
BI Technology markası altında QLIK 
ürünlerinin Türkiye tek distribütö-
rü olarak farklı yetkinliklere sahip 
45’in üzerinde iş ortağı ile 500’ün 

üzerinde müşterimizde en üst seviyedeki yö-
neticilerden operasyon ekiplerine kadar orga-
nizasyon yapısı içerisinde herkesin veriye ih-
tiyaç duyduğu yeni dönemde her kullanıcının 
görsel ve analitik uygulamalar oluşturmasına 
imkan sağlayan platformlar sunmaktayız. 

Referanslarımız arasında holdingler, kamu 
kurum ve kuruluşları, bankacılık, sigorta, te-
lekom, perakende, hızlı tüketim malzemeleri, 
ilaç, kozmetik, sağlık, ulaşım, tekstil, otomo-
tiv, turizm ve servis gibi hemen her sektör ve 
segmentte kuruluş yer alıyor. Bu kuruluşlar 
dikey olarak yine Qlik ürünlerini üst yönetim 
raporlama, satış, direkt ve dijital pazarlama, 
CRM, fi nans, süreç yönetimi, tedarik zinciri, 
satın alma, üretim, çağrı merkezi, risk analizi, 
denetim, İK gibi bir çok farklı iş süreçlerinde 
kullanabilmektedir. Geleneksel veri ambarları, 
sosyal medya uygulamaları, makinelerin ve 
cihazların ürettiği veriler, büyük veri platform-
ları ve dağınık mimarilerde milyarlarca satır 
üzerinde veri analizi yapan ya da binlerce kul-
lanıcının olduğu kurumsal çözümlerimize ek 

Verinin bilgiye dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren ve bilgiyle yönetilen 
şirketler, verimliliklerini ve rekabet güçlerini de artırıyor. Qlik, iş zekası 
çözümlerinde dünya çapında iddialı ürünleriyle dikkat çekiyor. Qlik’in Türkiye 
distribütörü BI Technology yönetici ortağı Can Doğu, dijital dönüşüm 
ekonomisinde şirketlerin olmazsa olmaz çözümleri arasında yer alan iş 
zekası hakkında şu bilgileri verdi.

olarak, global danışmanlık fi rmaları,  sektörün 
önde gelen yazılım evleri ve kurumlara katkı 
sağlamak isteyen yeni çözüm sağlayıcılarla 
birlikte geliştirdiğimiz çözümlerle de belirli 
bir veri kümesi üzerinde tamamen ihtiyaca 
uygun olacak kişiselleştirilmiş ve/veya tak-
çalıştır analitik uygulamalar da bulunmaktadır.

Kurumun geleceğini şekillendirdiğimiz diji-
tal dönüşüm yolculuklarında verinin gücü ve 
öneminin ne kadar yüksek olduğu, bilgiyle 
verimliliğin ne kadar çok artırılabileceği gibi 
konular küçük ya da büyük, hemen her kurum 
tarafından fark edilmeye başlamış durumdadır. 
Bu konudaki farkındalığın artmasıyla, iş zeka-
sı platformlarına duyulan ihtiyaç artık bir cep 
telefonuna duyulan ihtiyaç kadar doğal  kabul 
edilmekte. Bugün hangi yaklaşımın kurum için 
daha verimli olacağına karar verilmesinin daha  
kritik hale geldiğini söylemek mümkün. 

Öneminin giderek artacağına inandığımız 
veriye dayalı dijital gelişim sürecinde ürünle-
rin yetkinlikleri kadar bu alanda çözüm sağ-
layan iş ortağı şirketin de farklı tecrübelere 
sahip olması, ekiplerinin yeni yaklaşımlara 
hızlı adapte olabilmesi; projelerin başarısını 
etkileyen önemli faktörlerden biri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Qlik fi rması, 2014 yılına kadar QlikView 
ile tek ürün yaklaşımıyla ilerlerken, 2014 yı-
lının son çeyreğinde, piyasaya sürdüğü Qlik 
Sense, mobilde doğmuş, önce mobil yakla-
şımıyla geliştirilmiş, mobil cihazlardan sadece 
izleme değil rahatlıkla tasarım da yapılabilen, 
görselleri akıllı cihazların ekran büyüklüğüne 
otomatik ve akıllı bir şekilde adapte ederek 
değiştirebilen ve doğal etkileşime en yatkın 
şekilde dokunmatik olarak kullanabildiğimiz 
bir platform olarak kurum içerisinde kullanı-
lan uygulamaların görselleme, raporlama ve 
analitik ihtiyaçlarına kolay entegre edilebil-
mektedir. Ürünün bu özelliğinin, şirketlerin iş 
zekasına bakışlarını yeniden şekillendireceği-
ni söylemek mümkün.

Buna ek olarak Qlik ürünleri iş zekası prob-
lemlerini günümüz ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak diğer tüm ürünlerden farklı bir şekilde 
ele alması, karşılaştırılamayacak kadar hız-
lı ve kolay implementasyon, büyük verilerle 
çalışabilme, entegrasyon ve çapraz analiz 
yetenekleri gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. 
Hatta kurumda bir başka raporlama ve/veya 
iş zekası platformu olsa bile Qlik’in farklı yet-
kinlikleri sayesinde şirketlerin verimliliklerine 
büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz.’’
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