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İş Keşfİ ve AnAlİz MAnİfestosu
Herkes İçİn İş Zekası!.. sonunda...

İnanıyoruz kİ Bİlgİ Tüm Dünyayı DeğİşTİreBİlİr. 

İnanıyoruz ki veri, hala tam olarak kullanılamayan ve 

yararlanılamayan bir kaynak havuzu. Verimli yöntemlerle 

kullanılabilen veri, hayal bile edemeyeceğiniz şekilde sizi şaşırtabilir. 

Bilgi, hepimizi çok daha üretken, karlı, güvenli ve mutlu yapabilir. 

İnanıyoruz ki bilgi, tüm iş dünyasının bambaşka bir yüze sahip 

olmasını sağlayabilir ve dünyayı çok daha yaşanabilir kılabilir.

İnanıyoruz kİ İşlerİnİzİ Çok Daha kolay yapmanın 

Tam zamanı. Problem şu ki, içinde bulunduğumuz dönemde 

hepimiz bir bilgi hazinesi üzerinde oturuyoruz, ancak ona 

istediğimiz gibi dokunamıyoruz. Günümüzde veri toplama artık 

çok kolay bir iş, ancak toplanan bu verinin en avantajlı şekilde 

kullanabilmesi çok büyük bir problem.  İş birimleri, bilginin 

peşinden koşmak, veri üzerinde arama, sıralama yapmak ya da veri 

kümelerini senkronize etmek için zaman ve enerji harcamakta. Bu 

resimde çok daha iyi bir yol olmalı.

Ancak şimdi derin bir nefes alma ve kimin bu görevleri yerine 

getireceğini hatırlama zamanı. Şimdi bilgi için çalışmayı durdurarak 

bilginin sizin için çalışmasını sağlama zamanı. Artık bilginin size 

hikaye anlatmasına ihtiyaç var. Artık bilgiyi ve kendinizi özgür 

bırakarak önyargılı sınırların ötesinde araştırma, inceleme ve keşif 

yapmaya ihtiyaç duyulan zamandasınız. 

şİMdİ, QliKview’İn “İş Keşfİ ve 
AnAlİz” olArAK nİteledİğİ İş zeKAsi 
plAtforMunA İhtİyAciniz vAr.

Daha İyİ Bİr yol Var! İş Keşfi ve Analizi konusu sadece bir 

değişiklikten öte, içinde bulunulan statükodan büyük bir ayrılış ve 

uzaklaşma olarak nitelendirilmeli.  Geleneksel iş zekası platformları 

üst yönetim için biçimlendirilmişti, iş keşfi ve analiz platformları ise 

herkesin kullanımı için  inşa edildi. Geleneksel iş zekası, veri kümesi 

üzerinde çalışan statik ve önceden hazırlanmış bir takım sorulara 

yanıt veren rapor demetlerini oluşturmak için tasarlandı.  İş Keşfi 

ve Analiz Platformları ise, iş kullanıclarına, herhangi bir yerde ve 

herhangi bir zamanda herhangi bir veri kümesi üzerinde inceleme, 

araştırma ve keşif yapabilme özgürlüğü ve esnekliği vermek üzere 

geliştirildi.  İş kullanıcıları yarın ne yapılmasına karar verebilmek 

için yaşayan verilere ihtiyaç duymakta. Hatta bugün... Ve hatta tam 

şimdi... Kendi işleriyle ilgili akıllarına gelen her türlü soruyu sormak 

ve bunların yanıtlarını çok farklı açılardan incelemek ve araştırmak 

istiyorlar. Bu insanlar anlık olarak çalışmak ve o anın dikkat çeken 

konuları karşısında aksiyon almak , kararlarını / aksiyon planlarını 

veya sorularını diğer iş arkadaşları ile sosyal ortamda   paylaşmak ve 

iş birlikçi yöntemlerle sorunlara yanıtlar üretmek istiyorlar. İş Keşfi 

ve Analiz Platformları, bu insanların uzun zamandır beklediği iş zekası 

yaklaşım, metodoloji ve teknoloji bütününün ta kendisidir.

İş hayaTı enerjİsİnİ Çalışanların gücünDen alır.   

