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EXTENSIONS

OM CAPANA
Capana er en af skandinaviens mest 
erfarne leverandører af Qlik-baseret 
business intelligence. 

Virksomheden blev grundlagt i 2003, 
og huser i dag 12 ansatte.

Qlik Sense stiller et standardbibliotek af objekter til rådighed, som anven-
des til at designe de forskellige visualiseringssider. 

Der er rigtigt mange parametre, man gerne vil kunne styre/påvirke i objek-
terne, når man designer, og Qlik Sense standardbiblioteket giver ikke altid 
disse muligheder. 

Men heldigvis er Qlik Sense 100% åbent, så vi i Capana selv kan udvikle 
vores egne objekter. Disse kaldes extensions, og Capana Extensions er så-
ledes vores unikke mulighed for at optimere BI-designs.

BAGGRUND

Qlik Sense er et fantastisk BI-værktøj, som bringer forretningsdata 
ud i hele din organisation og giver brugerne unikke analyse- og 
rapporteringsmuligheder.

Capanas extensions til Qlik Sense øger både brugerven-
ligheden og de visuelle muligheder. Din BI-løsning bliver 
mere brugervenlig, smartere og får et design som tiltræk-
ker brugerne. 

Med vores extensions får du en BI-løsning, hvor hele or-
ganisationen trækker på samme data, blot præsenteret 
med forskelligt detaljeringsniveau. 

Hermed øges sammenhængskraften, og organisationen 
træffer bedre beslutninger samt bruger mindre tid på at 
diskutere, hvad der er korrekte data eller ej. 

BI skal pirre nysgerrigheden, øge forståelsen og guide til 
de rigtige svar – og så gør det absolut ikke noget, at det er 
intuitivt, lækkert og sjovt. Capana Extensions sikrer dette.

✓

https://www.capana.dk/
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Capanas extensions omfatter både design- 
objekter, som findes i Qlik Sense standardpak-
ken, men med udvidede designmuligheder, 
samt designobjekter, som ikke findes i stan-
dardpakken.

Capanas list box giver et utal af designmulig-
heder for din selection bar, så den fylder min-
dre, er mere intuitiv og passer ind i din foretruk-
ne farveskabelon.

Ud over de mange visualiseringsformer kan du 
definere standardværdier, sætte Quick multi- 
valg (som i QlikView), styre, om der kun skal 
vælges én værdi, og meget mere.

Og ikke mindst: Du får mulighed for at styre 
Sheet globale værdier som f.eks. baggrund via 
din list box.

Kort og godt er det her, din perfekte brugerop-
levelse starter.  

Ledelsesrapportering indeholder næsten altid 
tabeller - og findes der noget værre end mas-
ser af tal i dårligt layout?

Med Capanas straight table får du i tillæg til 
standardfunktionalitet et utal af formatterings-
muligheder baseret på række- og kolonne-
værdier eller faste værdier.

Du kan skjule/vise kolonner og overskrifter samt 
styre overskrifter, totaler, rækkehøjde og -bred-
de, så du får det perfekte tabeldesign.
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Med vores KPI-extension kan du præsentere dine
KPI’er med samme lækre designfinish som i vores
andre extensions.

Angiv target-værdier. 

Styr fontstørrelse, farve, placering af label og KPI 
samt design dem i grupper eller enkeltvis.

KPI’er kan vises over en dimension vertikalt eller
horisontalt. Capana KPI giver dig det overblik, du
har behov for.

Side bar giver mulighed for at ”skjule” dine filtre i en 
bar, som ”skydes ind over” et sheet. 

Derved bruger du mindre plads til filtre, og din app 
bliver pænere. 

Side bar kan også anvendes til at præsentere mini 
charts, som øger værdien af dit sheet. 

Alle master items kan således præsenteres i Ca-
panas side bar.
 

KPI

SIDE BAR 
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DINE FORDELE VED CAPANAS QLIK 
SENSE-EXTENSIONS:

✓  Inkl. support. 30 dage efter Qlik Sense-release er  
Capana Extensions supporteret til gældende release.

✓  Fleksibel pris. Abonnement eller engangslicens + 
maintenance fee. 

✓  Mere intuitive Qlik Sense-apps i et forbedret design. 
✓ Intet behov for ekstra kode eller tilretning i Qlik Sense.

Kontakt grundlægger og BI-specialist 
Anders Frost for at høre mere om 
CAPANA EXTENSIONS

anders.frost@capana.dk | Tlf. 51 51 22 71
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