QlikView, eenvoudig in gebruik
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Algemeen
QlikView werkt zoals we denken. Met QlikView kun je op flexibele wijze nieuwe
ontdekkingen doen. Je kunt als gebruiker gegevens op elke gewenste manier doorlopen
en bewerken. Je bent niet beperkt tot het volgen van vooraf gedefinieerde paden voor
het inzoomen op gegevens of het werken met vooraf gedefinieerde dashboards. Zo kun
je verborgen trends identificeren. De meeste vragen en analyses kun je maken met
alleen het gebruik van de muis. In deze handleiding laten we zien welke handige functies
QlikView kent om het maximale uit de data te halen.

Groen – Wit – Grijs
Je krijgt letterlijk relaties tussen gegevens te zien. Niet alleen gegevens die verband
houden met de selectie, maar ook de gegevens die daar geen verband mee houden.
Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? De selectie die je maakt wordt groen gemarkeerd.
Veldwaarden die verbanden houden met deze selectie worden wit gemarkeerd. Nietgerelateerde gegevens worden grijs gemarkeerd. Een voorbeeld: wanneer een gebruiker
op een productiecategorie (bv donuts) en een regio (bv Japan) klikt, toont QlikView
direct alle informatie binnen de gegevensverzameling die met deze selecties verband
houdt. Dit levert nieuwe inzichten en onverwachte ontdekkingen op. In dit voorbeeld zou
de gebruiker erachter kunnen komen dat er in Japan geen donuts werden verkocht in de
maanden januari, april en juni, en vervolgens de reden hiervoor proberen te
achterhalen.
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Directe en indirecte zoekmogelijkheden
Het is eenvoudig om in QlikView te zoeken door relevante woorden of zinsneden in te
typen om directe en associatieve zoekresultaten te verkrijgen. Met een speciale zoekbalk
kun je de volledige gegevensverzameling doorzoeken. Met zoekvelden voor individuele
keuzelijsten worden de zoekresultaten beperkt tot de selectiecriteria in dat specifieke
veld. Het is mogelijk om zowel directe als indirecte zoekopdrachten uit te voeren. Stel
dat je niet meer herinnert in welke stad een manager werkzaam is, maar wel nog de
naam en het land weet. In dat geval kun je in de keuzelijst het juiste land kiezen (in
intypen in de search) en doorzoeken op de trefwoorden “Germany” en “Clio” en
vervolgens een overzicht krijgen van alle steden die aan deze zoekcriteria voldoen.
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Door gebruik te maken van het vergrootglas, kun je simpelweg beginnen met het typen
van de gewenste naam:

Vrijheid in analyseren
Gebruikers kunnen op tal van manieren vragen stellen. Zo kunnen ze een lasso plaatsen
om gegevens in diagrammen, grafieken en kaarten, klikken op veldwaarden in
keuzelijsten, schuifbalken bewegen of een datum in een kalender selecteren. Alle
gegevens in QlikView worden direct gefilterd op basis van de gebruikersselectie.
Gebruikers kunnen doorklikken op veldwaarden om de gegevens te filteren op basis van
nieuwe vragen die hen te binnen schieten. Met QlikView kunnen gebruikers op snelle en
eenvoudige wijze relaties in kaart brengen en betekenis uit de gegevens distilleren om
snel nieuwe inzichten op te doen.
Selectie in grafiek (linker muisklik, gewenste selectie maken):
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Veldwaarden selecteren (linker muisklik, slepen)

Voor 95% van de analyses heb je alleen maar de muis nodig. De software heet dan ook
niet voor niets QlikView.

Slim selecteren, de rechter muisknop
Als er geen selectie is gemaakt, dan wordt alle data getoond. M.a.w. als je geen selecties
maakt, zie je alle data. Tijdens het analyseren is het dan ook erg belangrijk om te weten
over welke selectie de gegeven informatie gaat.
Tip: zorg altijd dat het selectieboxje zichtbaar is. In sommige applicaties staat
deze standaard op elke pagina:
Bijvoorbeeld zo:

Maar je kunt de selectiebox ook openen door in de menubalk:

Te klikken op:
Vervolgens opent zich de selectiebox. De selectiebox kun je nu naar een willekeurig
plaats op het scherm slepen. De selectiebox wordt nu ook zichtbaar op andere pagina’s
van de applicatie.
De selectiebox heeft nog veel meer handige functies.
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Door te klikken op het gummetje wordt de specifieke selectie weggegooid.



