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Qlik BI BOX – narzędzie Business Intelligence typu 
„plug-and-play”

Systemy klasy Business Intelligence, czyli narzędzia służące do analityki biznesowej 

i wizualizacji danych, stają się coraz bardziej popularne, a także coraz łatwiejsze 

w obsłudze. Nie wymagają już wielomiesięcznych procesów wdrożeniowych, budowania 

hurtowni danych, ani umiejętności tworzenia zapytań do bazy danych. Większość 

współczesnych rozwiązań to narzędzia typu self-service, które umożliwiają samodzielne 

dodawanie źródeł danych, tworzenie raportów i wizualizacji, bez konieczności znajomości 

języków programowania czy składni zapytań bazodanowych. 

Dzięki temu narzędzia Business Intelligence stały się powszechnie dostępne dla użytkowników 

biznesowych, którzy mogą bez ograniczeń korzystać z szybkiego i elastycznego dostępu 

do swoich aktualnych danych. Co jednak w przypadku gdy nie mamy czasu lub możliwości 

samodzielnego tworzenia raportów, analiz i wizualizacji, a równocześnie chcemy szybko zyskać 

lepszy wgląd w dane w swojej firmie?

Odpowiedzią na tak postawiony problem 

są rozwiązania typu „plug-and-play”, 

takie jak Qlik BI BOX. Zawierają one 

gotowe do użycia pakiety raportowo-

wizualizacyjne, zbudowane na podstawie 

najczęściej występujących w firmach 

procesów i problemów biznesowych. 

Pakiety te składają się z raportów, 

wizualizacji i kluczowych wskaźników, które 

pozwalają na monitorowanie i analizowanie 

sytuacji w firmie w głównych obszarach jej 

działalności, takich jak finanse, sprzedaż, 

produkcja i magazyny, HR czy marketing. 
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Podstawowe pakiety dostępne w Qlik BI BOX zawierają narzędzia umożliwiające analizę 

następujących wskaźników:

 ● finanse: zysk, przychód netto, marża, koszty, wykonanie planu;

 ● sprzedaż: wysokość sprzedaży, marża, przychód, wykonanie planu;

 ● produkcja: efektywność produkcji, dostępność maszyn, efektywność maszyn, jakość 

produkcji;

 ● magazyny: stan magazynu, wartość zapasów, rotacja zapasów;

 ● HR: rotacja, nowi pracownicy, odejścia;

 ● marketing: analiza social media. 

Zaletą wykorzystania narzędzi typu plug-and-play jest przede wszystkim szybkość wdrożenia. 

Integracja kliku podstawowych źródeł danych, takich jak np.: CRM, system finansowy czy pliki 

płaskie, trwa nie dłużej niż trzy dni. Po tym czasie użytkownik uzyskuje dostęp do bogatej 

palety analiz, a także czytelnych i efektownie wyglądających wizualizacji, które może sam 

„przeklikiwać”, a także w dowolny sposób rozwijać i dostosowywać do swoich potrzeb. 

Przegląd aplikacji Qlik BI BOX

Analiza Finansowa 

Pakiet Qlik BI BOX „Analiza finansowa” zaprojektowany został do analiz i kontroli finansów 

przedsiębiorstwa. Wzmacnia kontrolę oraz pomaga w bieżącym monitorowaniu operacji na 

kontach księgowych.



6  |  Qlik BI BOX  |  Przegląd aplikacji Qlik BI BOX

Wizualizacje zawarte w aplikacji są przejrzyste i czytelne. Pozwalają już po kilku kliknięciach 

na sprawdzenie informacji na temat zysku, przychodów, kosztów czy realizowanej marży. 

Dane bieżące skonfrontowane z danymi z okresów poprzednich pozwalają na porównanie 

osiąganych wyników. Już na pierwszym raporcie znajdziemy informację na temat najbardziej 

dochodowych klientów oraz rozkładu wydatków.

Poniższy raport przedstawia widok klasycznego rachunku zysków i strat.
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Analiza danych finansowych nie musi się do niego ograniczać. W pakiecie Qlik BI BOX nie 

zabrakło więc także szczegółowej analizy klientów, zestawienia kosztów i przychodów 

związanych z konkretnymi z nich.

