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Uvod 
 
Sposobnost imeti prave informacije na pravem mestu ob pravem času je postala ključnega 
pomena pri poslovanju podjetja. Doseganje tega je, zaradi nenehne rasti količine podatkov, ki 
so na voljo, vedno težje. Scheps (2008, str. 9) navaja, da so se zaradi pomembnosti 
opravljanja pravih odločitev v čim krajšem času razvila orodja, ki ta proces olajšajo, 
poenostavijo in pospešijo. Razvoj  poslovno inteligenčnih orodij je povezan z željo po čim 
lažjem in čim hitrejšem sprejemanju odločitev, na podlagi velikih količin podatkov, ki jih 
podjetja imajo danes. Na trgu je prisotnih veliko orodij, ki zadovoljujejo različne 
uporabnikove zahteve. Nekatera orodja so namenjena le za posamezna področja poslovne 
inteligence, npr. za poročanje, druga pa pokrivajo celotno poslovanje podjetja. Gartner je 
ponudnike orodij poslovne inteligence razdelil na štiri dele: vodje, vizionarji, nišni ponudniki 
in izzivalci. Organizacije se torej srečujejo s problemom izbire pravega orodja, ki bo v čim 
večji meri zadovoljijo njihove potrebe (Business Intelligence (BI) Channel, 2008;  
Havlik, 2008; Gartnerjev magični kvadrant orodij poslovne inteligence za leto 2008, 2008). 
 
Podjetja potrebujejo vedno več znanja o okolju, v katerem delujejo. Informacije o 
konkurentih, dobaviteljih, kupcih in trgu so v današnjem času ključnega pomena. Podjetja 
nimajo več težav pri pridobitvi potrebnih podatkov in informacij, temveč je le teh že tako 
veliko, da je odločanje na njihovi podlagi zelo težko ter zamudno. Poslovno inteligenčna 
orodja omogočajo hitro in kakovostno obdelavo podatkov in informacij. 
 
V diplomski nalogi sem obravnaval programsko opremo s področja poslovne inteligence. 
Vsako podjetje ima nekoliko drugačne poslovne procese, četudi deluje v isti panogi, kar pa 
pomeni, da ne obstaja enoten vzorec za izbiro pravega orodja. Neko orodje oziroma njegova 
uporaba lahko za določeno podjetje pomeni veliko konkurenčno prednost, za drugo pa je 
neuporabno. Zato je za podjetja izbira pravega orodja zahteven proces. Izbral sem si orodji 
MicroStrategy in QlikView. Sam sem orodji izbral predvsem na podlagi dostopnosti, 
upošteval pa sem tudi število uporabnikov in prepoznavnost.  
 
Namen moje diplomske naloge je prispevati k razumevanju problematike odločanja o orodjih 
poslovne inteligence. Na trgu je namreč prisotnih veliko orodji, podjetja pa se morajo glede 
na svoje potrebe odločiti za najprimernejše. 
 
V prvem poglavju sem najprej opredelil pojem poslovne inteligence, nato sem opisal 
arhitekturo poslovno inteligenčnih orodij, koristi, ki jih podjetja od takšnih orodij lahko 
imajo, na koncu poglavja pa sem opisal še trg orodij poslovne inteligence.  
 
V drugem poglavju sem najprej pojasnil, kaj je vplivalo na mojo odločitev pri izbiri orodij. V 
nadaljevanju pa sem opisal lastnosti orodij MicroStrategy in QlikView. 
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V tretjem poglavju sem orodji primerjal med seboj, analiziral njune prednosti in slabosti ter 
poskušal ugotoviti, katero orodje je boljše.   
 
Cilj diplomske naloge je analiza in primerjava orodij s področja poslovne inteligence, 
predvsem z vidika uporabnika, prikazati osnovne značilnosti orodij, prednosti in slabosti, 
enostavnost uporabe, njihovo zmogljivost pri opravljanju poizvedb, analiz, opozarjanju in 
podatkovnem rudarjenju. Vse več podjetij se namreč odloča za implementacijo poslovne 
inteligence v celotnem podjetju in ne samo v nekaterih oddelkih. Poročila in analize torej ne 
opravljajo več le strokovnjaki, temveč to opravlja večina zaposlenih v podjetju, vsak glede na 
svoje lastne potrebe. 
 
Poslovno inteligenčna orodja so podjetja po svetu začela množično uporabljati šele v zadnjem 
času, v Sloveniji pa smo šele nekje na začetku. Zaradi tega je literature za to področje v 
knjižni obliki malo. Podatke in informacije sem moral tako poiskati iz drugih virov, uporabil 
sem predvsem različne raziskave in članke s področja poslovne inteligence, ki sem jih našel 
na internetu. Želel sem pridobiti čimbolj objektivne podatke, zato sem orodji najprej sam 
preizkusil, nato pa sem pridobil informacije tudi iz neodvisnih raziskav ter člankov, vendar pa 
to v vseh primerih ni bilo mogoče. 
 

1 Poslovna inteligenca 
 
Na sliki 1 je prikazano kako se podatki spremenijo v informacije in te nato v znanje ter 
inteligenco. Večja kot je količina podatkov, ki so na voljo, več informacij in znanja se lahko 
izlušči iz njih. Za hitro in enostavno pretvorbo podatkov si je potrebno pomagati s posebnimi 
orodji. To so poslovno inteligenčna orodja, ki omogočajo velike količine podatkov 
organizirati in jih lažje razumeti. Uporabnik z njihovo pomočjo podatke hitreje pretvori v 
informacije in znanje, kar prinaša dodatne poslovne koristi. 
 

Slika 1: Piramida dojemanja 

Vir: D. Loshin, Business Intelligence: The Savvy Managers Guide, 2003, str. 4. 
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1.1 Opredelitev 
 
Poslovna inteligenca je še razmeroma nov pojem, zato bom najprej zapisal nekaj opredelitev. 
 
Na spletni strani inštituta TDWI (angl. The Data Warehouse Institute), ki skrbi za 
izobraževanje na področju poslovne inteligence in podatkovnega skladiščenja, navajajo 
poslovno inteligenco kot procese, tehnologije in orodja, ki omogočajo podatke spremeniti v 
informacije, informacije v znanje ter znanje v poslovne načrte, ki doprinesejo k 
dobičkonosnosti podjetja. Poslovna inteligenca vsebuje podatkovno skladišče, poslovno 
analitična orodja in management znanja (Eckerson & Howson, 2005). 
 
S. in N. Williams (2007, str. 2) definirata poslovno inteligenco kot poslovne informacije in 
analize v kontekstu ključnih poslovnih procesov, ki vodijo do odločitev in ukrepov, kateri 
pripomorejo k izboljšanemu poslovanju podjetja.  
 
Na spletni strani learnbi.com poslovno inteligenco definirajo kot pojem, ki predstavlja zbirko 
procesov, orodij in tehnologij, ki pomagajo doseči dobiček s pomočjo izboljšav 
produktivnosti, prodaje in storitev. S pomočjo poslovne inteligence se podatki lahko 
organizirajo in analizirajo na boljši način ter se nato spremenijo v uporabne informacije in 
znanje, ki pripomore k večji dobičkonosnosti podjetja (Definicija poslovne inteligence, 2008). 
 
Vsak avtor si torej poslovno inteligenco razlaga nekoliko drugače, vendar pa je večini skupno 
to, da pojem poslovne inteligence predstavlja procese, aktivnosti in orodja, ki uporabnikom 
omogočajo, da lažje in bolje analizirajo podatke, ki jih imajo na voljo, kar vodi do boljšega 
poslovanja podjetja. 
 

1.2 Arhitektura  
 
Glede na TDWI bi morala arhitektura poslovno inteligenčnega sistema posredovati 
uporabnikom eno verzijo resnice preko enotnega uporabniškega vmesnika vsem zaposlenim. 
 