Door te klikken op het kleine pijltje
worden alle veldwaarden van deze dimensie zichtbaar en kun je een andere
selectie maken
Rechtermuis klik brengt een heel menu naar voren



o

o

o

o
o
o
o

Select Possible
Door te kiezen voor Select Possible, kun je met één klik alle bijbehorende
waardes vinden die horen bij de andere selecties. In ons voorbeeld door te
kiezen voor Select Possible bij de Region Store Manager worden alle
managers uit Germany geselecteerd.
Select Excluded
Select Excluded is een krachtige functionaliteit als je juist één waarde wilt
uitsluiten uit een lange lijst, b.v. een extreme afwijking. Door eerst deze
waarde te selecteren kun je vervolgens door Select Excluded alles behalve
deze waarde selecteren
Select All
Met Select All kun je in één keer alle bijbehorende waardes van de selectie
selecteren. Deze functie lijkt op Select Possible maar met dat verschil dat
als je in het voorbeeld vervolgens een ander land kiest, Select All alle
managers zal selecteren van het nieuwe land terwijl Select Possible dan
juist niet meer van toepassing is (en er dus geen manager wordt
geselecteerd)
Clear All Selections
Met een klik worden alle selecties verwijderd
Clear
Alleen de aangeklikte selectie wordt verwijderd
Clear Other Fields
Alles behalve de aangeklikte selectie wordt verwijderd
Lock
Lock is ook een handige functionaliteit. Stel dat je over een bepaald jaar
aan het analyseren bent en je wilt niet per ongeluk deze selectie
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o

verwijderen dan kun je het veld vastzetten. Bij Clear wordt de jaarselectie
dan niet ongedaan gemaakt
Lock All Selections
Met Lock All Selections worden alle op dat moment geldende selecties
vastgezet. Je ziet ook meteen de kleur van groen naar blauw gaan om aan
te geven dat selecties zijn vastgezet.

Om vervolgens gegevens weer vrij te geven, klik je op de rechtermuis
knop:

o
o

o

Print
Met deze functie kun je gegevens printen
Send to Excel
Gegevens worden naar Excel verzonden. Let op bij grafieken worden de
gegevens als data weggeschreven naar excel.
Export
Met de export knop wordt een csv bestand van de gegevens aangemaakt.

Het kan voorkomen dat een van bovenstaande opties niet beschikbaar is in de applicatie.
Dit is dan een bewuste keuze geweest bij het ontwikkelen van de applicatie.
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De Menubalk
Afhankelijk van de instellingen zijn de volgende iconen beschikbaar




Met clear worden alle selecties verwijderd
Met
kun je terug of vooruit in de gemaakte selecties



Met
worden de wijzigingen in de applicatie ongedaan gemaakt of hersteld
(deze functies zijn vaak niet beschikbaar gemaakt)
Met het slotje kun je een selectie locken/vastzetten en weer ontsluiten.




Met
wordt de selectiebox geopend. Belangrijk om steeds zichtbaar te hebben
wat de gemaakte selecties zijn.



Met
is het mogelijk om notities die jijzelf of anderen hebben toegevoegd te
lezen, antwoord op te geven of om te wijzigen. Nieuwe notities kunnen per object
worden toegevoegd door een rechtermuisklik op de grafiek of tabel.



Met de repository button
krijg je informatie over de gebruikte velden,
dimensies en berekeningen. Afhankelijk van de beperkingen in de applicatie zou je
met behulp van de repository zelf grafieken kunnen aanpassen.



Met de plusbutton (vaak niet beschikbaar gemaakt) is het mogelijk om objecten
toe te voegen. Voor het gebruik hiervan is extra training noodzakelijk.
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Deze button biedt de mogelijkheid om dimensies toe te voegen. Door een
gewenste dimensie te selecteren en te slepen in de applicatie, is deze dimensie
ook direct klaar voor gebruikt.