Analogicznie jak w przypadku klientów, dostępny jest również raport uwzględniający osoby 

odpowiedzialne za obsługę klienta i sprzedaż.
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Kolejny raport umożliwia porównanie wielkości przychodów i kosztów wybranych grup kont, 

klientów czy sprzedawców i zestawienie ich ze sobą na jednym wykresie. Na przykładzie 

poniżej widzimy porównanie kosztów materiałów promocyjnych.

Analiza sprzedaży 

Aplikacja Qlik BI BOX „Analiza sprzedaży” została stworzona do analizy i kontroli procesu 

sprzedaży. Usprawnia proces monitorowania wyników według parametrów takich jak: produkt, 

region, klienci czy sprzedawcy.
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Podstawowy raport pozwala na analizę wielkości sprzedaży, wielkości osiąganych przychodów, 

realizowanej marży czy wykonania planu rocznego. Przedstawia też dane na temat najlepiej 

sprzedających się produktów, kategorii produktów oraz województw, gdzie sprzedaż jest 

najwyższa.

Analiza wyników managerów i sprzedawców zawiera informacje na temat realizowanej marży, 

sprzedaży poszczególnych grup produktów oraz sprzedaży w czasie. Znajduje się tu również 

klasyczna tabela z podsumowaniem wyników poszczególnych osób.
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W podobny sposób zorganizowany został raport prezentujący informacje na temat Klientów. 

Oprócz tradycyjnej tabeli znaleźć w nim można informacje na temat sprzedaży, realizowanej 

marży czy ilości nowych klientów w czasie.

Analiza produktów opiera się przede wszystkim na analizie sprzedaży w czasie, analizie 

realizowanej marży dla poszczególnych produktów, a także rozkładzie cen zakupu poszczególnych 

towarów.
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Geograficzna analiza sprzedaży może zostać przeprowadzona według trzech stopni 

szczegółowości – województwo, powiat i miejscowość.

Kolejny raport pozwala na stworzenie oferty dla klienta na podstawie cen z ostatniego 

zamówienia, cen maksymalnych, minimalnych, średnich oraz mediany cen. Cena finalna może 

też uwzględniać udzielony rabat.



12  |  Qlik BI BOX  |  Przegląd aplikacji Qlik BI BOX

Ostatni raport umożliwia oszacowanie potencjalnej wartości zysków z otwarcia sklepu w danej 

lokalizacji. Do wykonania kalkulacji brane pod uwagę są: czas dojazdu, średni koszt koszyka 

oraz wartość obszaru na podstawie siatki zaludnienia.

Kolejny bardzo interesujący raport, który wykorzystuje rozszerzenie Qlik GeoAnalytics, pokazuje 

obszar, z jakiego klienci mogą dostać się do wybranego sklepu czy placówki firmy w wybranym 

czasie. Analiza ta może zostać wzbogacona poprzez dodanie siatki zaludnienia danego obszaru. 

Uzyskujemy dzięki temu bardzo cenne dane, które możemy wykorzystać w planowaniu 

sieci handlu detalicznego lub placówek usługowych w taki sposób, żeby zlokalizować je 

w optymalnych miejscach, a także żeby poszczególne punkty wzajemnie się nie kanibalizowały. 

Poniżej przedstawiony został przykładowy obszar dojazdu do sklepu w Warszawie w czasie nie 

dłuższym niż 10 minut z nałożoną siatką zaludnienia obszaru.
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Analiza produkcji i magazynów 

Aplikacja Qlik BI BOX „Analiza produkcji i magazynów” została stworzona do analiz produkcji, 

skutków awarii parku maszynowego, a także stanów magazynowych. Ułatwia kontrolę planu 

produkcji, efektywności oraz stanów magazynów.

Podstawowy raport pozwala zapoznać się z informacją na temat wykonania planu na bieżący 

tydzień, sprawdzić całkowitą efektywność lub wielkości produkcji. Można tu także znaleźć 

informację na temat stanów magazynowych, z podziałem na poszczególne produkty.
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Następny raport pozwala na analizę produkcji z podziałem na zmiany produkcyjne (przy założeniu 

zmiany dziennej oraz nocnej).

Kolejny raport to bardziej szczegółowa analiza produkcji pod kątem efektywności, jakości 

produkowanych towarów, liczby roboczogodzin, wielkości produkcji oraz czasu działania 

poszczególnych maszyn.
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W każdym parku maszynowym trzeba liczyć się z występowaniem awarii. Kolejny z raportów 

pozwala szczegółowo analizować przyczyny awarii, a także oszacować ich udział w stosunku 

do wielkości produkcji.

