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Yeni nesil “İş Zekası” dünyasının dünyada önemli
oyuncularından olan QlikView’in başarı hikayesi
her gün yenileriyle süsleniyor. 2009 yılında
Türkiye pazarına giriş yapmasına rağmen
gelişimini her yıl üzerine koyarak sürdüren
QlikView’in Türkiye’deki başarısının arkasında
da QlikView Türkiye ekibinin sıkı çalışması
yatıyor. Biz de IT Network olarak QlikView’in
Türkiye’de yakaladığı başarıyı, yapılanmasını,
iş yapış şeklini ve rakiplerine oranla artılarını
QlikView Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Müjde
Işım’a sorduk…

QlikView Türkiye’den bahseder misiniz?
QlikView Türkiye, QlikView ürününün Türkiye’deki tek yetkili
distribütörü olup, QlikView’in sağladığı teknolojilerle ile iş zekası
dünyasında kurumsal performans yönetimi, anlık sorgulama,
raporlama, OLAP, yönetim kokpitleri, iş keşfi ve analiz (Business
Discovery) ve iş analitiği konularında çözümler sunmaktadır.

QlikView’in Türkiye’ye bakış açısını
değerlendirir misiniz?
Türkiye’de, QlikView’in pazara girdiği 2009 yılından itibaren
gelişimine baktığımızda her yıl yaklaşık yüzde 40-50 arasında
bir büyüme olduğunu görüyoruz. Ana firma da bu tutarlı
büyümenin sağladığı etkiye paralel olarak ve Türkiye’nin son
yıllarda artan önemini de değerlendirerek bu bölgeye çok daha
fazla kaynak ayırıyor ve diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda
Türkiye’ye büyük önem veriyor.

QlikView Türkiye olarak yapılanma ve iş
yapış şeklinizden bahseder misiniz?
Türkiye’deki yapılanmamızda özellikle iş ortakları büyük bir
önem sergilemekte. Direk satış ve OEM bazlı olmak üzere iki
farklı modelde iş ortaklığı yapımız var. İş ortağı ekosistemimizi
güçlendirmek ve iş ortaklarımıza destek olabilmek için
aksiyonlar alıyoruz.

Ürünsel bazda QlikView’den ve rakiplerine
oranla artılarından bahseder misiniz?
QlikView İş Keşif ve Analiz Platformu, analitik yönü son derece
güçlü, son kullanıcılar tarafından çok çabuk benimsenen ve
kullanabilirlik oranı çok yüksek bir araç. Patentli teknolojileri
ile büyük verinin hızlı ve bütünsel bir bakış açısı ile analizine
olanak sağlıyor.
Uygulama geliştirme süreleri diğer geleneksel iş zekası
platformlarına oranla çok daha kısa, yapılan yatırımın geri
dönüşü son derece yüksek. Tüm bu etkenlerin bir araya
gelmesiyle, Türkiye pazarında nispeten yeni bir oyuncu
olmasına rağmen bugün itibarıyla her biri kendi sektörünün
önde gelen şirketleri arasında yer alan +160 kurumda
kullanılıyor. Çalıştığımız bu firmaların birçoğunda geleneksel
diye tabir ettiğimiz iş zekası araçları olmasına rağmen,
kurumlar iş problemlerine odaklı analiz için QlikView’u
seçiyorlar, katma değerini görünce de kurum içinde
yaygınlaştırmaya gidiyorlar. Sektöre özel bağımsız kuruluşlar
tarafından yapılan değerlendirmelerde, QlikView yeni nesil iş
zekası araçlarının lideri olarak gösterilmektedir, QlikTech ise
Amerika’nın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri sıralamasında
LinkedIn ve Apple’dan sonra 3. Sırayı almıştır.
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