Het aanmaken en gebruiken van bookmarks
is een
hele krachtige manier om selecties uit vorige sessies weer op te halen of om een
nieuwe selectie te bewaren voor toekomstig gebruik. Je maakt een bepaalde
selectie, je kiest vervolgens voor Ster plus en je geeft je Bookmark een naam.
Een volgende keer kun je deze selectie eenvoudig weer oproepen door te klikken
op Bookmark en te kiezen voor de aangemaakte bookmark.
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Select Report
Als er voorgedefinieerde rapporten aanwezig zijn bij de applicatie, dan kan het
rapport hier worden geopend. Gemaakte selecties, b.v. een rapport met
omzetgegevens en een selectie van een land zal een rapport worden met de
cijfers van het land. Het rapport is een pdf rapport gewoonlijk opgebouwd uit een
aantal tabellen en grafieken uit de applicaties.
Met share session kun je een ander uitnodigen om mee te kijken in de applicatie.
Je nodigt deze gebruiker uit om op een link te klikken en zo de applicatie te
openen. Deze gebruiker heeft geen licentie nodig van QlikView en kan actief
deelnemen aan de sessie (totdat jij besluit de sessie af te sluiten).
More biedt de optie tot nog drie extra mogelijkheden

Het mailen van een bookmark kan naar een andere QlikView gebruiker. Als deze
gebruiker op de link klikt, komt hij direct in de door jou gemaakte selectie.

Toelichting diverse iconen bij tabellen en grafieken
Bij een grafiek of tabel zijn er soms meerdere iconen beschikbaar:











Met de penseel kun je de grafiek als plaatje exporteren, erg handig b.v. voor een
powerpoint presentatie (als deze icoon niet beschikbaar is, kun je ook met de
rechtermuis knop een plaatje exporteren.
Met de gum kun je gemaakte selecties in de grafiek weer ongedaan maken
Met de printknop kun je een grafiek rechtstreeks afdrukken en opslaan als pdf
Met XL kun je de informatie naar excel verzenden
Met de twee blaadjes kun je direct naar het klembord kopiëren
Het vraagteken zal de helptekst zichtbaar maken
Met de pijl naar beneden wordt het menu voor deze grafiek geopend
Met de min wordt de grafiek geminimaliseerd (te herstellen door de
geminimaliseerde grafiek te dubbelklikken)
En met het blokje wordt de grafiek gemaximaliseerd
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De rechtermuis klik bij een grafiek of tabel
Met notes kun je opmerkingen
toevoegen aan de tabel (zie ook
onder kopje de menubalk
Met clear all selections kun je de
gemaakte selecties op deze grafiek
weer ongedaan maken.
Copy biedt de mogelijkheid om het
plaatje te kopiëren en in de
applicatie te plakken. Met print kun
je de grafiek openen in een nieuw
tabblad en zo opslaan.
Send to excel biedt de mogelijkheid
om de gegevens te exporteren naar
Excel.
En met export maak je een csv
bestand van de data

De verschillende grafieken en symbolen
De meest gebruikte objecten zijn de dimensies en de grafieken maar soms worden de
dimensies gebundeld om zo ruimte te besparen. Door de gewenste dimensie aan te
klikken kan vervolgens de selectie worden gemaakt

1. Door het aanklikken van een provincie
2. Door het aanklikken, vasthouden en meerdere provincies te selecteren
3. Door het aanklikken van een provincie, ctrl toets indrukken en een andere
provincie te selecteren kun je meerdere waardes kiezen die niet opeenvolgend zijn

Deze button (cycle group) geeft aan dat er geswitcht kan worden tussen
verschillende dimensies in een grafiek (zelfde grafiek maar er kan worden geswitcht):
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Een pijl bij een grafiek geeft aan dat je kunt downdrillen. In dit voorbeeld is
het hoogste niveau Jaren, selecteer je een bepaald jaar dan worden de maanden
zichtbaar.

Meer informatie?
HippoLine
Ambachtweg 23
2841 MA Moordrecht
0182 820 398
info@hippoline.nl
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