Raport wykonania założonego planu produkcyjnego jest kolejnym elementem gotowym do 

użycia w aplikacji.
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Typowym problemem związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa o charakterze 

produkcyjnym są zwroty towarów. Poniższy raport pozwala na analizę pod tym kątem dzięki 

wizualizacji liczby zwrotów w poszczególnych miesiącach, a także w stosunku do poziomu 

produkcji. Pozwala to m.in. na zidentyfikowanie wadliwej partii towaru i wyeliminowanie 

błędu w przyszłości.

Utrzymanie powierzchni magazynowych może wiązać się z dużymi kosztami, dlatego też 

następny element aplikacji zajmuje się właśnie tym zagadnieniem. Za pomocą poniższego 

raportu można przeprowadzić szereg analiz pomocnych w zarządzaniu stanami magazynowymi.
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Kolejny z raportów pozwala na szczegółową analizę typu „what-if”, czyli oszacowanie zmienności 

poszczególnych wskaźników (np. wartości produkcji) poprzez wprowadzanie zmian innych 

wskaźników, takich jak cena, dostępność, efektywność produkcji czy jakość produkowanych 

towarów.

Analiza HR 

Pakiet Qlik BI BOX „Analiza HR” został stworzony na bazie najczęstszych problemów i wyzwań 

analitycznych występujących w kadrach i działach HR. Umożliwia przeprowadzenie szeregu 

analiz, takich jak fluktuacja, rozpiętość widełek płacowych, liczba absencji i urlopów, ale też 

obłożenia pracowników na poszczególnych projektach.
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Kolejny raport to szczegółowa analiza założonego planu oraz jego wykonania.

Już pierwszy raport aplikacji pozwala na odczytanie najważniejszych informacji na temat 

poziomu wskaźnika rotacji pracowników, wykonania planu, liczby nowo zatrudnionych 

pracowników czy liczby odejść. Istotna jest także analiza stawek, rozkładu wieku i stażu pracy 

wśród pracowników, a także informacje o osobach będących w trakcie rekrutacji oraz jej 

przebiegu.
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Kontrola poziomu płac potrafi być kłopotliwa, jednak dzięki aplikacji Qlik można je kontrolować 

za pomocą zaledwie kliku podstawowych wskaźników. Poniżej raport przedstawiający analizę 

płac w przykładowym przedsiębiorstwie.

Następny raport przedstawia szczegółowe informacje na temat absencji pracowników. Aplikacja 

daje możliwość analizy w zakresie całej firmy, jej poszczególnych działów, a także konkretnych 

osób – według takich miar jak: liczba osób nieobecnych, częstotliwość nieobecności, liczba dni 

absencji, średni czas trwania nieobecności lub wielkości wskaźnika Bradforda. Najważniejsze 

dane – w formie wskaźników KPI – zawierają także porównanie aktualnych danych do danych 

z roku poprzedniego.
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Aplikacja uwzględnia również raport prezentujący aktualne obłożenie pracowników 

w konkretnych projektach w firmie:

Innym istotnym elementem aplikacji dla działu HR jest raport fluktuacji.
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Analiza marketingowa – aktywność w mediach społecznościowych  

Pakiet Qlik BI BOX „Analiza marketingowa” pozwala na analizę wyników aktywności firmy na 

tle konkurencji na Facebooku, Twitterze czy w serwisie YouTube.

Aplikacja analizująca aktywność na portalu Facebook

Pierwszy z raportów pokazuje liczbę fanów wybranych profili na portalu w porównaniu do 

naszego profilu. 

Możliwa jest także szczegółowa analiza własnego profilu przedsiębiorstwa.
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Kolejnym raportem jest analiza przyrostu aktywności. Możliwy jest wybór przyrostu dziennego, 

miesięcznego oraz rocznego.

Oczywiście w aplikacji analizującej dane pochodzące z Facebooka nie mogło zabraknąć 

szczegółowej analizy zdobytych polubień.

Analogiczny wykres został stworzony także do analizy oznaczenia profilu.
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Analiza postów opiera się na analizie aktywności profilów w określonych godzinach w ciągu 

dnia, porównaniu liczby postów z liczbą komentarzy oraz rodzaju aktywności profilów.