Arhitektura poslovno inteligenčnega sistema je odvisna od ponudnika do ponudnika. Splošna 
arhitektura je vidna na sliki 2. Po Gradišarju, Jakliču, Damiju in  Balohu (2005, str. 239) je 
poslovno inteligenčni sistem sestavljen iz dveh ključnih elementov: 

- zagotavljanje kakovostnih podatkov za potrebe poslovnega odločanja 
- dostop do podatkov in njihova analiza 

 
Za zagotovitev kakovostnih podatkov morajo ti naprej iti skozi proces ETL – izvleči (angl. 
extract), preoblikuj (angl. transform) in naloži (angl. load). V tem procesu se podatki najprej 
izvlečejo iz baz podatkov, nato se preoblikujejo in po potrebi dopolnijo. To je potrebno zato, 
da ne prihaja do podvajanja podatkov oziroma do različnih oblik zapisa enake vrste podatkov, 
ki prihajajo iz različnih podatkovnih baz. Po končanem procesu preoblikovanja se podatki 
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naložijo v podatkovno skladišče, od koder so dostopni poslovno inteligenčnim orodjem, 
katera omogočajo nadaljnjo analizo podatkov. Na eni strani je torej skrb za kakovostno 
pridobivanje, zajem in shranjevanje podatkov, na drugi pa dostop in analiza le-teh. Vse skupaj 
pa mora biti tudi ustrezno povezano (Davenport & Harris, 2007, str. 7,8). 
 

Slika 2: Splošna arhitektura poslovno inteligenčnega sistema 

Vir: Gradišar, Jaklič, Damij & Baloh, Osnove poslovne informatike, 2005, str. 240. 

 

1.3 Koristi 
 
V današnjem času so količine podatkov, ki jih imajo podjetja na voljo vedno večje,  podjetja 
pa se morajo vedno hitreje odločati, za kar pa potrebujejo ustrezna orodja. Poslovno 
inteligenčna orodja pomagajo uporabnikom podatke pretvoriti v informacije na čimbolj 
enostaven in uporabniku prijazen način. Z izboljšanjem kakovosti informacij se izboljša tudi 
kakovost odločitev, kar pa vodi do boljšega poslovanja podjetja. Po Loshinu (2003, str. 2) 
imajo podjetja od poslovno inteligenčnih orodij naslednje koristi:   

- povečanje dobičkonosnosti 
- zmanjšanje stroškov 
- izboljšanje odnosa s strankami 
- zmanjšanje tveganja 

 
Poleg tega pa poslovno inteligenčna orodja nudijo tudi odgovore na sicer preprosta vprašanja, 
na katera pa managerji, predvsem velikih podjetij, večinoma ne znajo odgovoriti, kot npr.: 
koliko kupcev imate, katerih je vaših 10 najboljših kupcev, kolikšna je vrednost določenega 
kupca, katerih je vaših 10 najboljših  dobaviteljev, … (Loshin, 2003, str. 2,3). 
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Koristi poslovne inteligence so večje, če orodje podpira celotno poslovanje podjetja in ne 
samo nekatere oddelke. Podjetja se glede na raziskavo TDWI-ja, ki je potekala v letu 2005, 
tega že zelo dobro zavedajo. 17% podjetij je leta 2005 že imelo orodje, ki je pokrivalo celotno 
poslovanje podjetja, 66% jih je to poizkušalo narediti, le 17% pa tega v bližnji prihodnosti ni 
nameravalo storiti (Eckerson & Howson, 2005). 
 

Slika 3: Razvoj in vrednost poslovne inteligence v podjetju 
 

Vir: W. W. Eckerson, Beyond the Basics: Accelerating BI Maturity, 2007, str. 4 

 
Raziskovalna hiša TDWI je razvoj in vrednost poslovne inteligence prikazala tako, kot je 
razvidno s slike 3. Razvoj poslovne inteligence v podjetju so primerjali z razvojem človeka. 
Napisi nad krivuljo predstavljajo analitična orodja, ki jih podjetja navadno uporabljajo, ko se 
nahajajo v posamezni fazi. Iz slike 3 je razvidno, da je večina podjetij trenutno v 3. ali 4. fazi. 
Šele ko bodo prestopila brezno in prešla v 5. fazo bodo začela izrabljati vse koristi poslovne 
inteligence. Trenutno je v 5. in 6. fazi nekaj manj kot 20% podjetij (Eckerson, 2007, str. 4-6). 
 

1.4 Trg orodij poslovne inteligence 
 
Kot je vidno na sliki 4, ki prikazuje prihodke od prodaje orodij poslovne inteligence od leta 
1993 do leta 2007, se prihodki orodij poslovne inteligence konstantno povečujejo, kar 
nakazuje na to, da je trg v razvoju. Na razvoj trga orodij poslovne inteligence kaže tudi 
Gartnerjeva raziskava o prioriteti uvajanja informacijske tehnologije v podjetju. Raziskava 
temelji na odgovorih direktorjev informatike v posameznih podjetjih. Leta 2005 so poslovno 
inteligenco postavili na 2. mesto, od leta 2006 do 2008 pa je bila poslovna inteligenca na 1. 
mestu po prioriteti uvajanja informacijske tehnologije v podjetjih (Gradišar, Jaklič & Turk, 
2007, str. 20; Raziskava o prioriteti uvajanja informacijske tehnologije v podjetjih za leto 
2007; Raziskava o prioriteti uvajanja informacijske tehnologije v podjetjih za leto 2008). 
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Slika 4: Prihodki od prodaje orodij poslovne inteligence od leta 1993 do leta 2007 

Vir: Vesset & McDonough, Worldwide Business Intelligence Tools 2007 Vendor Shares, 2008, str. 11. 

 

2 Predstavitev izbranih orodij 
 
Izbral sem dva ponudnika in njihova orodja poslovne inteligence. Kriterijev za izbiro orodij je 
veliko, najpomembnejši med njimi so (Jurjevec, 2005, str. 4; Pendse, 2006, str. 10): 

- funkcionalnost,  
- enostavnost uporabe,  
- povezljivost,  
- prilagodljivost,  
- implementacijski čas ter  
- celotni stroški lastništva.  

 
Zaradi težav pri pridobitvi preizkusnih verzij orodij poslovne inteligence, sem pri izbiri moral 
upoštevati drugačne kriterije. Najpomembnejši kriterij je bila dostopnost, poleg tega pa sem 
poizkušal izbrati orodja, ki imajo veliko število uporabnikov ter veljajo kot dobra poslovno 
inteligenčna orodja. Izbral sem orodji MicroStrategy 8 (podjetje MicroStrategy) ter QlikView 
8.20 (podjetje QlikTech). Kot je razvidno s slike 5, kjer je prikazan Gartnerjev magični 
kvadrant orodij poslovne inteligence v letu 2008, je MicroStrategy uvrščen kot vodja na 
področju poslovno inteligenčnih orodij, QlikView pa kot vizionar. 
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Slika 5: Gartnerjev magični kvadrant orodij poslovne inteligence v letu 2008 

Vir: Gartnerjev magični kvadrant orodij poslovne inteligence za leto 2008, 2008 

 

2.1 MicroStrategy 
 
MicroStrategy je glede na Gartnerjevo raziskavo, ki je prikazana na sliki 5, ena izmed 
vodilnih aplikacij na področju poslovne inteligence. Na njihovi spletni strani je zapisano, da 
je zelo zmogljiva platforma, ki je, kot vidimo na sliki 6, kjer je prikazano razmerje med 
zahtevnostjo analiz podatkov ter številom uporabnikov, edina na trgu, ki omogoča povezanost 
z vsemi petimi tipi poslovne inteligence preko enotnega spletnega vmesnika. MicroStrategy 
ponuja (O MicroStrategy, 2008): 

- poslovno poročanje (angl. Enterprise Reporting) 
- analizo kock (angl. MOLAP) 
- ad-hoc poizvedbe (angl. ROLAP) 
- statistične analize in odkrivanje zakonitosti v podatkih (angl. Data Mining) 
- pošiljanje poročil in opozarjanje (angl. Alerting) 
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Slika 6: MicroStrategy nudi povezanost z vsemi petimi tipi poslovne inteligence 

 
Vir: Enterprise Business Intelligence, 2005, str. 22. 

