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QlikView vs Qlik Sense 

Qlik Sense is niet een nieuwe versie van QlikView; het is geheel nieuwe software. Het betreft twee 
verschillende user interfaces die dezelfde analyse engine gebruiken. Dit houdt in dat oude scripts vrijwel 
altijd op dezelfde wijze als voorheen werken. Toch zijn de beide tools verschillend. De verschillen op een 
rijtje:  

Qlik Sense 

 Een rapportagetool waarbij relatief weinig voorbereiding (ontwikkelwerk) is vereist. 
 De gebruiker is volledig vrij in het samenstellen van een eigen layout en het bouwen van eigen 

grafieken. 
 Qlik Sense biedt “self-service” data discovery, hetgeen inhoudt dat er sprake is van een 

actievere, modernere en meer betrokken gebruiker. 
 Qlik Sense beschikt over “smart search” (à la Google) en over storytelling (inzichten delen met 

elkaar) 
 Gebruiksvriendelijk en model, past zich aan schermgrootte aan. 

QlikView 

 Bedoeld voor zakelijke toepassingen, waarbij voorbereiding in het datamodel, de grafieken en de 
formules is vereist. 

 Deze toepassing wordt beschikbaar gesteld aan de eindgebruiker (guided analytics). 
 De eindgebruiker heeft de volledige vrijheid om data te verkennen, te selecteren en te navigeren 

in de informatie. Op deze wijze vindt hij zowel vragen als antwoorden in de data. 
 De eindgebruiker is echter beperkt in het maken van nieuwe visualisaties. 

De extra functionaliteiten van Qlik Sense 

Smart Search voor ultieme flexibiliteit 

 Weet u niet waar te beginnen met zoeken? Geen probleem: u hoeft enkel uw zoekterm in te 
geven – Smart Search doet de rest, geeft inzicht in verbanden tussen gegevens en informatie, die 
je nooit zou hebben verwacht. 

Verschillende gegevensbronnen – één toepassing 
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 Sense koppelt een verscheidenheid aan gegevensbronnen, waaronder real-time data-feeds, het 
bieden van uitgebreid inzicht – zonder concessies aan de prestaties 

Toegang tot analyse overal, altijd en op elk apparaat 

 Oplossen van problemen op de weg. Schakel eenvoudig tussen desktop, tablet en smartphone. 
Sense past zich automatisch aan het desbetreffende apparaat. Waar u ook werkt, je wordt direct 
aangemoedigd om direct te reageren en om ideeën in beweging te houden. 

Samenwerking en het delen van kennis: uitgebreide data-Storytelling 

 Storytelling maakt het eenvoudig om analyses visueel te delen, inzichten te communiceren in 
een team en effectiever samen te werken. 

Beschermde gegevens en eenvoudige zelfbediening 

 Elke gebruiker kan zijn eigen data visualisaties, dashboards en rapporten maken, dit gebeurt op 
basis van consistente, veilige en beschermde data. Alle gebruikers kunnen heel eenvoudig hun 
eigen data visualisaties, rapporten en dashboards maken. 

Met Sense kan iedere gebruiker zijn bevindingen presenteren, zonder scripting. 

 Met drag-and-drop is het voor iedere gebruiker mogelijk om visualisaties te creëren. 
 Een geïntegreerde bibliotheek maakt het delen en hergebruiken van data, figuren en objecten 

zeer eenvoudig. 
 Geleidelijke creatie: eenvoudig of liever verfijnd – zoals u wilt. 
 Sense biedt toegevoegde waarde in een korte tijd; ontwikkelaars kunnen snel zorgen voor een 

oplossing met toegang tot data visualisatie en analyse mogelijkheden. 
 Krachtige open en gestandaardiseerde API’s kunnen worden ingebed in Sense. De kern 

functionaliteit kan worden uitgebreid, zodat deze voldoet aan specifieke eisen van de klant. 
 Het koppelen van gegevens uit verschillende systemen (waaronder big data bronnen) van de 

hele onderneming  voor een uitgebreid overzicht van de dingen en meer gedetailleerde 
inzichten. 

 Eenvoudig te gebruiken door flexibele licentiestructuur voor monitoring, alsmede een 
gebruiksvriendelijke interface die tijd bespaart en het oplossen van problemen vereenvoudigt. 

 Beveiligingseisen op bedrijfsniveau met een flexibele engine, gedetailleerde controle voor 
geleidelijke ontwikkeling en een krachtige controle en logging. 

 Schaalbaarheid: ondersteuning voor data virtualisatie, flexibele schaling en geografisch 
verspreide clustering maakt wereldwijde implementatie mogelijk. 

Beschikbaarheid 

Qlik Sense is vanaf  half september 2014 wereldwijd beschikbaar. Qlik introduceert hiermee ook een 
nieuw, flexibel afrekenmodel op basis van tokens. Qlik Sense tokens kunnen worden toegewezen 
aan vaste gebruikers, maar ook aan login sessies voor één of meerdere gebruikers.  
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Met een op tokens gebaseerd licentiemodel kunnen klanten meerdere servers inzetten, verspreid 
over meerdere regio’s, zonder dat hier extra kosten mee gemoeid zijn. Qlik Sense is complementair 
aan het reeds bestaande QlikView platform.  

Naast Qlik Sense blijft Qlik ook haar bestaande QlikView producten ontwikkelen en onderhouden. 
Qlik Sense Desktop blijft ook beschikbaar als gratis download. 

 