Aplikacja analizująca profile na portalu Twitter

Pierwszy raport to analiza udziału poszczególnych profilów w sektorze oraz podstawowych 

informacji o nich.
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Kolejny raport to szczegółowa analiza aktywności profilu organizacji, uwzględniająca liczbę 

twittów, polubień, użytych hastagów oraz wszystkich przekazanych dalej twittów.

Ważnym elementem tego typu aplikacji, podobnie jak w przypadku Facebooka, jest raport 

analizujący przyrost aktywności w ujęciu dziennym, miesięcznym oraz rocznym.

Następny raport przedstawia informacje na temat liczby użytkowników obserwujących 

poszczególne profile w rozpatrywanym sektorze oraz udział własnej organizacji w całości 

obserwujących użytkowników.
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Podobnie jak w przypadku Facebooka, do ciekawych wniosków może prowadzić analiza 

aktywności profilów w ciągu dnia, a także w poszczególne dni tygodnia.

Aplikacja analizująca profil organizacji w Serwisie YouTube

Pierwszy raport pozwala na przeglądniecie wszystkich opublikowanych filmów razem z ich 

podstawowymi statystykami. W formie wskaźników KPI zorganizowany został dolny panel, 

pozwalający na ocenę liczby wyświetleń wszystkich filmów czy zsumowanej liczby polubień 

w stosunku do negatywnych ocen.
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Podobnie jak w przypadku analizy aktywności na portalach Facebook i Twitter, także w przypadku 

YouTube’a raport przedstawia analizę przyrostu aktywności związanych z profilem w ujęciu 

dziennym, miesięcznym oraz rocznym.

Oprócz tego aplikacja zawiera raport analizujący komentarze, a także statystyki aktywności 

według godzin w ciągu dnia oraz poszczególnych dni tygodnia.
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Aplikacja zbierająca podstawowe informacje z portali 
społecznościowych Facebook i Twitter

Możliwe jest również zebranie podstawowych statystyk z aktywności profilu organizacji oraz 

wskazanej konkurencji na portalach Facebook i Twitter w jednym miejscu. Pierwszy z raportów 

dostarcza informacje na temat liczby fanów na tych portalach. 

Dostępne są również szczegółowe statystyki dotyczące aktywności na profilach organizacji 

oraz jej konkurentów.

Ostatni z raportów to tradycyjne już w przypadku analizy mediów społecznościowych 

zestawienie przyrostów w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym.
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Analiza danych z Google Analytics

Aplikacja została stworzona z myślą o analizie danych pochodzących z Google Analytics. 

Raporty w niej zawarte mogą być bardzo przydatnym narzędziem dla działu marketingu.

Pierwszy z raportów pokazuje dane na temat liczby odwiedzin poszczególnych stron. Analiza jest 

przedstawiana za pomocą kilku rodzajów wykresów, a w tabeli można odnaleźć szczegółowe 

dane na temat liczby nowych użytkowników oraz użytkowników powracających.
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Kolejny raport to szczegółowa analiza poszczególnych podstron pod kątem wyświetleń, czasu 

przeglądania oraz kilku innych miar. Dane są przedstawiane za pomocą tabeli i wykresów – 

słupkowego oraz kołowego, pełniącego funkcje rankingu.

Następny raport przedstawia dane z wewnętrznego systemu wyszukiwania, 

zaimplementowanego na stronie internetowej, oraz wykres przedstawiający rozkład 

najpopularniejszych wyszukiwań.
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Raport „Źródła” przedstawia skąd użytkownicy najczęściej trafiają na analizowaną stronę. 

Oprócz tabeli z wyszczególnioną liczbą osób, które odwiedziły stronę, raport zawiera wykres 

kołowy przedstawiający udział poszczególnych źródeł.

Raport analizujący odwiedzających według krajów przedstawia liczbę wyświetleń 

poszczególnych witryn w rozbiciu na kraje. Oprócz tabeli ze szczegółami oraz wykresu kołowego 

przedstawiającego ranking krajów, z których odwiedzana jest analizowana witryna, raport 

zawiera mapę, na której zaznaczone są kraje, z których odwiedzano stronę, wraz z zaznaczeniem 

tych, z których odwiedzin było najwięcej.
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Analiza danych z systemu serwisowego Jira

Aplikacja została zaprojektowana w celu poprawienia kontroli nad obsługą zgłoszeń w systemie 

Jira. Poza przeglądaniem danych z systemu, istnieje również możliwość dodania do aplikacji 

danych z systemów raportowania czasu pracy pracowników i połączenia ich z konkretnymi 

zadaniami z Jira.