 
Platformo MicroStrategy 8 sestavlja več programskih rešitev. Opisal bom zgolj tiste izdelke 
kateri se najbolj uporabljajo, oziroma so najpomembnejši pri delovanju MicroStrategyjeve 
platforme (O MicroStrategy, 2008): 

- MicroStrategy Desktop 
Namenjen je za analitike in razvijalce aplikacij ter deluje v operacijskem sistemu 
Microsoft Windows. Uporablja se za poizvedovanje in poročanje pri naprednih 
podatkovnih analizah ter pri pripravi poročil. Omogoča enostavno izdelavo 
poročil, ki so lahko vidna v več različnih oblikah in posredovana ostalim 
zaposlenim.  

- Microstrategy Web 
Uporablja se s pomočjo poljubnega spletnega brskalnika, omogoča pregledovanje 
poročil, vrtanje v globino, pripravo ad-hoc poročil in kreiranje novih poročil. 
Zaradi uporabe preko spletnega vmesnika je enostaven za uporabo in zmanjša 
potrebe po usposabljanju končnih uporabnikov.  

- MicroStrategy Narrowcast Server 
Omogoča posredovanje alarmov in poosebljenih poročil zaposlenim ali poslovnim 
partnerjem, informacije pa se lahko posredujejo po vnaprej določenem urniku 
oziroma, ko se pojavijo določene izjeme. Na tak način se ne more zgoditi, da bi 
spregledali kakšne ključne spremembe v podjetju. Informacije se lahko 
posredujejo preko različnih naprav, od elektronske pošte pa do telefonov in 
dlančnikov. 

- MicroStrategy Office 
Uporabnikom nudi izvajanje, urejanje in oblikovanje MicrStrategyjevih poročil z 
uporabo Microsoft Office aplikacij kot so Excel, Word ter PowerPoint.  

- MicroStrategy Administrator 
Namenjen je upravljanju in nadziranju celotne infrastrukture poslovne inteligence. 
Sestavljen je iz treh orodij: Enterprise Manager, Object Manager in Command 
Manager  
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Na sliki 7 so prikazane programske rešitve, ki sestavljajo platformo MicroStrategy in stopnje 
uporabnikov, katerim je posamezna programska rešitev namenjena. 
 

Slika 7: Stopnje uporabnikov MicroStrategy 

Vir: An Architecture for Enterprise Business Intelligence: A Review of the MicroStrategy Platform Architecture for Reporting, Analysis and 
Monitoring Applications, 2005, str. 209. 

 

2.1.1 Arhitektura 

 
MicroStrategy platforma je zasnovana na enotni arhitekturni osnovi, ki pokriva vseh pet tipov 
poslovne inteligence. Misel o arhitekturi, ki bi pokrivala celotno poslovanje podjetja je bila 
prisotna že od leta 1996 pri različici orodja 4.0, arhitekturo pa so potem pri vsaki različici 
dopolnjevali in izboljševali, dokler niso dosegli želenega rezultata. Arhitektura je sedaj 
sestavljena tako, da povezuje in ustreza celotnemu poslovanju podjetja in ne samo nekaterim 
oddelkom, kar je razvidno tudi iz slike 8, kjer je prikazana MicroStrategyjeva arhitektura. 
Orodje omogoča, da imajo vsi zaposleni v podjetju dostop do istih podatkov preko različnih 
aplikacij. MicroStrategy platforma dostopa do različnih podatkovnih virov preko strežnika z 
uporabo enotnega ODBC sloja. To pa omogoča komuniciranje neposredno z bazo podatkov z 
uporabo enotnega gonilnika za vse podatkovne baze istega proizvajalca. Podatki se iz 
različnih podatkovnih virov najprej s pomočjo ETL procesa naložijo v podatkovno skladišče 
od koder so potem dostopni vsem MicroStrategyjevim aplikacijam (An Architecture for 
Enterprise Business Intelligence: A Review of the MicroStrategy Platform Architecture for 
Reporting, Analysis and Monitoring Applications, 2005, str. 60 - 63). 

Razvijalec Razvijalci 

Potrošnik informacij 

Web in Office: končni uporabnik 

Web: napredni uporabnik 

Desktop: napredni uporabnik 

Statistični analitik 
Podatkovno rudarjenje 

Zahtevni 
uporabniki 

Končni 
uporabniki 

MicroStrategy Web 
MicroStrategy Office 
 

MicroStrategy Web 

MicroStrategy Desktop 

MicroStrategy Desktop Designer 
MicroStrategy Web Professional 
MicroStrategy Narrowcast Server 
MicroStrategy SDK 
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Slika 8: Arhitektura MicroStrategyja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: O MicroStrategy, 2008. 

  

2.1.2 Izdelava poro čil 
 
Za izdelavo poročil se  uporabljata MicroStrategy Desktop ali pa MicroStrategy Web. Oba 
nudita skoraj enake možnosti izdelave poročil, vendar pa se razlikujeta v pogledu in načinu, 
kako izvajamo določene ukaze. Poročila so sestavljena iz različnih atributov in mer, ki jih 
uporabnik izbere glede na svoje potrebe. Izbira lahko med že vgrajenimi ali pa izdela svoje 
lastne. 
 
Za izdelavo poročil, nudi MicroStrategy dve opciji. Poročilo se lahko izdela s pomočjo 
čarovnika za izdelavo poročil, ki so prirejena določenemu oddelku. Uporabnik lahko izbira 
med npr.: analizo izdelkov, analizo kupcev, analizo prodaje ter še mnogimi drugimi. Druga 
možnost za izdelavo poročil pa je izbira praznega poročila in izdelava poročila po svoji meri 
brez pomoči čarovnika. Izdelava poročil je dokaj preprosta. Iz menija na levi strani uporabnik 
poišče želene atribute in mere ter jih dvakrat klikne oziroma s pomočjo tehnike primi in spusti 
(angl. drag and drop) doda v tabelo, ki se izriše na desni strani. Tabelo se lahko oblikuje po 
želji, saj se stolpci in vrstice lahko poljubno spreminjajo. Ko je uporabnik z izbiro zadovoljen, 
samo klikne na gumb zaženi poročilo (angl. run report) in poročilo se izpiše na zaslonu.  
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Poročila se lahko pregledujejo v več možnih pogledih. Osnovni, v katerega se pride po kliku 
na gumb zaženi poročilo je tabelarični pogled, ki nudi možnost natančnega pogleda v 
podatke. Za prepoznavo trendov, izjem, povprečij,… je primeren pogled s pomočjo grafa, 
katerega obliko se lahko poljubno izbira. Izbere se lahko tudi kombinirani pogled, torej 
tabelarični in grafični ob istem času, kar je prikazano na sliki 9. 
 

Slika 9: Kombinirani pogled 

Vir: lasten vir 

 
Orodje omogoča tudi SQL pogled, ta pokaže SQL stavek, ki je bil uporabljen za izdelavo 
poročila. Ta opcija je dobra predvsem, če uporabnik želi narediti kakšen popravek pri izvedbi 
poročila, oziroma če naleti na kakšne težave, jih lahko s preoblikovanjem SQL stavka 
popravi. Je pa zato seveda potrebno znanje SQL jezika. Pogled izpiše tudi nekatere statistične 
podatke, kot na primer število stolpcev in vrstic, ki ga ima poročilo, čas porabljen za izdelavo 
poročila,…  
 
MicroStrategy ima vgrajenih več orodij, ki omogočajo lažje razumeti dobljene podatke: 

- Možnost razvrščanja podatkov je zelo enostavna za uporabo, saj lahko z desnim 
klikom na stolpec, glede na katerega uporabnik želi razvrstiti podatke, izbere 
možnost naraščajočega ali padajočega razvrščanja. 

- Uporabna funkcija je tudi možnost sumiranja podatkov, s katero se lahko npr. iz 
poročila, ki prikazuje podatke po mesecih, enostavno prikaže podatke po letih. 

