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Acesse o QlikView em 
QuAlQuer lugAr

Aumente o alcance dos aplicativos 
QlikView. Forneça respostas 
comerciais sofisticadas e em tempo 
real a usuários móveis no mundo todo. 
Coloque a simplicidade e o poder dos 
dashboards fáceis de usar do QlikView 
nas mãos de usuários comerciais em 
qualquer lugar.

QlikView 
For moBile
O QlikView oferece aos usuários acesso a qualquer hora e 
em qualquer lugar com os dispositivos móveis mais populares 
do mundo. O QlikView for Mobile oferece independência sem 
precedentes do desktop através de uma análise dinâmica e 
interativa de dados, quando e onde for preciso. Ele coloca 
a simplicidade e o poder dos dashboards interativos nas 
mãos de usuários a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Com o QlikView for Mobile, temos a máxima vantagem dos 
recursos específicos do dispositivo para facilitar a interação dos 
dados e proporcionar a melhor experiência de usuário final. Os 
usuários têm em mãos seleção de dados, pesquisa associativa 
e funcionalidades avançadas de visualização, além de filtragem 
multi-touch, acelerômetro e filtragem sensível sincronizada 
com GPS para conectar dados de localização ao QlikView. 

O QlikView for Mobile é um recurso gratuito para a plataforma 
QlikView, que suporta os seguintes dispositivos móveis populares:

• Apple iPad, iPhone e iPod Touch

• Dispositivos Android incluindo Acer Liquid, HTC Hero e HTC 
Magic, Motorola Droid, Nexus One, Samsung Galaxy e Sony 
Ericsson X10

• BlackBerry Bold e BlackBerry Storm

 

use o QlikView A QuAlQuer horA,  
em QuAlQuer lugAr

A plataforma de análise associativa in Memory do QlikView 
caracteriza-se por mostrar-se eficiente também em dispositivos 
móveis. Por meio de dispositivos móveis, a famosa interatividade e a 
facilidade de uso do QlikView ficam acessíveis aos usuários na hora 
e no local em que eles precisam. Os usuários móveis conectam-se 
a um QlikView Server, no qual são armazenados todos os dados 
necessários para a análise do QlikView. Eles podem visualizar e 
interagir com as planilhas, os gráficos e as listas em qualquer lugar 
com acesso à Internet. 
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o QlikView for mobile oferece acesso a qualquer hora,  
em qualquer lugar
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o QlikView AProVeiTA FuNcioNAliDADes NATiVAs De 
DisPosiTiVos

O QlikView for Mobile estende a simplicidade, o poder e a facilidade dos 
dashboards em QlikView para os seguintes clientes nativos: 

•	 Apple iPad, iPhone e iPod Touch. O QlikView aproveita os recursos 
multi-touch e GPS da plataforma da Apple para oferecer a experiência 
associativa altamente conceituada do QlikView, referência no setor. O 
resultado é um aplicativo de BI inovador que permite a livre exploração de 
dados de negócio sem a limitação da geração de relatórios estáticos. Os 
usuários podem fazer o download do QlikView para iPad, iPhone e iPod 
Touch no iTunes e na App Store.

•	 Dispositivos Android. O QlikView foi o primeiro aplicativo de BI lançado 
para a plataforma Android. O cliente Android tem todas as vantagens da 
interface intuitiva, interativa e flexível do QlikView. Os usuários podem fazer 
o download dela no Android Market. 

•	 Dispositivos BlackBerry. O QlikView para BlackBerry é uma Java Virtual 
Machine rápida e flexível, desenvolvida para que mesmo os usuários de 
dispositivos BlackBerry sem touch screen possam acessar as funcionalidades 
renomadas do QlikView em qualquer lugar. Os usuários podem fazer o 
download do cliente BlackBerry no site de download do QlikView.