Podstawowy raport przedstawia listę wszystkich otwartych zgłoszeń, z możliwością 

przefiltrowania ich pod kątem daty czy statusu realizacji.
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Kolejny raport przedstawia szczegółowe statystyki dotyczące zgłoszeń. Możliwe jest dzięki 

niemu analizowanie czasu realizacji zadań, liczby zgłoszonych zadań w poszczególnych 

miesiącach, a także stosunku rozwiązanych zadań do wszystkich zadań – z podziałem na osoby 

obsługujące zgłoszenia, osoby zgłaszające oraz całość zgłoszeń.

W raporcie „Historia zmian” można prześledzić pełną historię zmian statusów poszczególnych 

zgłoszeń i dodawanych komentarzy, wraz z informacją o czasie dokonywania tych zmian 

oraz ich autorze.
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Raport „Zgłoszenia przeterminowane” prezentuje wszystkie zgłoszenia, w których założony  

czas realizacji został przekroczony. Raport przedstawia zarówno zgłoszenia, które zostały już 

zamknięte, jak również te, nad którymi zespół wciąż pracuje – istnieje również możliwość 

filtrowania tych dwóch kategorii za pomocą jednego przycisku.

Analiza repozytoriów w GitHub

Aplikacja została stworzona w celu analizy danych w serwisie GitHub. Pobiera ona dane na temat 

gałęzi (branches) oraz akcji „commit”, co pozwala na lepszą kontrolę realizacji poszczególnych 

faz projektu. Podobnie jak aplikacja do analizy danych z systemu Jira, również i ta aplikacja 

wspiera osoby zarządzające projektami.
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Pierwszy z raportów przedstawia szczegółowo wszystkie podpięte do danego konta repozytoria 

wraz z informacjami na temat języków programowania w danych projektach, rozmiarów 

poszczególnych projektów oraz ich właścicieli.

Kolejny raport przedstawia szczegółowo wszystkie dostępne gałęzie w repozytoriach, wraz z ich 

nazwami oraz wykresem przedstawiającym, które repozytoria zawierają ich najwięcej.
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Ostatni w tej aplikacji raport przedstawia analizę wszystkich akcji „commit”. Dane zawierają 

informacje o modyfikowanym pliku, autorze akcji, typie akcji i dacie. Istnieje możliwość 

filtrowania konkretnego repozytorium, autora czy typu akcji commit, a także analizy liczby 

commitów w poszczególnych miesiącach.

Rozszerzenia aplikacji 

Dane z usług Google

Istnieje możliwość dodania danych pochodzących z najpopularniejszych usług Google, takich 

jak Kalendarz Google, Google Drive, Arkusze Google czy Gmail. Mogą one być wyświetlane 

w formie oddzielnych raportów (jak przedstawiono poniżej) lub dodane do wybranej 

funkcjonalności w już istniejących raportach.
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Kalendarz Google

W przypadku Kalendarza Google ładowane są wydarzenia z kalendarza wraz z opisem, 

lokalizacja, czasem rozpoczęcia i zakończenia danego zdarzenia oraz linkiem do wydarzenia 

w Kalendarzu Google. Na życzenie Klienta istnieje oczywiście możliwość wyświetlenia 

dodatkowych pól, które wypełnia się podczas tworzenia wydarzenia.

Arkusze Google

Arkusze Google to wirtualne arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel, które – podobnie 

jak tradycyjne pliki Excel – mogą służyć jako źródło danych dla Qlik Sense. Nie trzeba ich 

pobierać i zapisywać na fizycznym dysku twardym. Można podłączyć się bezpośrednio do 

arkusza za pomocą linku oraz wczytać dane do modelu w Qlik Sense.



