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Quer descobrir todas as 
conexões em seus dados? 
O Qlik Sense® e o QlikView® 
fazem isso por você. 
Pronto para compartilhar 
essas descobertas em sua 
organização e além dela? 
Agora você está pronto 
para o Qlik NPrinting®.

I N T R O D U Ç ÃO

O Qlik NPrinting usa formatos portáteis populares como Microsoft® Office e PDFs, assim é fácil 

compartilhar relatórios com qualquer pessoa. A distribuição centralizada e um hub com assinatura 

self-service permitem que todos recebam os relatórios certos quando precisam. E com segurança 

baseada em função e escalabilidade multitarefa e multimecanismo, o Qlik NPrinting foi projetado 

para oferecer suporte a toda a sua empresa.

Você pode finalmente dizer adeus 

aos seus sistemas de BI legados. 

Com o Qlik NPrinting, o Qlik® 

pode se tornar a sua solução 

única e completa para análise 

interativa e relatórios.
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Crie relatórios com excelente aspecto rapidamente

Relatório e integração do Microsoft Office 

Os usuários da Microsoft podem usar dados e visualizações do Qlik para criar, de maneira 

rápida e fácil, excelentes relatórios em formatos populares do Office, como PowerPoint®, 

Excel® e Word. Basta arrastar e soltar tabelas, gráficos e objetos existentes. Você pode 

até mesmo combinar análises do Qlik Sense e do QlikView de vários aplicativos 

em um único relatório.
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Relatórios da Web e PixelPerfect 

Os desenvolvedores podem usar editores incorporados 

para transformar dados e análises do Qlik Sense e do 

QlikView em relatórios PixelPerfect altamente refinados 

ou relatórios HTML para publicação na Web. PixelPerfect 

é a solução do Qlik NPrinting para criar relatórios 

esteticamente perfeitos a partir dos dados do Qlik e 

exportá-los para PDF. O controle avançado sobre faixas, 

scripts, formatação e gráficos permite produzir relatórios 

personalizados de alta qualidade ou recursos, como 

declarações de clientes.

Cliente baseado na Web

Nossa nova interface permite que os usuários acessem os recursos 

de desenvolvedor (exceto a criação de modelos do MS Office), 

administração e geração de relatórios através da Web. Tudo o que 

você precisa é de uma conexão com a Internet e de qualquer 

dispositivo inteligente. O cliente baseado na Web permite que sua 

organização gerencie usuários e instale no nível do servidor, o que 

elimina as limitações de clientes desenvolvedores independentes. 

Isso significa que sua organização pode gerenciar e proteger mais 

facilmente ambientes com vários desenvolvedores. E os usuários 

podem acessar facilmente o cliente e o hub de relatórios sem ter que 

instalar o software.
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Os relatórios certos 
para as pessoas certas

Distribuição de relatórios gerenciada 

Todo mundo precisa de dados diferentes. 

Em momentos diferentes. E esses dados precisam 

ser entregues através de canais diferentes 

em formatos diferentes. Parece complicado, 

mas o Qlik NPrinting torna isso fácil. Você 

pode programar, gerar e entregar relatórios 

personalizados de maneira centralizada por meio 

de vários canais, incluindo e-mail, salvar em disco, 

na Web, no portal Qlik NewsStand ou diretamente 

no hub do Qlik Sense. Você pode entregar relatórios 

em PDF do QlikView juntamente com relatórios do 

Qlik NPrinting. Você pode até mesmo criptografar 

os relatórios ou executá-los somente quando certas 

condições forem atendidas.

Portal de assinaturas NewsStand 

Qual é a melhor maneira de garantir que todos 

recebam os relatórios de que realmente precisam? 

Permita que decidam por si mesmos. É disso que 

se trata o Qlik NPrinting NewsStand. Sua organização 

configura a segurança baseada em funções e o restante 

é self-service. Os usuários exploram, visualizam, 

baixam e assinam relatórios on-line por meio de 

um portal seguro e centralizado. É mais fácil e mais 

conveniente para os usuários e menos trabalhoso 

para a equipe de TI.
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Sobre a Qlik
A Qlik tem a missão de criar um mundo alfabetizado em dados, onde todos possam usar os dados para solucionar 
os problemas mais desafiadores. Somente a plataforma de análises e gerenciamento de dados ponta a ponta da 
Qlik reúne todos os dados de uma organização a partir de qualquer fonte, permitindo que pessoas de todos os níveis 
de habilidade possam usar sua curiosidade para desvendar novos insights. As empresas usam o Qlik para entender 
melhor o comportamento dos clientes, reinventar os processos de negócios, descobrir novos fluxos de receita e manter 
o equilíbrio entre riscos e recompensas. A Qlik® atua em mais de 100 países e atende a mais de 48.000 clientes em 
todo o mundo.
qlik.com

Análises colaborativas para todos

Escalabilidade multi-threaded 

Se você é do tipo de pessoa que “quer ver o que está sob o capô”, aqui estão as 

informações que você estava esperando: O mecanismo NPrinting é multi-threaded 

e suporta armazenamento em cluster, o que significa que pode executar tarefas 

simultaneamente para aumentar o desempenho mesmo durante a criação de relatórios 

de alto volume. Um cluster de servidor também fornece redundância, o que melhora 

a confiabilidade, o balanceamento de carga e a priorização de tarefas para geração 

otimizada de relatórios. Em outras palavras, você pode dimensionar para entregar mais 

relatórios para mais pessoas sem se preocupar com desempenho ou confiabilidade.

Segurança baseada em função aprimorada 

Você sabe como o Qlik NPrinting coloca os dados certos nas mãos certas. Agora, vamos 

ver como ele mantém os dados errados fora das mãos erradas. A segurança baseada em 

função facilita o controle centralizado do acesso a recursos e dados de relatórios. Você 

pode definir qualquer número de perfis de segurança no nível do aplicativo. Atribuir 

várias funções a um único usuário. E personalizar perfis com alta granularidade usando 

uma ampla variedade de permissões. Simples assim, você escolhe os recursos e dados 

disponíveis para administradores, desenvolvedores, destinatários de relatórios ou 

qualquer outra pessoa.

Eficiência e valor em relatórios 

Com o Qlik NPrinting, a Qlik é a única plataforma de que sua organização precisa para 

produzir análises e relatórios. Você pode usar os mesmos modelos de dados para 

ambas as funções e aposentar seus sistemas de BI redundantes para reduzir custos 

significativos. E você pode até incorporar links para seus aplicativos de análise da Qlik 

em seus relatórios. Isso incentiva todos a explorar mais, aprofundar-se e descobrir toda 

a história em seus dados.
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