
Kuidas uuendus läbi viia?

AMP –

ehk Analüütika Moderniseerimise Programm



Täilik üleminek Sense’le

• Kõik QlikView litsentsid vahetatakse 

Sense’i vastu välja 

• Versioonikindlustuse kogusumma jääb

samaks

• Üleminekuaeg 1 kuu, seejärel peaks QV 

maha jätma (vers.kindl. lõppeb) 

Kooskasutus: AMP pakkumine

• Kõigile QlikView kasutajatele Qlik Sense

litsents lisaks

• Üleminek subscriptionile ehk

rendimudelile

• Mõlemad – nii QV kui QS jäävad 

paralleelselt kasutusse

• Kas SaaS või oma server

1 QV Named Cal v 

Desktop
1 Sense Professional

4 QV Doc Cal 1 Sense Professional

1 QV Named Cal v 

Desktop
1 Sense Professional

1 QV Doc Cal 1 Sense Analyzer

Ülemineku võimalused QV’lt Sensile

Vahetuskurss:



Qlik Sensi litsentsid

Qlik Sense Professional

• Saab kasutada kõiki Qlik 

Sense’i funktsioone: 

• Arendada äppe, luua 

andmeühendusi, kujundada 

töölehti

• Administreerida kasutajaid

• Peakasutajad, analüütikud

Qlik Sense Analyzer

• Saab navigeerida ette tehtud 

lahenduses

• Luua järjehoidjaid ja esitlusi

• Printida välja objekte/esitlusi 

• Eksportida andmeid XLS 

• Pigem info tarbijatele, kes ei 

soovi ise vaateid luua

NB! Kasutatavate äppide arv ei ole piiratud!



• Kõigile QlikView litsentsidele, sealjuures ka QV desktopid, pakkumine kuni juuni 2021!

• Mõlemad tarkvarad jäävad paralleelselt kasutusse

• Üleminek subscriptionile ehk rendimudelile, nii QlikView kui Qlik Sense

• Desktop litsentside puhul tuleb lisaks ka QlikView server! 

• Pakkumise hind = tänane QlikView versioonikindlustus!

AMP ehk Analüütika Moderniseerimise
Programm

1 QV Named Cal v Desktop 1 Sense Professional

1 QV Doc Cal 1 Sense Analyzer



• Üleminekul 3 aastane leping, kasutajaid vähendada ei saa 

• Kasutajaid juurde soetada on võimalik igal ajal

• Hind külmutatud 3 + 3 aastaks

• Subscription lepingu periood algab AMP lepingu sõlmimise hetkel, kasutamata QlikView

versioonikindlustus arvestatakse subscription ettemaksuks 

• Enne üleminekut võimalik veel soetada perpetual litsentse (kuni 1 kv lõpuni)

AMP ehk Analüütika Moderniseerimise
Programm

1 QV Named Cal v Desktop 1 Sense Professional

1 QV Doc Cal 1 Sense Analyzer



• Pole infra kulusid

• Lisaturvalisususe huvides kahetasandiline 

autentimine (Multi-Factor Authentication) 

• Uuenduslik hub, kuhu saab peale äppide lisada ka 

erinevatest äppidest visuaale ja väliseid linke

• Lihtsam kasutajate haldus 

• Alerting ja web-connectorid hinna sees

• Uus mobiilirakendus (tulekul)

• Tasuta kui ühe äpi suurus ei ületa 1 GB mahtu

SaaS või majasisene server?



Korduma Kippuv Küsimus:

Kui palju lahenduste ümbertegemine maksab? 

Ülemineku protsess



Kas teha kõik olemasolevad QlikView-rakendused Qlik Sense peale

ümber?

Kas viia üle ainult osa rakendustest?

Kas üleminekul on otstarbekas vanu rakendusi ümber teha? 

Või luua QlikSense’is hoopis uusi rakendusi, mida QlikView’s varem 

polnud?

Kõik valikud on õiged

Ülemineku protsess



1. Olemasoleva BI 
süsteemi audit

2. Uue süsteemi 
struktuuri loomine, 

lahenduste kirjeldus  

3. Qlik Sense
kasutuselevõtt

Ca 50% vanadest lahendustest ei vasta tegelikele vajadustele

Võtmeküsimused: mis on lahenduse eesmärk ja kes on selle omanik?

Alustada sammhaaval ja valdkondadest, mis täna puudu või ei tööta nagu

vaja

Ülemineku protsess: BI restart



Kuidas edasi? 

QlikSense töötuba 18. veebruaril 

https://www.infovara.ee/koolitused/qlik-sense-tootuba/

Enne üleminekut läbi mõelda, kas litsentse juurde vaja (1 kv jooksul)

Andke märku, kui olete valmis liikuma – aitame protsessi kavandada 

ja uute äppide loomisel

https://www.infovara.ee/koolitused/qlik-sense-tootuba/


Hakkame pihta!
maigi.peeduli@infovara.ee

harry.kask@infovara.ee
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