- Podobna funkcija je »po straneh« (angl. page-by), ki omogoča, da se velike 
količine podatkov vidijo po določenih področjih. Ta funkcija omogoča npr., da se 
iz prodaje izdelkov iz več let, dobi pogled za vsako leto posebej. Uporabnik lahko 
leto, ki ga hoče analizirati enostavno izbere iz menija, ki se pojavi na vrhu 
poročila. 
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- Opcija vrtenja podatkov omogoča pridobiti drugačen pogled na podatke v poročilu. 
Prenese se lahko katerokoli vrstico v stolpec in obratno, lahko pa se samo zamenja 
vrstni red stolpcev in/ali vrstic. 

- Priročna funkcija je tudi filtriranje podatkov, s katero lahko uporabnik prikaže 
podatke le za tista področja, ki jih želi analizirati. 

- Funkcija vrtanja po podatkih omogoča vpogled v podatke, ki niso vidni s 
prvotnega poročila. Drugačen pogled na določene podatke uporabnik enostavno 
dobi z desnim klikom na podatke, po katerih želi vrtati in izbere opcijo vrtaj (angl. 
drill ). Glede na to kakšne operacije je možno izvesti na izbranih podatkih, se 
prikažejo možnosti vrtanja v globino in vrtanja po drugih smereh. Vsakič ko se 
opravi operacija vrtanja se ustvari novo poročilo, katerega ime je sestavljeno tako, 
da se iz njega lahko razbere kaj je bilo narejeno z začetnim poročilom.  

 
Vsa poročila, ki se jih pripravi s pomočjo MicroStrategyja, se lahko izvozi v nekatere druge 
aplikacije, kot so: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML datoteka, PDF datoteka in  
besedilna datoteka. Poročilo pa se lahko pošlje tudi preko elektronske pošte z uporabo opcije 
pošlji e-pošto kot (angl. e-mail report as), kjer se lahko izbira med eno od zgoraj navedenih 
oblik. Poročilo se nato pretvori v izbrano obliko in se kot priponka pojavi v MS Outlooku. 
Pošiljanje poročil po elektronski pošti je torej zelo hitro in enostavno.   
 

2.1.3 Izdelava dokumentov 
 
MicroStrategy omogoča, da se iz enega ali več poročil naredi dokument, nekakšno novo 
poročilo, katerega vsebino in obliko se lahko spreminja po svojih željah. Za izdelavo 
dokumenta so na voljo tri različne možnosti: 

- Lahko se ga izdela s pomočjo urejevalnika dokumentov (angl. document editor), ki 
omogoča izbiro podatkov, ki naj jih dokument prikazuje. 

- Druga možnost je uporaba čarovnika, ki vodi uporabnika po korakih skozi 
postopek izdelave. 

- Tretja in zelo zanimiva ter uporabna pa je tudi možnost izbire predloge že 
narejenega dokumenta, kar omogoča izdelavo enake oblike dokumenta, kot jo ima 
že obstoječi dokument. 

 
Ko uporabnik izbere podatke, ki jih želi v dokumentu, se mu odpre okno v pogledu načrta 
(angl. design view), kjer lahko spreminja obliko pa tudi vsebino dokumenta saj lahko podatke 
še vedno poljubno dodaja in odvzema. V tem pogledu lahko tudi spremeni postavitev 
podatkov v dokumentu, dodaja besedilo, spreminja barve ozadja in pisave, dodaja slike,… Za 
lažjo orientacijo, kje na strani se nahaja, je v tem pogledu stran razdeljena na posamezne 
odseke. Če želi videti, kakšna bo oblika dokumenta, izbere PDF pogled (angl. PDF view) in 
prikaže se dokument v PDF obliki. 
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2.1.4 Pošiljanje poro čil in opozarjanje 
 
MicroStrategy Narrowcast Server omogoča pošiljanje poosebljenih poročil in tudi opozoril. 
Uporabnik si preko spletnega portala nastavi način pošiljanja informacij, le te lahko dobi 
preko elektronske pošte, telefona, dlančnika, pozivnika in drugih naprav, nastavi pa si lahko 
tudi kdaj naj se poročila dostavijo ter v kakšni obliki.  
 
Narrowcast Server omogoča avtomatično pošiljanje kritičnih informacij. Omogoča nastavitev 
poosebljenih poslovnih pravil za opozarjanje končnih uporabnikov v podjetju. Možnosti 
gredo tako daleč, da si lahko uporabnik nastavi, o katerih produktih naj bo obveščen, o kateri 
regiji, o katerih kupcih, … Ker si uporabniki lahko sami določijo, kdaj in katere informacije 
naj se jim posredujejo, dobijo te natanko takrat in natanko tiste, ki jih potrebujejo. To pomeni, 
da se jim ni več potrebno soočati s številnimi poročili, ki so za njihovo odločanje nepotrebna, 
oziroma potrebujejo le delček v njih prisotnih informacij. Takšen način obveščanja jim torej 
prihrani čas, ki ga lahko vložijo v druga koristnejša opravila, kar pa pomeni manjše stroške ter 
večjo produktivnost za podjetje, poleg tega pa se znatno zmanjša možnost, da bi spregledali 
pomembne informacije. Kljub temu da si uporabniki sami določijo, katere informacije želijo, 
pa ima administrator možnost, da določeni skupini uporabnikov ali pa vsem uporabnikom 
pošlje neko poročilo, ne glede na to kakšne nastavitve imajo posamezni uporabniki (Opis 
MicroStrategy Narrowcast Serverja, 2008). 
 

2.1.5 Podatkovno rudarjenje 
 
MicroStrategy ponuja tudi funkcijo podatkovnega rudarjenja, s pomočjo katere se lahko 
odkrijejo zakonitosti v podatkih, ki jih ne poznamo. Analizo podatkov s pomočjo 
podatkovnega rudarjenja se lahko v MicroStrategyju opravi na dva načina (Data Mining With 
Microstrategy, 2005, str. 14): 

- Prvi način je uporaba že vgrajenega orodja za podatkovno rudarjenje, s katerim se 
lahko izbira med 250-imi matematičnimi, finančnimi ter statističnimi funkcijami. 
Orodje ponuja vsa sredstva potrebna za izdelavo nekaterih najbolj uporabljenih 
poročil podatkovnega rudarjenja, kot je npr. analiza nakupne košarice. 
MicroStrategy ustvari tudi PMML zapis, to je označevalni jezik za zapis 
napovednih modelov (angl. Prediction Model Markup Language), kar omogoča 
izmenjavo napovednih modelov (angl. predictive models) med različnimi 
aplikacijami. To pomeni, da se lahko izvozi podatke v druga orodja, namenjena 
podatkovnemu rudarjenju in z njimi izvede nadaljnje analize. 

- Drugi način pa je ravno nasproten zgoraj opisanemu, saj omogoča uvoz podatkov 
iz drugih aplikacij za podatkovno rudarjenje, ki ustvarijo PMML zapis ter 
oblikovanje poročil z MicroStrategyjem, ki se jih nato pošlje ostalim uporabnikom. 
Možne so vse opcije oblikovanja in pošiljanja, kot je opisano pri poglavju o 
izdelavi in pošiljanju poročil.  
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Kljub temu da MicroStrategy ponuja veliko že vnaprej prirejenih možnosti rudarjenja po 
podatkih, je potrebno poudariti, da je podatkovno rudarjenje zahteven proces, kjer mora 
uporabnik natančno določiti poslovni problem, izbrati primerne analitične metode ter znati 
interpretirati dobljene podatke. Podatkovno rudarjenje torej ni namenjeno vsem uporabnikom, 
temveč le tistim, ki imajo ustrezna znanja.   
 

2.1.6 Varnost 
 
Velja omeniti, da je mogoče dodeljevanje pravic posamezniku preko uporabniškega imena ter 
gesla. Glede na te podatke se lahko uporabniku omogoči dostop do samo določenih projektov, 
določenih poročil, možno pa je tudi opredeliti, do katerega nivoja lahko vrta uporabnik po 
podatkih. To pomeni, da je možnost uporabe določenih funkcij lahko posameznim 
uporabnikom tudi blokirana, kar je pomembno z vidika varovanja zaupnih informacij v 
podjetju (Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide, 2008, str. 263). 

