Qlik vs. Excel
- Vi giver her 10 områder hvor Qlik vinder over Excel

Qlik Sense er en unik BI-platform der både er, let at implementere,
installere, agil, og lynhurtig . Her giver vi 10 bud på, hvordan du kan

vinde over din Excel løsning.
M a n g e v irk s o m h e d e r h a r h id til k u n n e t k la re b u d g e to p fø lg n in g , le d e ls e s ra p p o rte rin g o g a lm e n ø k o n o m is ty rin g v e d
h jæ lp a f E xce l. V æ kst, n ye m a rke d su d fo rd rin g e r e lle r b e h o v fo r o p tim e rin g a f a rb e jd sg a n g e ka n fø re til, a t d e r e r
e n ræ kke fu n ktio n e r, p ro ce sse r o g fo rre tn in g sg a n g e , so m d e g æ n g se E xce l-a rk ikke ka n g ive in d sig t i – e lle r
ko n tro l o ve r.
D e rm e d m e ld e r b e h o ve t fo r e n b u sin e ss in te llig e n ce -lø s n in g s ig .
H e ru n d e r p ræ se n te re s, h vo rd a n e n Q lik -b a se re t b u sin e ss in te llig e n ce-lø s n in g p e rfo rm e r b e d re p å 1 0 fo rske llig e
n ø g le p u n kte r sa m m e n lig n e t m e d e n E xce l-lø s n in g .

Hvorfor Qlik Sense

Om Capana

Glem tiden du brugte på igen og igen at opdatere og checke dine Excel

Capana er en af de mest erfarende BI

opfølgninger – Det klar Qlik Sense helt automatisk – uden risiko for fejl.

leverandører af Qlik baseret Business

Bind dine Silo Excel opfølgninger sammen til én 360 graders analyse og
rapportering platform.
Qlik Sense er markedets mest agile og åbne virksomhedsstyrings værktøj som
Capana’s R&D gør endnu bedre og intuitiv.

Intelligence I Skandinavien
Capana blev grundlagt i 2003, og består
i dag af 12 medarbejdere.

CAPANAS EXTENSION-PAKKE
Capanas udvidelser er Qlik Sense
visualiseringernes schweizer-kniv, udviklet til at
øge slutbrugernes “Quality-of-Life” i BI-platformen.
Vores udvidelsespakke består af nye grafiske
objekter samt forbedringer af standard-objekter fra
Qlik Sense objektbibliotek.

1. A utom atisk opdatering

3. Ingen Sam m enhæ ng m ellem valg i fanerne

Har man lavet controlling-modeller i Excel, skal disse
som regel dobbelttjekkes, hver gang de anvendes. I Qlik
sætter man det op én gang, hvorefter det fungerer
automatisk. Det sparer tid og minimerer risikoen for fejl.

Det er ikke muligt at nedarve valg i Excel – indstillinger og valg
skal foretages for hver enkelt fane. I Qlik er det en
grundlæggende funktionalitet, at de valg, man har foretaget,
arves på tværs af ens views – samt at det er nemt at ændre
valgene og foretage nye forespørgsler .

2. D ifferentieret adgang til data

4. Skalering

I Excel skal man kopiere et Excel-ark, hvis salg og
økonomi skal kunne se forskellige tal – fx så økonomi
ser det hele, og salg kun ser salg. I Qlik kan dette
styres automatisk i den samme løsning: Hver
medarbejder får et skræddersyet dashboard med lige
netop de informationer, vedkommende har brug for

Der er begrænsning på antallet af transaktioner i Excel. Det er
der ikke i Qlik, som er skalérbart og i stand til at håndtere
eksempelvis flere millioner daglige datatransaktioner for
teleselskaber.

5. B eregninger tager tid

6. Pladsforbrug

Jo flere beregninger og transaktioner, jo tungere – og
dermed langsommere – bliver Excel. Qlik er designet til
at kunne skaleres og håndterer uden problemer store
datamængder, beregninger, forespørgsler og
transaktioner.

Excel-data fylder 10 gange mere end Qlik-data. Derfor er det
tungere og langsommere at arbejde i og optager desuden megen
serverplads.

7. R elationer

8. D atakvalitet

I Excel ligger relationerne mellem data i formlerne, så
der ikke opbygges datamodeller. Det betyder, at der
skal anvendes adskillige forespørgsler, ark og lookupark for eksempelvis at få viden om Ordre-KundeProdukt-Lagerbeholdning-Dato.

Det er så let at rette tal og formler i Excel – men det giver også
stor risiko for fejl og dermed svingende kvalitet af data, viden og
beslutningsgrundlag. I Qlik er alt fast defineret, og vi kontrollerer
og optimerer som standardkvaliteten af vores kunders datakilder,
når vi påbegynder et samarbejde om udvikling af en BI-løsning.

Qlik baserer sig på tabelrelationer, på samme måde
som et ERP-system er opbygget. Det betyder, at det er
nemt og hurtigt at koble information om Kunde-ProduktLager-Ordre mv. - og med få klik at ændre
periodeformat eller enkeltdato for forespørgslen.

9. D rill D ow n

10. Søgning på tvæ rs af data

Excel giver ikke mulighed for drill down (dvs. detaljeret
og fleksibel udforskning af dataene bag tallene) – det er
en standardfunktion i Qlik.

