
O Qlik Sense é a referência na nova geração de análise de dados. Com o seu mecanismo único de análise associativa, 

Inteligência aumentada (IA) e opções flexíveis de instalação, pode capacitar todos na sua empresa a tomarem melhores 

decisões diariamente, criando uma empresa verdadeiramente orientada para os dados.

NOVA GERAÇÃO DE ANÁLISE DE DADOS

QLIK SENSE

O Qlik Sense indexa e entende toda a relação 

entre os seus dados para que possa explorar 

livremente em qualquer direção.

Explore sem limites

Combine e carregue dados com facilidade, 

crie visualizações inteligentes e utilize drag and 

drop para criar apps de análises avançadas, 

acelerados por sugestões e automação da IA.

Crie análises mais rapidamente

A IA aperfeiçoa a intuição humana no Qlik Sense 

com informações sugeridas, processos automa-

tizados e interação com a linguagem natural.

Deixa a IA alargar a sua mente

Mantenha-se produtivo online e offline com 

análises móveis totalmente interativas.

Partilhe e aceda no telemóvel

Desenvolva qualquer análise com um con-

junto completo de APIs abertas, integre-as 

em qualquer app, projecto ou processo.

Construir, expandir, incorporar

www.f5tci.com

Inicie análises rapidamente com a opção SaaS 

ou implemente facilmente on-premise ou num 

ambiente cloud à sua escolha.

A sua infraestrutura, a sua escolha



Analise todos 

os seus dados

Plataforma 

agnóstica

Implementação 

flexível

Quer retirar todo o valor dos seus 
dados? A estratégia end-to-end 
da Qlik retira dados brutos da sua 
empresa e transforma-os em 
informação disponível para toda 
a equipa num dashboard de fácil 
utilização e sem comprometer 
políticas de segurança.

Dados democratizados

É a combinação da Inteligência 
Artificial e da intuição humana, 
que nós usamos para aumentar 
a literacia dos dados de toda a 
sua equipa de trabalho.
Com base na tecnologia exclusiva 
de Indexação Associativa, a Qlik 
encontra e destaca automatica-
mente os insights para os utiliza-
dores explorarem.

Inteligência Aumentada

A vantagem competitiva vem das 
novas descobertas feitas em todas 
as áreas do seu negócio.
A Qlik estende a análise para quais- 
quer dados que beneficiem o seu 
negócio. Seja a reunir insights do 
Internet of Things (IoT), a ajudar na 
previsão de vendas, ou a oferecer 
visibilidade às opreações.

Inserido em todo o lado

Adquira uma perpectiva mais 
ampla e descubra informações 
mais valiosas aumentado os 
seus próprios dados com um 
conjunto robusto de fontes de 
dados externas, úteis e conti-
nuamente actualizadas.

Qlik Data Market

Combine dados de diferentes fontes 
(aplicações, folhas de cálculo, bases de 
dados, páginas web, “Big Data Lakes”,...) 
com os dados da sua empresa. Obte-
nha informação abrangente de dados 
dispersos ganhando uma visão holística 
e decisões confiáveis.

Qlik Connectors

Tome melhores decisões orientadas 
pela localização com visualizações 
de mapas de fácil compreensão e 
análises baseadas em localização 
que expõem informação geo espa-
cial e relações geográficas não 
visíveis.

Qlik GeoAnalytics

Contactos:
F5 - Tecnologias de Comunicação e Informação, Lda
+351 220 136 111 | info@f5tci.com