37  |  Qlik BI BOX  |  Rozszerzenia aplikacji 

Google Drive 

Kolejną usługą, z której można pobrać dane jest Google Drive. Dane z wirtualnego, chmurowego 

dysku dostarczanego przez Google, tak jak w przypadku innych danych, można dołączyć do 

już istniejących raportów bądź przedstawić w formie prezentowanej poniżej. Rozszerzenie 

daje dostęp do listy wszystkich elementów umieszczonych na wirtualnym dysku, wraz z datą 

i godziną stworzenia, rozszerzeniem pliku, jego rozmiarem i linkiem do pobrania. Dodatkowo 

można również kontrolować zużycie miejsca na analizowanym dysku.

Konto pocztowe Gmail

Kolejnym źródłem danych mogą być wiadomości e-mail z konta Gmail. Tak jak w przypadku 

kalendarza czy dysku, można podpiąć te dane do istniejących już raportów bądź wyświetlać 

oddzielnie, jak na ilustracji poniżej.
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Kursy walut z NBP

Kolejnym elementem, o który można rozszerzyć dowolną aplikację, są kursy walut pobierane 

z baz Narodowego Banku Polskiego. 

Dane zbierane są historycznie i mogą być aktualizowane z wybraną częstotliwością. Liczbę 

walut można ograniczyć do tych używanych w organizacji lub – jak w przykładzie poniżej –

pobrać wszystkie dostarczane przez NBP.
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Kolejny element daje możliwość kalkulacji kursu dowolnych dwóch walut. Tabela poniżej 

przedstawia kursy walut przeliczone miedzy sobą po kursie z wybranych dni.

Dane wymagane do uruchomienia aplikacji

Dane potrzebne do uruchomienia aplikacji powinny zostać dostarczone w formie opisanej 

poniżej. Dane mogą być archiwalnym wycinkiem bazy danych, a w przypadku tworzenia 

aplikacji demonstracyjnej dane te mogą zostać zmienione lub częściowo zanonimizowane. 

Na życzenie klienta możliwe jest również podpisanie zobowiązania o zachowaniu poufności.

Aplikacja finansowa

 ● Księga główna

Uproszczony zapis transakcji, z wyszczególnieniem takich elementów jak: numer konta, 

identyfikator klienta ( jeśli jest powiązany z daną transakcją), identyfikator pracownika 

( jeśli jest powiązany z daną transakcją), miesiąc i rok wystąpienia transakcji, kwota 

transakcji (w przypadku kosztów kwota ujemna) oraz rodzaj transakcji (np. koszt szkoleń, 

płace, przychód).

 ● Słownik kont

Opis grup, do których należą poszczególne konta.
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 ● Klienci

Dane na temat klientów, ich identyfikatory, identyfikatory pracowników odpowiedzialnych 

za danych klientów, adresy klientów oraz współrzędne geograficzne (potrzebne 

do zaawansowanej analizy geograficznej).

 ● Przedstawiciele handlowi

Dane dotyczące sprzedawców. Ich identyfikatory są uzupełnione o imiona i nazwiska.

Aplikacja sprzedażowa

 ● Klienci

Dane na temat klientów, ich identyfikatory, identyfikatory pracowników odpowiedzialnych 

za danych klientów, adresy klientów oraz współrzędne geograficzne (potrzebne do 

zaawansowanej analizy geograficznej).

 ● Plan sprzedaży

Dane na temat planów sprzedaży na poszczególne okresy.

 ● Produkty

Informacje na temat produktów – kategoria, opis oraz grupa.

 ● Przedstawiciele handlowi

Dane na temat przedstawicieli handlowych, zawierające informacje na temat imienia 

i nazwiska przedstawiciela handlowego oraz identyfikator jego managera.

 ● Regionalni managerowie

Imiona i nazwiska managerów.

 ● Transakcje

Wykaz transakcji z informacją na temat identyfikatora klienta, identyfikatora produktu, 

identyfikatora osoby handlowej odpowiedzialnej za transakcję, wagi przedmiotu, wartości 

netto, daty transakcji, ceny netto, ceny zakupu, marży, narzutu, przychodu z transakcji oraz 

informacji, czy jest to nowy klient.

 ● GEO

Informacje na temat placówek (zarówno tych należących do organizacji oraz tych 

należących do konkurencji), razem z ich adresami. Dane to zostaną wykorzystane 

do analizy geograficznej.



