
Kooskasutusest – kuidas? 



•  Sense on Qlik platvormi uus versioon  
•  Ühendatud on QV paindlikkus tuues juurde kiirust, kasutajasõbralikkust 

ja tänapäevasema väljanägemise 
•  Sense on palju lihtsam mitte professionaalsel kasutajal enda jaoks 

kohendada (Drag and Drop visualisatioon, valmis mõõdikute 
taaskasutus, jne) 

•  Tänu isekohanduvale disainile on  Sense on mugavam kasutada tahvlites 
ja telefonides  

 
 

Qlik Sense   



Qlik Sense kasutusvõimalused 

Qlik Sense Professional 
•  Saab kasutada kõiki Qlik 

Sense’i funktsioone:  
•  Arendada äppe, luua 

andmeühendusi, kujundada 
töölehti 

•  Administreerida kasutajaid 
•  Peakasutajad, analüütikud 

 

Qlik Sense Analyzer 
•  Saab navigeerida ette tehtud 

lahenduses 
•  Luua järjehoidjaid ja esitlusi 
•  Printida välja objekte/esitlusi  
•  Eksportida andmeid XLS  
•  Pigem info tarbijatele, kes ei 

soovi ise vaateid luua 

 



•  Täielik üleminek Qlik Sense’le 
•  Paralleelne kasutus: dual offer või uued litsentsid 

•  Jätkata ainult QlikView’ga 

Kuidas edasi? 



Täielik üleminek Sense’le 
•  Kasutusel vähe äppe 
•  Enamus pigem mobiilsed, 

visuaalsed kasutajad  
 
 
 

Kooskasutus 
•  Palju erinevaid äppe, keerukas 

BI struktuur, palju 
traditsioonilisi kasutajaid  

•  Vajadus BI kasutust ettevõttes 
laiendada  

 Jätkata ainult QlikView’ga 
•  Uuemad lahendused  
•  Vajadus pigem juhendatud detailse 

analüütika järele  
 

 
 
 

Kuidas edasi? 



Täilik üleminek Sense’le 
•  Kõik QlikView litsentsid 

vahetatakse Sense’i vastu välja  
•  Lisakulu ei ole 
 
 

Kooskasutus: dual  
•  Kõigile QlikView kasutajatele 

Qlik Sense litsents lisaks 
•  Versioonikindlustus kallineb 30% 
 

1 QV Named Cal 1 Sense 
Professional 

4 QV Doc Cal 1 Sense 
Professional 

1 QV Named Cal 1 Sense 
Professional 

1 QV Doc Cal 1 Sense Analyzer 

Kuidas edasi? 

Vahetuskurss: 
 

Vahetuskurss: 
 



•  Pakkumine kehtib kõigile kasutuses olevatele QlikView litsentsidele 
•  Üleminek Analyzer/Professional litsentsidele koos lisadega (Geo, web 

connectors, etc) 
•  Edaspidi on võimalik laieneda Dual litsentside või Qlik Sense 

litsentsidega  
•  Kõik QV nimeliste litsentside omanikud saavad omale lisaks ka Qlik 
Sense Professional litsentsid ja kõik QV dokumendilitsentside omanikud 

saavad Qlik Sense Anayser litsentsi 
•  Olemasolevad lahendused jäävad kasutusse, eelkõige detailset analüüsi 

vajavatele kasutajatele, teistele on võimalik luua kergemaid, kiiremaid 
kasutajapõhiseid äppe   

Dual pakkumine 



Dual offer: 
•   5 QV Nimelist kasutajalitsentsi + 5 Sense 

Proffesional litsentsi 
 
 
•   10 QV Dokumendilitsentsi + 10 Sense 

Analyzer litsentsi  

 
 
 

Täna kasutuses 
•   5 QV Nimelist 

kasutajalitsentsi 
 
 
•   10 QV Dokumendilitsentsi  

 
 
 

Dual pakkumise näide 



-  Töötoad BI vajaduste, 
eesmärkide, 
defineerimiseks nii 
ettevõtte üleselt kui 
erinevates 
kasutajagruppides  

-  Kas ise ettevõtte 
siseselt või Infovara 
konsultandi abiga 

Dual’ile ülemineku protsess  
(võimalikud sammud) 

1. Kas olemasolev BI 
lahendus vastab 

tänasele strateegiale? 

2. Olemasoleva QV 
audit ja uue 

Juhtumisinfosüsteemi 
struktuuri loomine   

3. Qlik Sense 
kasutuselevõtt 

-  Olemasoleva(te) QV 
lahenduste audit – kas 
midagi on üle võtta? 

-  Uue platvormi (QVD) 
struktuuri ja self-
service valmiduse 
loomine   

-  Alles jäävate QV 
äppide, korrastus, 
valitud äppide/ 
töölehtede üleviimine 
Sense’i 

-  Uute äppide loomine 



Koolitus ja tugi  

Qlik Sense klassikoolitused 
•  Qlik Sense Designer  
-  Põhjalik koolitus Sense töölehtede, 

visualide loomiseks 
 
•  Qlik Sense Data Architect (arendaja) 
-  Andmemudeli loomine, uute äppide 

arendamine 

 

Qlik Sense töötoad 
•  2-3 tunnised töötoad 
•  Qlik Sense äpi ehitamine “nullist” 

kuni toimiva lahenduseni:  
-  Qlik Sense lühiülevaade ja kasutamine 
-  Andmete laadimine ( excelist)  
-  Visualide  loomine  
-  Mõõdikute, dimensioonide 

taaskasutamine  

 



•  QlikView on endiselt analüütiliselt võimekaim tööriist ja ei kao 
kuhugi!  

•  Kuid Qlik Sense on uue põlvkonna platvorm ning muutunud 
tarbijad vajavad uusi tööriistu 

•  Suurem investeering on juba tehtud: 70-90 % on taaskasutatav!  
•  Dual offer aitab maandada riske ja võimaldab sujuvat 

üleminekut 

Kokkuvõtteks 