İş dünyası uzun zamandan beri daha iyi bir iş zekası yaklaşımını 

bekliyordu – sabırsızca bekliyordu! Ve tüm çalışanlar kendi işlerini 

daha iyi yapabilmek için daha iyi yollar olduğunu görünce kendi 

kaderlerini hazırlamak için aksiyon almaya başladı ve gerçek 

anlamda kavrayış ve iş çalışma şekillerini değiştirmek için bir 

devrim başlattılar – çalışanlar tarafından yine çalışanlar için yapılan 

bir devrim! Son tüketicilerin teknoloji dünyasındaki alışkanlık ve 

eğilimlerden esinlenerek, iş sahipleri de gerçekten sevdikleri araçlara 

ve yöntemlere sahip uygulamaları bulmaya ve bunlarla çalışmayı 

tercih etme yönünde aksiyon alıyor artık. Artık iş için biriktirilen 

veri kümeleri üzerindeki gerçek sorulara çok daha inovasyona 

dayalı sorular bulma ve bu sorulara anlık olarak yanıtlar bulma 

zamanı. Çalışanların tümü istedikleri yerde istedikleri zaman ihtiyaç 

duydukları gerçek bilgiyi istiyor. Artık iş birimleri verileri çok daha 

etkileşimli, iş birlikçi yöntemlerle ve üzerinde çalıştıkları işlerle çok 

daha ilişkili biçimde kullanabiliyor.  

ArtiK, İş bİrİMlerİ, İş Keşfİ ve AnAlİz 
plAtforMlArinin Kendİlerİ İçİn 
olduğunu bİlİyor.
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Ve İnanıyoruz kİ hepİmİz 

Bİrer araşTırmacı Ve 

kaşİfİz.  Bİr sonrakİ 

soruyu Bİz soracağız, 

fakaT yanıT Tamamen 

sİze aİT:

neyİ 
KeşfedeceKsİnİz

?

Çok Şirin Bir kullanıcı arayüzünden Çok daha Fazlasını hak ediyorsunuz! 
QlikView, gerçek bir iş keşfi ve analiz devrimi yarattı – anafikir olarak ve  görünüş olarak. QlikView’in 
çekici ve sezgizel kullanımlı yönetim kokpitleri çalışanlara veri üzerinde kolayca gezinme imkanı 
verirken, aynı zamanda çalışmayı da eğlenceli hale getiriyor. QlikView, çok zengin ve güçlü grafik 
özellikleriyle tüm çalışanlara iş yapma süreçlerinde destek oluyor QlikView, canlı renkler ve şekillerle 
aracılığı ile verinin konuşmasını sağlyor, verinin çalışanlara bir anlam ifade edebilmesini mümkün 
kılyor. QlikView, çok zengin bir görsel tarza sahip – rakipler de öyle. Ancak rakiplerin eriştiği son 
nokta, QlikView’un henüz yeni başladığı yerdir. QlikView, gerçekten çok gösterişli, muhteşem ve göz 
kamaştırıcı bir görünüme sahip olduğu kadar aynı zamanda çok da akıllı ve zeki bir platform. 
QlikView’la en iyi iş keşfi ve analiz özelliklerini tek bir uygulama içine almayı başarmış durumdayız. 
QlikView, inanılmaz hızlı Associative teknolojisiyle, tüm veri kaynaklarına ulaşabilmenizi, kendi 
yönetim kokpitlerinizi oluşturabilmenizi, aklınıza gelen soruları yine aklınıza gelen sırada sormanızı 
ve anında yanıtlar almanızı sağlar.  Geleneksel iş zekası yaklaşımlarındaki zincirleri kıran QlikView, 
tüm veri kümesi üzerinde özetten detaya, detaydan özete, ya da yan seviyelerde ya da istediğiniz 
herhangi bir kesitte analiz yapılmasına izin vermektedir. QlikView’la veri kümeleriniz üzerinde 
içinizden gelen her türlü soruya yanıt bulabileceğiniz şekilde alt kümeler oluşturmak, iyileştirmek, 
doğaçlama ve inovasyon yaparak hiç beklenmedik bulgulara erişmek mümkün olmaktadır. QlikView 
ile  istediğiniz herhangi bir soruyu sorabilme özgürlüğünü yaşayın ve iş keşfinin keyfini çıkarın

iŞin iÇ yüzünü anlama ve kavrama herkes iÇin değil mi? İş Keşfi ve Analiz 
platformları sıradışı bir yaklaşım - ve herkes tarafından ulaşılabilir olmalı diye düşünüyoruz. 
QlikView strateji ve analizi, çok daha sosyal ve iş birlikçi bir hale getirmiş durumda. QlikView, 
tedarik zinciri, üretici, satış kanalı ve müşteri alanlarında bilginin değerini bir üst segmente 
ve daha ötesine taşıyabilmekte. QlikView’la verilerin sindirilmesi çok daha kolay, izlenmesi 
çok daha güzel ve çalışması çok daha eğlenceli. Elbette bu sırada herhangi bir limit koyarak 
kullanıcılar cezalandırılmıyor; çünkü biliyoruz ki bir sonraki şaşırtıcı ve şok edici bulgular hiç 
beklenmedik bir yerden gelebilir.


