QLIK SENSE TALIS DATACLOUD
QLIK SENSE IS EEN ONLINE APPLICATIE WAARMEE EENVOUDIG ANALYSES GEMAAKT KUNNEN WORDEN MET DATA
AFKOMSTIG UIT TALIS (TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEEM VAN TANS) EN/OF ANDERE APPLICATIES, WAARONDER UW
BOEKHOUDSOFTWARE EN EXCEL. DE TEMPLATES VAN TANS ZORGEN ERVOOR DAT U IN ÉÉN OOGOPSLAG IN QLIK
SENSE KUNT ZIEN HOE UW BEDRIJF ERVOOR STAAT EN WAAR U VERBETERINGEN KUNT DOORVOEREN.
DE PERFECTE TOOL VOOR MANAGERS!

DE WERKING
Een Qlik Sense dashboard is voor uw gebruiksgemak
ontworpen. Nadat de actuele gegevens uit uw database
zijn ingeladen, heeft u met het standaard template van
TANS direct inzicht in de meest relevante cijfers. U kunt
gegevens selecteren waarop u wilt inzoomen. Gelijktijdig
wordt de filtering in het scherm getoond. Alle grafieken
veranderen DIRECT! Qlik Sense biedt daarnaast ook
slimme zoek-functies die flexibel aan een dashboard
kunnen worden toegevoegd (zoals “ zoeken debiteur”,
“zoeken kenteken” etc.). Qlik Sense toont ook debiteuren
waar GEEN omzet van is geweest in een bepaalde
maand of jaar. Wilt u een andere soort overzicht of
grafiek, dan kunt u dat zelf snel aanpassen.

INHOUD TALIS DATACLOUD EN MOGELIJKE
UITBREIDING
De volgende informatie is beschikbaar in het standaard
dashboard van TANS:







De KPI's van de opbrengst per opdracht, factuur,
km en uur.
Aanvullende informatie over de opbrengst,
berekend o.b.v. ingevoerde opdrachten en
facturen.
Een Geo-analyse van laad- en losplaatsen.
Uitgebreide informatie over het rendement van
ritten.
Inzicht in de opbrengst en kosten van charters
die worden ingehuurd.

De datacloud van TANS laadt standaard de database van
TALIS. Als u extra informatie uit TALIS en/of meerdere
databases wilt koppelen, dan kan een Qlik Sense
specialist u hierbij helpen.

ZELF AAN DE SLAG
Qlik Sense is zeker geschikt voor organisaties die medewerkers in dienst hebben met goede IT vaardigheden, die graag zelf
rapporten en analyses samenstellen. Gebruikers kunnen hiervoor trainingen volgen: een designertraining van twee dagen en een
driedaagse developer training.

QLIK
Qlik is een wereldwijde organisatie die toonaangevend is op het gebied van innovatieve Business Intelligence oplossingen. Zij biedt
geavanceerde analyse- en rapportagesoftware die in het geheugen wordt uitgevoerd en geschikt is voor zowel grote als kleine
organisaties. Qlik ondersteunt een open informatiestructuur waarin bedrijfsbrede informatie betaalbaar en snel beschikbaar is voor
iedereen die erover wenst te beschikken.

INSTALLATIE EN INRICHTING
De software wordt d.m.v. een licentiecode
verstrekt en kan via internet worden
geïnstalleerd, waarna een consultant van TANS
de TALIS Datacloud installeert. Op basis van
deze installatie zal de consultant de verdere
inrichting verzorgen. Het is van groot belang dat
u vooraf definieert welke overzichten / grafieken
u wilt zien, dit bespaart u namelijk kostbare tijd
bij de inrichting van uw dashboard. Om de
basisinrichting geschikt te maken voor uw
database en een aantal parameters in te stellen,
is de consultant van TANS ongeveer twee dagen
bezig.

Informeer bij onze verkoopadviseurs voor meer informatie over de Qlik Sense TALIS Datacloud, inclusief de verkoopprijzen.