 

2.2 QlikView 
 
Na spletni strani orodja QlikView (http://www.qliktech.com, 2008) je zapisano, da je to 
poslovno inteligenčno orodje, ki ga odlikujejo predvsem hitrost implementacije, nizki stroški 
lastništva in enostavnost uporabe. Orodje se šele prebija med glavne ponudnike poslovno 
inteligenčnih orodij, vendar je potrebno poudariti, da z veliko hitrostjo, saj je bilo glede na 
raziskavo IDC-ja  leta 2005, podjetje QlikTech, ki proizvaja aplikacijo QlikView, podjetje z 
najvišjo stopnjo rasti na trgu poslovne inteligence. Njihova rast v letu 2006 je znašala kar 
približno 70%. To pomeni, da lahko pričakujemo vedno večjo uporabo tega poslovno 
inteligenčnega orodja (Vesset & McDonough, 2006, str. 5). 
 
QlikView 8.20 je na voljo v 4 različicah, ki se razlikujejo po tem, koliko funkcij ima 
uporabnik na voljo. Sledijo si od različice z možnostjo uporabe vseh funkcij, ki je namenjena 
razvijalcem, pa do različice, ki je namenjena končnim uporabnikom (QlikView – 
Enostavnejše analiziranje za vsakogar, 2006): 

- QlikView Enterprise 
Namenjen je razvijalcem, omogoča hiter razvoj zmogljivih, interaktivnih aplikacij 
s pomočjo čarovnika. Podpira nalaganje podatkov iz različnih virov, dostop pa je 
mogoč iz enotne aplikacije. Nalaganje podatkov podpira preko 150 funkcij za 
čiščenje, manipulacijo in zbiranje podatkov. 

- QlikView Professional 
Namenjen je zahtevnejšim uporabnikom, ponuja enostaven vmesnik, ki omogoča 
zahtevne analize podatkov. Nudi tudi oblikovanje, spreminjanje ter prilagajanje 
strukture ureditve obstoječih aplikacij. Uporabnik lahko tudi izbira, ali bo delal v 
lokalnih aplikacijah, ali pa v aplikacijah, ki so dostopne preko strežnika. 
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- QlikView Analyzer 
Namenjen je končnim uporabnikom za analiziranje in obdelavo podatkov. 
Dostopen pa je preko spletnega vmesnika. Nudi tudi popolno integracijo z 
Microsoft Office orodji. 

- QlikView Analyzer+  
Namenjen je končnim uporabnikom, ki so veliko na terenu in nimajo vedno 
direktne povezave. Je zelo podoben QlikView Analyzerju, razlikuje se le v 
možnosti dela brez povezave in osveževanju obstoječih virov podatkov.   

 
Tabela 1: Stopnje uporabnikov QlikView 

Razvijalci Zahtevni uporabniki Končni uporabniki 
Stopnje uporabnikov QlikView 

Enterprise Professional Analyzer+ Analyzer 
Strežniška analiza podatkov z 
aplikacijo QlikView �  �  �  �  

Pregledovanje, tiskanje in izvoz 
podatkov �  �  �  �  

Lokalna analiza podatkov z 
aplikacijo QlikView brez 
povezave 

�  �  �   

Izdelava poročila po načelu primi 
in spusti (angl. drag and drop) �  �    

Razvoj in priredba uporabniškega 
vmesnika QlikView �  �    

Ustvarjanje novega ukaznega niza 
ETL za dostop do poljubnega 
podatkovnega vira 

�     

Vir: QlikView – Enostavnejše analiziranje za vsakogar, 2006, str. 4. 

 
2.2.1 Arhitektura 
 
QlikView je aplikacija, ki ponuja poslovno inteligenco od začetka (nalaganje podatkov), pa 
do konca (opravljanje poizvedb). Njegova arhitektura je zasnovana tako, da so vsi podatki 
shranjeni v delovnem pomnilniku oz. RAM-u, izračuni pa se izvedejo, ko jih uporabnik 
potrebuje in ne vnaprej. Ustvarjanje podatkovnega modela v delovnem pomnilniku omogoča 
nalaganje podatkov iz podatkovnega vira, dostop do več milijonov vrstic podatkov in 
odgovore na poizvedbe v manj kot sekundi. Tako hitro odzivanje orodja je mogoče zaradi 
optimizacije podatkov med nalaganjem (odstranitev nepotrebnih podatkov, povezovanje tabel, 
podatki se močno stisnejo, kar se odraža v prostoru, ki ga zasedejo – navadno je velikost le 
10% izvorne). QlikView omogoča nalaganje podatkov neposredno iz večine podatkovnih 
virov (npr. ODBC, OLEDB – z uporabo posebnih gonilnikov, ki so prilagojeni posameznemu 
proizvajalcu), iz besedilne ali tabelne podatkovne datoteke (Excel, XML datoteke), pa tudi iz 
podatkovnih skladišč ter področnih podatkovnih skladišč, čeprav ta niso potrebna. QlikView 
je zasnovan tako, da omogoča ravnanje z zelo velikimi količinami podatkov. Dopustno je 
neomejeno število tabel v programski rešitvi, vsaka tabela pa lahko ima neomejeno število 
vrstic in stolpcev. Edina stvar, ki omejuje količino podatkov, ki jih QlikView aplikacija lahko 
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obdeluje, je velikost RAM-a. Arhitektura orodja je prikazana na sliki 10 (The In Memory 
Business Intelligence Revolution, 2006, str. 13,14). 
 

Slika 10: Arhitektura QlikViewa 
 

Vir: The In Memory Business Intelligence Revolution., 2006, str. 14. 

 

2.2.2 Opravljanje poizvedb 
 
QlikView nudi zelo svojevrsten način pri opravljanju poizvedb. Zaslon je razdeljen podobno, 
kot pri Excelu, na posamezne liste. Vsak list vsebuje nekakšne objekte (tabele, grafe, 
sezname, gumbe,…), ki se jih lahko spreminja, odvzema ali dodaja po želji. Nekateri od teh 
objektov so vidni na sliki 11. Vsem objektom, kakor tudi ozadju se lahko poljubno spreminja 
barvo, velikost, obliko in barvo pisave, širino robov, vrstni red prikazanih podatkov, … Videz 
se lahko torej prilagodi povsem po željah. Poizvedbe se opravi tako, da uporabnik klikne na  
polje določenega objekta, o katerem želi izvedeti več. Če npr. na seznamu držav klikne na 
Slovenijo, se mu v vseh ostalih objektih, tudi tistih na ostalih listih, podatki, ki so relevantni 
za Slovenijo, obarvajo belo in se postavijo na vrh posameznih seznamov. Na tak način so bolj 
pregledni in lažje dostopni. Ostali podatki se obarvajo sivo in z njimi ne more operirati. Če 
želi izbrati več vrednosti v istem objektu, jih izbere tako, da tišči pritisnjeno tipko Ctrl med 
izbiranjem. V QlikViewu deluje večina bližnjic, ki delujejo tudi v MS Windowsih. 
Opravljanje poizvedb je torej zelo enostavno, saj potrebujemo za to le nekaj klikov.  
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Slika 11: QlikView 

Vir: lasten vir 

 

2.2.3 Predstavitev objektov  
 
V tem razdelku bom na kratko predstavil nekatere bolj zanimive in uporabne objekte, ki se jih 
lahko ustvari v QlikViewu. Malo več pozornosti bom namenil grafikonom, ki pa jih bom 
obravnaval v naslednjem razdelku. 
 
