
7 moduri de a va inzestra afacerea cu 
solutii de analiza vizuala oferite de Qlik 

Cisco descrie platforma unica de analiza vizuala a Qlik 
drept “un factor revolutionar de schimbare “.

Cisco a castigat mai multa inteligenta in afaceri si o mai 
mare perceptie critica din datele sale decat                        
a reusit vreodata pana acum.

Deci, ce anume va permite analiza vizuala sa realizati si ce anume o face indispensabila pentru orice 
afacere progresista de astazi? Descoperiti ceea ce unii dintre cei 35.000 de clienti ai nostri au realizat cu 
ajutorul unei perspective simple, clare a povestii din spatele datelor lor - si aflati de ce BARC a clasat Qlik 
pe primul loc in clasamentul furnizorilor de solutii de analiza vizuala, conform scorului de BI din 2015:

Fiecare organizatie are o serie de surse de date care trebuie organizate, comparate si 
analizate. Pentru 120 de utilizatori din vanzari si marketing din cadrul furnizorului de 
comunicatii Telekom Romania, colectarea datelor in scopul previzionarii volumului de 
vanzari, stabilirii indicatorilor principali de performanta (KPI) si planificarii activitatii de 
marketing, a fost un proces lent si dificil. Adoptarea analizelor vizuale ale Qlik 
,ofera acum posibilitatea Telekom Romania de a conecta surse multiple de date si de 
a livra date agregate din diferite perspective cu patru zile mai devreme.

Extragerea si prelucrarea datelor din surse multiple este o provocare pentru orice 
organizatie, dar ING Bank Romania a gasit solutia. Compania foloseste acum Qlik 
pentru a accesa rapoarte detaliate în câteva minute, nu zile, accesand in 
prealabil datele ascunse. Aducand o viteza mai mare, claritate si detaliu, 
instrumentele flexibile de analiza self-service ale Qlik au ajutat ING Bank 
Romania sa-si imbunatateasca departamentele de vanzari, finante, risc si servicii 
bancare private.

Perspective livrate mai rapid Flexibilitate self-service
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Experimentati beneficiile remarcabile pentru organizatia dvs.

Descarcati  gratuit Qlik Sense Desktop. 
Vizitati www.qlik.com

Aflati întreaga poveste din spatele datelor dvs.

Atunci cand afacerea dvs. deserveste 60 milioane de oameni din mai multe tari, 
cum va asigurati ca luati decizii rapide bazate pe date? Divizia din sud-estul 
Europei a producatorului de produse alimentare si bauturi Danone avea 
nevoie sa-si imbunatateasca raportarea, asa ca a implementat Qlik la sediul sau 
central din Romania. Platforma Qlik a ajutat Danone sa descopere 
informatii cruciale si sa creeze rapoarte usor de inteles, mai repede decat 
oricand.

Intelegerea profunda va poate ajuta sa adaugati mai multa valoare si eficienta 
operatiunilor dumneavoastra, rezultatul constand in reale oportunitati de profit. 
Echipa de IT a Cisco a stat pe un munte de date neexploatate. Qlik a permis 
echipelor de vanzari ale Cisco sa consolideze rapid si usor, analizeze si vizualizeze 
sursele sale bogate de date pentru a descoperi noi perspective puternice. 
Rezultatul? Cisco a generat oportunitati de venituri suplimentare in valoare 
de peste 100 de milioane de $.

Optimizati-va operatiunile

Asigurarea ca angajatii potriviti obtin perspectivele potrivite este esentiala pentru 
orice organizatie bazata pe date. Compania de produse alimentare Cris-Tim a 
trebuit sa compare informatii din mai multe surse si sa distribuie analizele 
utilizatorilor potriviti. Platforma de analiza vizuala Qlik ofera acum capabilitati 
de inteligenta in afaceri de tip self-service rapide, inteligente si de incredere 
fiecarui utilizator, ajutand în acelasi timp Cris-Tim sa inregistreze rezultate de 
afaceri exceptionale.

Accesul la perspective simple obsinute prin analize rapide, eficiente si vizualizare 
clara este cheia pentru reducerea timpului si costurilor. Deloitte  a ales Qlik 
deoarece a considerat ca este cea mai buna optiune pentru a-si imbunatati 
puterile analitice, flexibilitatea organizatorica si oferi clientilor servicii imbunatatite. 
Si a obtinut uriase imbunatatiri la nivel de eficienta, reducand cu 10 ore 
timpul lunar de raportare per departament.

Obtineti perspective pentru persoanele potrivite Economisiti timp si resurse pretioase

La fel ca in majoritatea industriilor, marjele din sectorul automobilelor sunt 
inconstante. Orice imbunatatire a productivitatii sau cea mai mica reducere a 
costurilor poate face o diferenta semnificativa in privinta profitului. Cu ajutorul Qlik, 
Audi si-a redus costurile cu 0.5%  in doar 3 luni, implementand un program 
de imbunatatire continua care ajuta personalul implicat in procesul de fabricatie 
si conducere sa constientizeze mai bine intregul lant de productie.

Utilizati datele dvs. pentru a reduce costurile 
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Luarea deciziilor in timp real
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