GOVERNANCE
QUICKSTART

Snel aan de slag met
analytics op uw
Qlik Sense omgeving!

Voor uw business intelligence en analytics maakt u gebruik van Qlik Sense. Hiermee heeft u diverse dashboards en rapportages ontwikkeld om uw data inzichtelijk te maken. Het is echter niet altijd duidelijk
in welke mate uw business gebruik maakt van deze
dashboards en rapportages, wat de kwaliteit van de
laadprocedures is en of er wellicht onverhoopt zaken
spelen die aandacht vereisen. Hoe krijgt u hier snel en
eenvoudig inzicht in?

Axians heeft hiervoor in nauw overleg met klanten zoals u de Governance
QuickStart voor Qlik Sense ontwikkkeld. Hiermee krijgt u het gewenste inzicht in het gebruik van uw dashboards en rapportages binnen uw organisatie.

WAT IS DE GOVERNANCE QUICKSTART VOOR
QLIK SENSE?
De Governance QuickStart is een door Axians ontwikkelde oplossing waarmee u snel en eenvoudig inzicht krijgt in de werking en het gebruik van uw
Qlik Sense omgeving. Handige dashboards met key performance indicatoren
en (trend)grafieken laten u zien welke gebruikers het meest actief zijn, wel-
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ke apps het meest of minst gebruikt worden, op
welke momenten de omgeving het meest belast
wordt en welke laadprocedures aandacht behoeven. De Governance QuickStart maakt gebruik
van informatie uit logfiles en de Qlik Sense repository database. Met deze oplossing heeft u alle
belangrijke actuele informatie over uw analytics
omgeving altijd paraat.

OVERKOEPELEND DASHBOARD
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