Nov objekt uporabnik ustvari tako, da izbere opcijo nov objekt na listu (angl. new sheet 

object) in izbere objekt, ki ga želi ustvariti. Pri izdelavi vseh objektov mora najprej nastaviti, 
katera polja iz baze podatkov želi v njem prikazati, nato pa se nastavitve razlikujejo glede na 
to, kateri objekt želi ustvariti. V nadaljevanju sem opisal najbolj zanimive in uporabne: 

- Več uporabno spustno polje s seznamom (angl. multiple drop-down list box) 
prikazuje veliko število polj na zelo kompakten način. Uporabno je torej za prikaz 
velikega števila podatkov na majhnem prostoru, obenem pa nudi dober pregled nad 
podatki. 

- Vnosno polje (angl. input box) omogoča vnos določene spremenljivke, ki se jo 
potrebuje pri poizvedbah. Vrednosti v objektih se v veliki večini ne da spreminjati, 
vnosno polje pa omogoča vpis npr. pričakovane rasti prodaje v % v prihodnjem 
letu, s pomočjo katere se ustvari grafikon, ki prikazuje tudi napoved prodaje za 
naslednje leto. 

- Gumb (angl. button) je objekt, ki je namenjen temu, da se določeni ukazi, ki se jih 
pogosto potrebuje, izvedejo na hitrejši način. Obstajajo tri različne vrste gumbov. 
Bližnjice, ki so namenjene izvajanju ukazov, ne da bi bilo potrebno brskati po 
menijih. Gumb zaženi/izvozi, ki omogoča izvoz določenih podatkov. Uporabnik 
lahko nastavi tudi, v katerem programu naj se izvoženi podatki naložijo. Makro 
gumb, s katerim se lahko zaženejo makroji. 
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- Besedilno polje (angl. text box) je namenjeno za prikaz pojasnjevalnega besedila, 
lahko pa se uporabi tudi za izdelavo večbarvnega ozadja. 

- Črta/puščica (angl. line/arrow) je namenjena boljšemu pregledu objektov, ki jih 
ima uporabnik na listu. 

- Drsni gumb (angl. slider) omogoča hitrejše izbiranje določenih vrednosti. Z njim 
se lahko na zelo enostaven in hiter način izbere eno ali več vrednosti. Na sliki 12 je 
prikazan drsni gumb z izbiro 2., 3. in 4. meseca.  

    
Slika 12: Drsni gumb 

Vir: lasten vir 

 
2.2.4 Izdelava grafikonov 
 
QlikView omogoča izdelovanje grafikonov na dva načina: z uporabo hitrega čarovnika za 
izdelavo grafikonov (ang. quick chart wizard) ali pa s pomočjo polnega čarovnika za izdelavo 
grafikonov (angl. full chart wizard). Razlika je le v tem, koliko korakov se opravi pri izdelavi 
grafikona, kar se odraža v več možnih nastavitvah lastnosti že med samo izdelavo. Kljub temu 
pa je mogoče vse lastnosti grafikonov spreminjati tudi potem, ko je ta že narejen. QlikView 
ponuja možnost izdelave številnih vrst grafikonov. Izbira se lahko med stolpčnim, tortnim, 
kombiniranim, črtnim, polarnim, mehurčnim, blokovnim, lijakastim (angl. funnel), 
raztresenim (angl. scatter), merilnim (angl. gauge), navadno tabelo ter vrtilno tabelo. 
Grafikonom se lahko poljubno spreminja naslov, barvo stolpcev in ozadja, oznake na oseh,… 
Možnosti so zelo podobne tistim v Excelu. Vseeno pa je nekaj tudi povsem izvirnih. Zelo 
zanimiva je možnost, da se grafikonu doda gumbek, ki omogoča hitro spreminjanje vrste 
grafikona. To se napravi na zelo enostaven način, saj se z desnim klikom na grafikon ponudi 
opcija lastnosti (angl. properties), ki odpre okno kjer se lahko spreminja lastnosti grafikona. 
Tukaj uporabnik označi le tiste vrste grafikonov, med katerimi želi prehajati ob pritisku na 
gumbek. Na ta način se pridobi možnost boljše predstavitve podatkov, saj pogled na več 
različnih vrst grafikonov nudi boljšo predstavo o dobljenih podatkih. Kot vsi ostali objekti v 
QlikViewu, so tudi grafikoni povsem interaktivni, kar pomeni, da se s klikom na določeno 
področje, prikažejo podrobnejši podatki. Če je npr. v grafikonu prikazana prodaja po letih, se  
s pritiskom na stolpec, ki prikazuje določeno leto, izpiše prodaja v tem letu po kvartalih. 
Možno je označiti tudi več stolpcev skupaj. Grafikoni torej niso namenjeni zgolj predstavitvi 
rezultatov, temveč se lahko z njihovo pomočjo izvaja tudi poizvedbe. Na sliki 13 je prikazana 
poizvedba z grafikonom. Iz grafikona, ki prikazuje prodajo po letih lahko uporabnik 
enostavno izve, kolikšna je bila prodaja v določenem kvartalu ali mesecu. Na višji nivo se 
vrne s pritiskom na tipko, ki je označena z vijoličnim krogom.   
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Slika 13: Prikaz poizvedbe s pomočjo grafikona 

Vir:lasten vir 

 
Pri QlikViewu štejejo med grafikone tudi tabelo, saj ta vsebuje enake podatke, kot grafikon, 
le da so ti predstavljeni na drugačen način. Predstavitev podatkov v tabeli je smiselna 
predvsem takrat, kadar hoče uporabnik predstaviti več spremenljivk, saj postanejo grafikoni 
takrat dokaj nepregledni. Vrtilna tabela omogoča, da se lahko poljubno zamenjujejo vrstice in 
stolpci, saj je postavitev navadno odvisna od tega, kaj se želi prikazati. QlikView ponuja 
možnost, da uporabnik določene podatke v tabeli skrije in prikaže le tiste, ki jih potrebuje. To 
napravi s pomočjo znakov + in -, ki se nahajata poleg tistih polj, po katerih se lahko vrta v 
globino oziroma poleg tistih, kjer so na voljo sumirani podatki. Na sliki 14 je viden prikaz 
prodaje po prodajalcih v letu 2000 v ZDA. Za ostala leta je vidna le skupna prodaja, za ostale 
države pa le prodaja za vsa leta skupaj.  

 
Slika 14: Vrtilna tabela 

Vir: lasten vir 

 
Posamezne nivoje se lahko prikaže tako s klikom na vsak znak + posebej, ali pa z desnim 
klikom ter izbiro opcije razširi vse (angl. expand all). Posamezne nivoje se ponovno skrije s 
klikom na znak -, ali pa izbiro opcije združi vse (angl. collapse all), ki prikaže najvišji možni 
nivo. V tabeli je tudi možno nastaviti drugačno barvo številk, ki so manjše oziroma večje od 

 Prodaja po kvartalih 

Prodaja po mesecih 
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določene vrednosti. Na sliki 14 so vrednosti, ki so večje od 4,000 pobarvane zeleno, manjše 
od 2,000 v rdeče, tiste vmes pa so črne. Na ta način se lahko hitro vidi, kje je prodaja nizka 
oziroma visoka. Prav tako kot z vsemi drugimi objekti, se lahko tudi v tabeli opravlja 
poizvedbe in sicer na enak način, torej s klikom na želeno polje, v vseh ostalih objektih pa se  
izpišejo relevantne vrednosti.  
 

2.2.5 Izdelava poro čil in opozarjanje 
 
QlikView omogoča izdelavo poročil, ki je dokaj enostavna, vendar pa ne nudi vseh možnosti, 
ki bi si jih zahtevnejši uporabniki želeli. Poročilo se ustvari tako, da se prenese objekte, ki se 
jih želi imeti v poročilu v okno urejevalnika poročil (angl. report editor), kjer se izrisuje 
trenutna oblika poročila. Vse objekte se lahko nato poljubno premika, spreminja njihovo 
velikost, vstavlja se lahko tudi poljubno besedilo in slike, nastavlja robove, oblikuje glavo in 
nogo. Samo poročilo se lahko poljubno poimenuje in se mu tudi doda komentarje. 
Oblikovanje  poročil je torej zelo enostavno in hitro, vendar pa ima urejevalnik poročil to 
slabost, da je vsak list enota zase, kar pomeni, da je težko izdelati daljša ter kompleksnejša 
poročila, ker je potrebno vsak list oblikovati posebej, saj besedilo ne more teči z ene strani na 
drugo. 
 
