
 

 QlikView | Lehdistötiedote | QlikMarket 

 
QlikTech julkisti vuorovaikutteisen QlikMarketin 

 
Löydä ja arvioi QlikView-sovellutuksia entistä yksinkertaisemmin 

 
 
21.9.2012 – QlikTech, (NASDAQ: QLIK) johtavan Business Discoveryn, eli käyttäjälähtöisen Business 
Intelligencen (BI) toimittaja julkisti verkossa toimivan markkinapaikan QlikMarketin. Markkinapaikka tarjoaa 
QlikTechin asiakkaille vuorovaikutteisen mahdollisuuden arvioida ja hankkia QlikView Business Discoverya 
hyödyntäviä sovelluksia. QlikMarket edistää yhteistyötä QlikTechin maailmanlaajuisen kumppaniverkoston ja 
asiakkaiden välillä sekä avartaa QlikView´n käyttömahdollisuuksia. 
 
Big Data, pilvipalvelut sekä toimialakohtaiset sovellukset 
 
QlikMarket hyödyntää QlikTech-kumppaneiden uudenlaista liiketoimintatiedon analysoinnin innovaatiota 
Business Discoverya, eräänlaista itsepalvelu BI:tä. QlikMarketissa on tarjolla Big Data -liittymä sekä 
aiheeseen liittyvä QlikView-laajennus (Google BigQuery), jäsentämättömän tiedon analysointisovellus 
(Attivio), liittymät Facebookin, Twitterin ja Google Analyticsin (Industrial Code Box) sekä pilvipalvelujen, 
kuten RApid Spend Analytics Enterprisen ja RApid Self Service Analyse Anything (Rosslyn Analytics) kanssa. 
Toimialakohtaiset sovellukset sisältävät muun muassa lääketieteellisille tai eri teollisuuden aloille 
suunnattuja sovelluksia, jotka keskittyvät tiettyihin toimintoihin, kuten kiinteistöjen tai myyntiketjujen 
hallinnointiin. 
 
QlikMarket löytyy osoitteesta market.qlikview.com ja sen yli 50 sovelluksen tarjonta sisältää muun muassa 
seuraavia QlikView-sovelluksia: 

• Liittymät: Linkitä QlikView lähdejärjestelmään tai dataan, esimerkiksi Salesforce.comiin, SAP:iin ja 
ETL-ratkaisuihin.  

• Laajennukset: Laajenna QlikView’n käytettävyyttä esimerkiksi uudentyyppisillä grafiikoilla, 
paikkatiedoilla tai reaaliaikaisella tiedonseurannalla. 

• Suunnatut sovellukset: QlikView’n suunnatut sovellukset ratkaisevat yksilöityjä käyttäjän haasteita 
johdon mittaristosta hankintojen hallintaan. 
 

Yhteisöllisyyteen perustuvat arviot 
QlikMarket tarjoaa yli 90 000 QlikCommunityn käyttäjälle mahdollisuuden navigoida sivustolla toimialan tai 
ratkaisun, partnerin, latausmäärän tai käyttäjäyhteisöltä saadun palautteen mukaan. QlikMarketin 
ensimmäisten beta-käyttökuukausien aikana suosituimpia ja parhaita arvioita saaneita sovelluksia olivat 
paikkatietosovellukset (IdeovioMaps ja GeoQlik-laajennus) sekä Connector Suite QVSource. 
 
– Tavoitteemme on helpottaa asiakkaidemme sekä kumppaneidemme liiketoimintaa, sanoo QlikTechin 
Suomen maajohtaja Jarmo Rajala. 
 
– QlikMarket tarjoaa asiakkaillemme niin sanotun ”yhden pysäkin” palvelun, minkä avulla he voivat luoda 
heille sopivan QlikView-ekosysteemin. Kumppanimme ja me QlikTechissä taas saamme kerättyä 
asiakkailtamme arvokasta tietoa heidän intresseistään ja tarpeistaan palvellaksemme heitä paremmin ja 
kehittääksemme entistä hyödyllisempiä sovelluksia, Rajala jatkaa. 
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QlikMarketin tarjonta on peräisin QlikTechin Qonnect Program -sovelluskehittäjiltä, teknologiakumppaneilta, 
laitevalmistajilta sekä järjestelmien integroijilta. QlikMarket eroaa muista ohjelmistoyritysten 
markkinapaikoista, sillä sen käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa ja kokeilla sovelluksia käytännössä. 
 
 
Lisätietoja:  
QlikTech Finland Oy  
maajohtaja Jarmo Rajala  
puh. 040-530 0384  
jarmo.rajala@qlikview.com 
 
 
QlikTech  
QlikTech tarjoaa uuden sukupolven liiketoimintatiedon hallintaratkaisuja, joilla organisaatiot voivat tehdä päätöksiä paremmin ja 
nopeammin. Yhtiön tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu yhdistää perinteiset BI-ratkaisut ja erilliset toimistosovellukset. QlikView 
Business Discovery -alustalla analyysi ei enää vie kuukausia tai vuosia, vaan käyttäjä pystyy itse analysoimaan eri lähteistä koottua 
dataa rajattomasti sillä hetkellä, kun hän sitä tarvitsee. QlikTechin assosiatiiviseen muistiteknologian avulla käyttäjät voivat tutkia 
tietoja Google-hakujen tapaan, eikä tieto ole kahlittu tietylle ennalta määrättyjen kysymysten reitille. 
 
QlikView Business Discovery toimii olemassa olevien BI-sovellusten kanssa, tarjoten niihin paljon uusia ominaisuuksia. Ketkä tahansa 
yksittäisistä käyttäjistä globaaleihin yhtiöihin voivat käyttää ohjelmistoa toimitiloissa, pilvi-teknologialla, kannettavalla tietokoneella tai 
muulla kannettavalla päätelaitteella.  
 
Qliktechin pääkonttori sijaitsee Radnorissa, Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa ja yhtiön toimipisteet yli 100 maassa palvelevat yli 16 000 
asiakasta. 
 
 