41  |  Qlik BI BOX  |  Dane wymagane do uruchomienia aplikacji

Aplikacja analizująca produkcję i stany magazynowe

 ● Stan maszyn

Dane dotyczące produktywności maszyn. Oprócz kluczy głównych – zbudowanych z daty 

oraz identyfikatora produktu – powinny znaleźć się tutaj również informacje o zmianach, 

operacjach i pojawiających się awariach, nazwy danych aktywności oraz czasy tych 

aktywności.

 ● Produkcja

Informacje o łącznej produkcji danego produktu, danego dnia na danej zmianie.

 ● Produkcja na sekundę

Informacja o liczbie sztuk danego produktu produkowanych przez godzinę.

 ● Produkcja maksymalna

Dane o maksymalnej produkcji danego produktu w danym dniu, na danej zmianie.

 ● Sprzedaż – magazyny

Informacje na temat wartości stanów magazynowych z uwzględnieniem wartości 

sprzedaży, dziennej produkcji oraz ceny towarów w magazynie.

 ● Cele produkcyjne

Informacje na temat planów produkcyjnych dla danego produktu na dany dzień.

 ● Zwroty

Dane na temat zwrotów z uwzględnieniem powodu zwrotu oraz liczby zwróconych sztuk 

towaru.

Aplikacja HR

 ● HeadCount

Informacje na temat zatrudnionych pracowników (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, 

data przyjęcia, data zwolnienia, forma zwolnienia, data rozmowy rekrutacyjnej, forma 

zatrudnienia, procent etatu, czas trwania umowy, stawka, informacje o premiach, 

informacje o przełożonym, stanowisko)

 ● Struktura

Informacje na temat obszaru danego stanowiska, jego pionu, działu oraz zespołu.
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 ● Widełki płacowe

Informacje na temat płac minimalnych, maksymalnych oraz średnich na danych 

stanowiskach w danych latach.

 ● Proces rekrutacyjny

Informacje na temat rekrutacji, data rozmowy, dane rekrutera oraz numer zatrudnionego 

pracownika.

 ● Plan

Dane na temat planowego zatrudnienia.

 ● Obłożenie

Dane na temat obłożenia.

 ● Absencje

Informacje na temat absencji – numer pracownika, rodzaj absencji oraz daty absencji.

Aktywność w mediach społecznościowych

 ● Analiza aktywności na portalu Facebook

Lista linków do profilu organizacji oraz profili firm konkurencyjnych (tych, z którymi firma 

chce się porównywać)

 ● Analiza aktywności na portalu Twitter

Lista linków do profilu organizacji oraz profili firm konkurencyjnych (tych, z którymi firma 

chce się porównywać)

 ● Analiza aktywności na portalu YouTube

Dane do logowania do profilu organizacji (użytkownik i hasło)

Aplikacja analizująca dane z Google Analytics

 ● Analiza danych z Google Analytics

Dane do logowania do konta Google, gdzie dostępne są dane z Google Analytics
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Aplikacje wspierające zarządzanie projektami

 ● Analiza danych z systemu serwisowego Jira

Dane do logowania na konto administratora w systemie Jira

 ● Analiza danych przechowywanych w repozytoriach GitHub

Dane do logowania do konta na GitHub, z którego dane będą analizowane

Rozszerzenia 

 ● Dane z Kalendarza Google, Google Drive i Gmail

Dane do logowania do konta Google 

 ● Dane z Arkuszy Google

Dane do logowania do konta Google oraz dane arkusza, który ma być źródłem danych

 ● Kursy walut NBP

Rozszerzenie nie wymaga dodatkowych danych

Stworzenie aplikacji Qlik Sense od podstaw

W przypadku, gdy żadna z aplikacji Qlik BI BOX nie spełnia specyficznych wymagań użytkownika, 

możliwe jest stworzenie takiej aplikacji od podstaw zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. 

Taka aplikacja może dotyczyć dowolnie wybranego procesu biznesowego. Dane w aplikacji 

mogą pochodzić z każdego źródła danych (bazy danych, systemy CRM, pliki Excel, pliki płaskie). 