QlikView sicer nudi tudi možnost opozarjanja uporabnikov, če pride do sprememb v 
podatkih, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja, vendar pa je nastavljanje opozoril za 
povprečne uporabnike dokaj zapleteno. Poleg tega pa se opozorila lahko posredujejo le preko 
elektronske pošte ali pa tako, da se opozorilo prikaže, ko odpremo program (QlikView 
Reference Manual, 2007, str. 155, 156). 
 

2.2.6 Varnost 
 
Za varnost podatkov je poskrbljeno s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki se ga lahko 
nastavi za dostop do dokumenta. Posamezno uporabniško ime in geslo lahko ima 
administratorske ali pa uporabniške pravice. V prvem primeru ima uporabnik popoln dostop 
do dokumenta in lahko spreminja vse nastavitve, v drugem primeru pa so možnosti 
spreminjanja dokumenta lahko omejene. Blokirano je lahko npr. tiskanje, izvažanje podatkov, 
shranjevanje, … (QlikView Reference Manual, 2007, str. 405). 
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3 Primerjava izbranih orodij 
 
V tem poglavju bom poskušal predstaviti glavne prednosti in slabosti obeh orodij. Orodji sem 
preizkusil predvsem z vidika končnega uporabnika, primerjava je torej usmerjena predvsem 
na delovanje orodja pri pripravi poizvedb, poročil, pošiljanju opozoril,… Manjšo pozornosti 
sem namenil arhitekturi orodij, saj bi to preseglo obseg diplomskega dela. 
 
Omeniti je potrebno tudi nekoliko različno terminologijo pri obeh orodjih. QlikView 
obravnava poizvedbe (angl. queries) ter poročila (angl. reports), medtem ko MicroStrategy 
poizvedbe opredeljuje  kot poročila (angl. reports), poročila pa kot dokumente (angl. 
documents).  
 
Že na prvi pogled se obe orodji močno razlikujeta. QlikView deluje zelo preprosto, enostavno 
in vizualno lepo orodje, MicroStrategy pa izgleda zahtevnejši, kompleksnejši, pozornost ni 
toliko usmerjena v samo oblikovanje, zato pa daje vtis zelo resnega in zmogljivega orodja. 
Takšen je tudi splošni vtis po preizkusu obeh orodij. QlikView teži k enostavnosti in hitrosti, 
četudi  zaradi tega včasih ne ponuja vseh možnosti, ki bi jih zahtevni uporabniki potrebovali. 
MicroStrategy na drugi strani ponuja mnogo bolj kompleksno in celovito analizo, vendar pa 
zna biti izvedba le te za končne uporabnike prezahtevna.  
 
Zelo pomemben kriterij pri izbiri poslovno inteligenčnega orodja so tudi celotni stroški 
lastništva. Sam nisem uspel pridobiti natančnih cen samih produktov, sem pa uspel najti 
povprečno ceno, ki jo podjetje plača pri implementaciji enega ali drugega orodja. Pendse 
(2006, str. 11) navaja, da je povprečna cena, ki so jo podjetja odštela za licence pri 
implementaciji MicroStrategyja 222.000 USD. Po Glisti in Bowmanu (str. 6) pa se pri 
QlikViewu povprečna vrednost odšteta za licence giblje pri okrog 70.000 USD. QlikView je 
torej mnogo cenejši od MicroStrategyja, vendar pa le-ta nudi možnosti širše uporabe, za kar 
so uporabniki pripravljeni plačati višjo ceno. Poleg tega pa je povprečna vrednost licenc, ki so 
jo podjetja odštela pri implementaciji, odvisna od števila uporabnikov, za katerih je orodje 
namenjeno. S cenovnega vidika je torej izbira ugodnejšega orodja zelo težka, saj je možnost 
uporabe orodij različna, poleg tega pa bi moral, če bi želel dobiti celotne stroške lastništva, 
upoštevati tudi stroške implementacije, izobraževanja in vzdrževanja, ki pa so odvisni od 
podjetja v katerem se orodje implementira.  
 
V današnjem času, ko je tempo sprememb zelo hiter, podjetja dajo velik vpliv tudi na čas, ki 
je potreben za implementacijo orodja. Kot je razvidno s slike 15, ki prikazuje povprečen 
implementacijski čas orodja v mesecih, je čas za implementacijo orodja QlikView mnogo 
krajši od časa, ki je potreben pri MicroStrategyju. S časovnega vidika je torej QlikView 
hitrejši.  
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Slika 15: Povprečen implementacijski čas v mesecih 

Vir: P. Glista & N.Bowman, Simplifying Analysis For Everyone: Next Generation Business Intelligence, 2008, str. 6; N. Pendse, The OLAP 
Survey 6, 2006, str.17. 

 
Zanimivo je tudi vedeti, koliko podjetij se po preizkusu orodja odloči za nakup. Na sliki 16 je 
prikazana raziskava, ki prikazuje kolikšen odstotek podjetij se je po preizkusu orodja odločilo 
za njegov nakup. MicroStrategy ima v primerjavi s QlikViewom veliko prednost, saj se je kar 
64,8% podjetij po preizkusu orodja tudi odločilo za njegov nakup, medtem ko se je pri orodju 
QlikView po preizkusu, za nakup odločilo le 26,5% podjetij. Poudariti pa je potrebno, da je 
Microstrategy na trgu poslovne inteligence prisoten že vrsto let, medtem ko se QlikView šele 
prebija nanj. Podjetja namreč bolj zaupajo že uveljavljenim ponudnikom, saj so takšne 
investicije manj tvegane (Pendse, 2006, str.12). 
 

Slika 16: Odstotek podjetij, ki so se po preizkusu orodja odločila za njegov nakup 

Vir: N. Pendse, The OLAP Survey 6, 2006, str.12. 

 
Pri Gartnerju so opravili raziskavo v obliki anketnega vprašalnika, v kateri so spraševali 
uporabnike o njihovih izkušnjah z orodji poslovne inteligence. V poročilu so prikazani 
rezultati samo tistih poslovno inteligenčnih orodij, kjer je na vprašanja odgovorilo 10 ali več 
uporabnikov. Na sliki 17 so prikazani rezultati le za orodji QlikView in MicroStrategy. Kot je 
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razvidno, so za prikazane značilnosti uporabniki bolj naklonjeni orodju QlikView, saj se 
njegova funkcionalnost bolj ujema s potrebami kot pri MicroStrategyju.  
 

Slika 17: Prikaz rezultatov Gartnerjeve ankete o uporabniških izkušnjah z orodji QlikView in MicroStrategy 

Vir: J. Richardson, BI Platforms User Survey: How Customers Rate Their BI Platform's Functionality, 2008, str. 3-8. 

 
Z arhitekturnega vidika sta si orodji zelo različni. Pri QlikViewu so vsi podatki shranjeni v 
RAM-u kar pomeni izredno kratek čas dostopa. Pri MicroStrategyju se podatki naložijo iz 
podatkovnega skladišča s pomočjo strežnika. Zanimivo je tudi, da QlikView sploh ne 
potrebuje podatkovnega skladišča, kar je obvezno pri veliki večini poslovno inteligenčnih 
orodij. Na sliki 17 so prikazane tudi izkušnje pri implementaciji orodja. Glede na raziskavo je 
v povprečju bilo potrebno orodje MicroStrategy bolj prilagajati poslovanju podjetja, kot 
QlikView, arhitektura QlikViewa je torej brez prilagajanja uporabnejša pri širšem krogu 
podjetij. Pristopa pri izdelavi enega in drugega orodja sta bila torej zelo različna, je pa 
potrebno poudariti, da so bili cilji enega in drugega podjetja različni. Pri MicroStrategyju so 
se odločili za razvoj v smeri enotne platforme, ki pokriva vseh pet tipov poslovne inteligence 
v celotnem podjetju. Pri QlikTechu pa so se usmerili predvsem v hitro obdelavo velikih 
količin podatkov.  