Det er meget svært at foretage tværgående søgninger og
analyser i Excel. Dette er en standardfunktion i Qlik, hvor du
med få klik kan ændre søgekriterier og dimensioner for dine
analyser og resultater.
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CAPANAS EXTENSION-PAKKE
BI skal inspirere, og guide. Et lækkert, intuitivt, og
skarpt design er første skridt mod den bedste
brugeroplevelse
Med Capanas extensions til Qlik Sense, bliver
visualiseringer og design taget til et helt nyt niveau.

Capana blev grundlagt i 2003 som et konsulentfirma med fokus på Wholesale Billing og Business

.

Intelligence, primært til telebranchen.
Virksomheden oplevede hurtig kraftig vækst, og i 2004 blev forretningen delt i to, under navnet Capana
Group. Capana ApS, som har hovedsæde i Aalborg, specialiserer sig i Business Intelligence, og Capanas
Sweden som har hovedsæde i Göteborg, fokuserer på Revenue Management-løsninger.
Capana Sweden bliver solgt til Enghouse i 2018, således at Capana i dag består af en forretning med 12
ansatte, som har 100% fokus på Qlik baseret Business Intelligence.
Vi bygger vores BI-løsninger på Qlik-teknologien, som er det hurtigst voksende produkt på det internationale
BI-marked. Capana er en af de mest erfarne Qlik-partnere i Norden og har leveret Qlik-baserede BI-løsninger
til vores mere end 120 tilfredse kunder siden 2004. Capana er dermed et af Skandinaviens største Qlik-BIhuse, og vi leverer BI til bl.a. økonomiafdelinger, salg, indkøb og produktion i virksomheder af alle størrelser.
Vores hovedsæde ligger i Aalborg, og vi leverer løsninger til virksomheder i hele Danmark

CAPANA RESEARCH & DEVELOPMENT
-

R eporting M ashup

Capana bruger 10-15% af vores tid, på at udvikle
ekstraordinære elementer til Qlik Sense.
Vi har blandt andet bygget en rapporterings generator, som er så enkel at bruge at alle kan lave
sine egne rapporter som udsendes automatisk. Træk
dine analyser ind i skabeloner, angiv hvem, som skal
have rapporten, hvornår samt hvor ofte. Gem den og
vupti så ligger den automatisk i ind-boksen med
opdaterede tal.
Brug den internt, og/eller mod dine kunder,
leverandører eller samarbejdspartnere.
Reporting Mashup knytter din værdikæde sammen,
og reducere tidskrævende opgaver i forbindelse med
intern og ekstern rapportering.
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CAPANAS EXTENSION-PAKKE
ü

Garanteret funktionalitet på alle Qlik Sense
versioner.

ü

4 årlige opdateringer, synkroniseret med
Qlik Sense.

ü

Gennemsigtig abonnements-model

ü

Inkl. Support

”Før I siger farvel til Qlik, så tal med Anders Frost!”
- Thom as H am m elev-W ethje IT-chef Conaxess Trade
”Capana har givet os et enormt løft i performance på vores BI-løsning. Den
er stabil, pålidelig og hurtig at bruge, og den er fleksibel og nem at tilpasse
via parametre og filtre, så hver medarbejder har direkte adgang til den
viden, vedkommende har brug for,” siger han og tilføjer:
”Vi har omkring 20 daglige brugere på lederniveau, som får skræddersyede
rapporter med et overskueligt snapshot af virkeligheden, hvor udviklingen er
holdt op mod vores budget, og løsningen er et vigtigt værktøj i vores
økonomistyring. Derudover har vi omkring 40 operationelle medarbejdere,
som dagligt får automatiserede rapporter med dagens lagertal, salgstal osv.
via Qlik NPrinting, og begge grupper er overordentligt tilfredse. ”

CAPANA RESEARCH & DEVELOPMENT
-

Table Extension

Capana bruger 10-15% af vores tid, på at udvikle
ekstraordinære elementer til Qlik Sense.
Ledelsesrapportering indeholder næsten altid tabeller
- og er der noget værre end uendeligt mange tal i et
uoverskueligt layout?
Med Capana's Straight Table får du ud over
standard-funktionaliteter utallige
formateringsmuligheder, der styrer designet af
rækker eller kolonner i tabellen.
Du kan vise / skjule kolonner, deaktivere
dimensionskolonner for at holde udtryk på
rækkefølge, definere totals, rækkehøjde osv. For at
give det perfekte tabel-design
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DINE FORDELE VED CAPANAS QLIK SENSE REPORTING
MASHUP:
ü Qlik Sense-extension udviklet og supporteret af Capana,
hvilket sikrer hurtig opdatering og test af løsningen, hver
gang der kommer opdatering til Qlik Sense.
ü Enkelt prismodel: Et måneds abonnement med fri opsigelse
og uden restriktioner på brugere og modtagere.
ü Distribution af forretningskritisk viden til en lang række
nøglepersoner via blot én Qlik Sense-licens (= personen, der
opretter rapporterne).
ü

Intet behov for ekstra kode eller tilretning i Qlik Sense.

capana.dk