Samo wdrożenie może przebiegać według trzech wariantów – Self-Service BI, Standard BI 

i Corporate BI. 
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Modele te różnią się przede wszystkim inną maksymalną liczbą użytych źródeł w procesie 

tworzenia aplikacji (do 5, 25 oraz 50 źródeł odpowiednio dla wariantów – Self-Service BI, 

Standard BI i Corporate BI), maksymalną liczbą dostępnych miar i wymiarów do analizy oraz 

liczbą stworzonych dashboardów. Opcje personalizacji wyglądu aplikacji oraz implementacji 

mechanizmów kontroli dostępu do danych dostępne są dla wariantów Standard BI oraz 

Corporate BI. Integracja z obecnymi systemami raportującymi za pomocą mashupów dostępna 

jest dla wariantu Corporate BI. Dla wariantów Standard BI i Corporate BI dostępne jest również 

wsparcie powdrożeniowe. W przypadku wariantu Self-Service BI (ze względu na wielkość 

środowiska) nie jest ono konieczne. 

Qlik BI BOX Self-Service BI Standard BI Corporate BI

Maksymalna liczba źródeł 
danych 5 25 50

Maksymalna liczba dostępnych 
wymiarów i miar do analizy 10 50 100

Personalizacja layoutu NIE TAK TAK

Maksymalna liczba 
Dashboardów 10 20 nieograniczone

Implementacja mechanizmów 
kontroli dostępu do danych NIE TAK TAK

Mashup, integracja z obecnymi 
systemami raportującymi NIE NIE TAK

Liczba dni szkoleniowych po 
wdrożeniu

konsultacje w 
trakcie wdrożenia 1 dzień 2 dni

Wsparcie powdrożeniowe nie jest konieczne TAK TAK

Długość wdrożenia 3 dni 1–2 miesiące powyżej 2 
miesięcy
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Wdrożenie i szkolenie z obsługi aplikacji

Czas trwania wdrożenia jest uzależniony od stopnia złożoności i orientacyjnie może wynosić 

około 3 dni w przypadku wariantu Self-Service BI, 1–2 miesiące w przypadku Standard BI 

oraz powyżej 2 miesięcy w przypadku opcji Corporate BI. 

Oprócz samego wdrożenia w pakiecie jest zawarte podstawowe szkolenie z obsługi Qlik 

Sense oraz wdrożonych aplikacji. Szkolenie w wariancie Standard BI trwa jeden dzień, w opcji 

Corporate BI – 2 dni, a w wersji Self-Service BI odbywa się w trakcie wdrażania aplikacji. 

Szkolenie obejmuje: 

 ● wprowadzenie do ekosystemu Qlik, 

 ● podstawowe zasady nawigacji w narzędziu Qlik Sense, 

 ● przeprowadzenie wybranej analizy danych, 

 ● przedstawienie funkcjonalności obiektów dostępnych w Qlik Sense, 

 ● tworzenie Master Items, 

 ● tworzenie i zastosowanie zmiennych, 

 ● wprowadzenie do funkcjonalności Set Analysis, 

 ● przedstawienie dobrych praktyk związanych z budowaniem analiz biznesowych 

oraz ekranów analitycznych, 

 ● dzielenie się aplikacjami z innymi osobami w organizacji, 

 ● tworzenie prezentacji analitycznych (Stories), 

 ● eksportowanie obiektów z aplikacji do plików MS Excel, plików PDF i obrazków, 

 ● przykłady stosowania danych dostępnych w Qlik DataMarket.
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JCommerce SA to nowoczesna firma typu software house, dostarczająca Klientom przyjazne 

i funkcjonalne oprogramowanie biznesowe. Obecna na rynku IT już od 2005 roku, oferuje 

zaawansowane rozwiązania z obszaru ERP, CRM i Business Intelligence oraz aplikacje 

dedykowane – webowe, mobilne oraz desktopowe. Świadczy usługi w zakresie outsourcingu 

specjalistów i budowania zespołów IT. Dostarcza kompetencje blisko 400 konsultantów, 

architektów, testerów i programistów pracujących w biurach firmy lub on-site w siedzibach 

Klientów. Firma realizuje również usługi Managed Services, czyli zarządza aplikacjami 

biznesowymi w środowisku IT, świadcząc prace utrzymaniowe i wsparcie technologiczne. 

Przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i skalowalność.

JCommerce

www.jcommerce.pl

tel: +48 32 201 15 32

fax: +48 32 255 36 15

office@jcommerce.pl

ul. T. Kosciuszki 227 40-600 Katowice

JCommerce SA
jcommerce.pl
qlik.jcommerce.pl
office@jcommerce.pl
tel: +48 32 201 15 32
ul. T. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
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