
Analyseren én actie 

Laat de gebruiker in QlikView 
analyseren en selecties maken 
om vervolgens in elk gewenst 
bestandsformaat een rapport 

aan te bieden. 


De gebruiker kan het rapport opvragen in de 
browser of vanaf de desktop applicatie.


Informatie delen 

Het ontwerpen, plannen, 
verspreiden en publiceren van 
rapportages kan snel en 
eenvoudig met NPrinting.


Een document vormgeven is een kwestie van  
drag-and-drop van QlikView tabellen, 
grafieken en objecten naar Excel, Wordt, 
PowerPoint, HTML of PDF.


Met NPrinting bepaalt u wie wat ontvangt en 
op welk moment. Volgens een vaste 
planning, of meer ad-hoc. 

De ontvangers van rapportages worden 
herkend op basis van specifieke filters, e-
mail adressen, bestandsmappen, Section 
Access Gebruikers, ID’s en wachtwoorden. 


Rapporten kunnen worden verzonden met e-
mail, worden bewaard in mappen of worden 
vertoond op een website of narrowcasting.


Ook is het mogelijk om rapporten te maken 
die alleen data bevatten die voldoen aan 
bepaalde condities. Voor maximale 
beveiliging is encryptie mogelijk.


Betere performance 

Op basis van nieuwe, actuele 
informatie kunnen rapportages 
snel en eenvoudig worden 
aangepast en op inhoud worden 

gefilterd. Zoveel smaken, zoveel wensen.


Het ontwikkelen en implementeren van 
schaalbare rapporten kan snel met NPrinting. 


Eén rapport kan dienen als rapporten op 
maat. Rapporten zijn dynamisch. 


Bij belangrijke wijzigingen in uw KPI’s wordt u 
automatisch gewaarschuwd.


NPrinting 
NPrinting is de meest geavanceerde software voor QlikView om rapporten te maken, te 
plannen en te verspreiden in Excel, Word, PowerPoint, HTML of PDF.  Zo krijgt u de 
juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen. HippoLine is partner van 
NPrinting.



Een demo proberen? 

We vertellen u graag meer 
over NPrinting en bieden 
u een Enterprise trial aan. 


Daarmee kunt u zonder kosten de 
volledige versie van NPrinting testen.


Voor meer informatie: Mirjam van 
Kooten, mirjam@hippoline.nl of bel: 
0182-820398.


De juiste informatie bij de juiste 
mensen op het juiste moment

Efficiënte aanpak 

NPrinting is een toevoeging en 
uitbreiding op uw QlikView-
applicatie. 


Bestaande templates in Word, 
Excel of PowerPoint dienen als basis voor 
een professioneel design van uw 
rapportages. 


U kunt uw gebruikersadministratie koppelen 
aan NPrinting. Importeer filters van 
gebruikers en Section Access informatie en 
zet ze in de gewenste distributiegroepen om 
zo het beheer te vereenvoudigen.


Bestaande bookmarks in QlikView kunnen 
worden gebruikt als filters in NPrinting.
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