Delovne 
table 

Ad – hoc 
poizvedbe 

Integracija  
z 

MS Office 
OLAP 

Interaktivnost 
Prikaz 

kazalcev 

Ujemanje funkcionalnosti  
s potrebami: 
0 = neuporabno 
100 = popolno 

Izkušnje pri 
implementaciji: 
1 = aplikacijo je bilo 
potrebno povsem 
prilagoditi 
3 = aplikacije ni bilo 
potrebno prilagajati 
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Tabela 2: Primerjava orodij MicroStratwegy in QlikView 
 MicroStrategy QlikView 

Enostavnost uporabe 

▪ Uporabniki potrebujejo nekaj 
časa, da se naučijo uporabljati 
program 

▪ Uporabniki se ga hitro naučijo 
uporabljati 

Opravljanje poizvedb 

▪ Najprej jih je potrebno nastaviti 
ter šele nato zagnati 

▪ Včasih dolgi časi ustvarjanja 
poizvedbe 

▪ Izdelovanje je dokaj 
kompleksno 

▪ Hitro  
▪ Enostavno 
▪ Možnost opravljanja poizvedb 

brez povezave ter kasnejše 
osveževanje podatkov (razen 
Analyzer) 

Možnost izvoza podatkov 
▪ Excel, Word, Access, HTML, 

PDF 
▪ Excel, HTML, XML 

Interaktivnost ▪ Nizka  ▪ Zelo visoka 

Integriranost z MS Office ▪ Zelo dobra ▪ Zelo dobra 

Opozorila  

▪ Možnost nastavitve opozoril 
preko spletnega portala 

▪ Opozorilom lahko dodajamo 
kompleksna poslovna pravila 

▪ Omogoča pošiljanje na telefon, 
dlančnik, pozivnik,  
e-pošto 

▪ Imajo omejene možnosti 
nastavitev 

▪ Zahtevne nastavitve poslovnih 
pravil 

Vizualna prilagoditev ▪ Ni mogoča 
▪ Možnost prilagoditve objektov 

in ozadja (barve, robovi, 
pisava, velikost, postavitev,…) 

Poročila 

▪ Omogoča izdelavo 
kompleksnih poročil 

▪ Omogoča izvoz v PDF ter 
tiskanje 

▪ Možna izdelava enostavnih 
poročil 

▪ Možno samo tiskanje 

Podatkovno rudarjenje 

▪ Velika izbira že 
prednastavljenih funkcij za 
podatkovno rudarjenje 

▪ Možnost izvoza in uvoza 
podatkov v ali iz drugih orodij 
za podatkovno rudarjenje, ki 
uporabljajo PMML zapis 

▪ Zahteva določena znanja 
uporabnikov 

▪ Ne omogoča 

Varnost podatkov 

▪ Vsakemu uporabniku je 
mogoče nastaviti povsem 
edinstven nivo dostopa do 
podatkov 

▪ Ne da se nastaviti kompleksnih 
varnostnih pravil 

Povprečna vrednost plačana 
za licence 

▪ 222.000 USD ▪ 70.000 USD 

Povprečni implementacijski 
čas 

▪ 5,5 meseca  ▪ 2,1 meseca  

Tržni delež 
▪ Od 3,8% leta 2004 do 4,0% leta 

2006 
▪ 15% povprečna letna rast  

▪ Od 0,3% leta 2004 do 0,7% leta 
2006 

▪ 84% povprečna letna rast  
Vir: N. Pendse, The OLAP Survey 6, 2006, str. 11,17; P. Glista, & N. Bowman, Simplifying Analysis For Everyone: Next Generation 
Business Intelligence, 2008, str. 6; D. Vesset & B. McDonough,  Worldwide Business Intelligence Tools 2006 Vendor Share, 2007, str. 6; 
lasten vir.  
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Kot je razvidno iz tabele 2, kjer je prikazana primerjava obeh orodji, imata orodji zelo 
različne značilnosti. MicroStrategy  ponuja mnogo širšo možnost uporabe, saj zajema tudi 
podatkovno rudarjenje, pošiljanje opozoril, ki temeljijo na kompleksnih poslovnih pravilih, 
nastavitev edinstvenega nivoja dostopa do podatkov za posamezne uporabnike,… Vendar pa 
se zaradi široko zastavljene uporabnosti orodja pojavijo tudi negativne lastnosti kot npr.: 
daljše izobraževanje uporabnikov, dolgi časi ustvarjanja poizvedb, dolg implementacijski čas, 
visoki stroški lastništva,… QlikView pa je zastavljen ožje, saj je namenjen predvsem 
opravljanju poizvedb. Ne omogoča namreč podatkovnega rudarjenja, pošiljanje opozoril je 
omejeno, nemogoče ja nastaviti kompleksna varnostna pravila… Nudi pa odlične lastnosti pri 
opravljanju poizvedb: vmesnik je povsem interaktiven, opravljanje poizvedb je hitro in 
enostavno, uporabniki ne potrebujejo veliko izobraževanja, implementacijski čas je kratek, 
stroški lastništva pa nizki. 
 
Preden odgovorim na vprašanje, katero orodje je boljše, se je potrebno najprej vprašati, za kaj 
se bo potrebovalo. Orodji sta si dokaj različni, vseeno pa je izbira med njima zelo težka. Po 
mojem mnenju je izbira odvisna predvsem od tega, za koga je orodje namenjeno ter od 
dejanskih informacijskih potreb organizacije.  
 
Če organizacija želi, da se orodje začne uporabljati v čim krajšem času, in da se s poslovno 
inteligenco ukvarja večina uporabnikov v podjetju, tudi tisti, ki nimajo še znanj s tega 
področja, je po mojem mnenju boljša izbira QlikView, saj je zelo enostaven za uporabo ter 
nudi uporabniku prijazen vmesnik. Uporabniki torej ne bodo imeli večjih težav z uvajanjem v 
orodje. Celotni stroški lastništva pa so v primerjavi z drugimi orodji dokaj nizki. QlikView je 
torej primeren tudi za podjetja, ki ne razpolagajo z velikim proračunom.  
 
Na drugi strani je MicroStrategy bolj uporaben za tiste, ki opravljajo zahtevnejše poizvedbe in 
poročila ter že imajo izkušnje s poslovno inteligenco. Poleg tega MicroStrategy nudi tudi 
opozarjanje uporabnikov glede na poosebljena poslovna pravila preko različnih naprav, kar je 
primerno predvsem za višji management, ki je veliko na poti ter opravlja pomembne 
odločitve. MicroStrategy je torej orodje, ki ponuja zelo kompleksne možnosti uporabe in je po 
mojem mnenju primeren za tiste, ki potrebujejo zmogljivo orodje z veliko različnimi 
funkcijami ter nastavitvami.    
 
Sam bi izbral QlikView za organizacije, ki ne potrebujejo zelo kompleksnih lastnosti orodja, 
temveč so jim pomembna predvsem hitrost implementacije, cena ter uporabnost in 
enostavnost. MicroStrategy pa bi predlagal organizacijam, ki potrebujejo celotno podporo 
poslovanja, hočejo izboljšati komunikacijo znotraj podjetja in s poslovnimi partnerji ter 
potrebujejo tudi nekatere zahtevnejše lastnosti in zmožnosti orodja.  
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Sklep 
 
Vsi zaposleni v organizaciji, vsakodnevno opravljajo odločitve, ki imajo večji ali manjši vpliv 
na poslovanje podjetja. Včasih so odločitve strateškega pomena in imajo vpliv na celotno 
poslovanje podjetja, lahko pa so odločitve bolj specifične in vplivajo le na delovanje 
posameznega oddelka ali osebe. Opravljanje pravih odločitev v kritičnih trenutkih lahko vodi 
do boljšega poslovanja in zadovoljnejših strank. Podjetja, ki se boljše odločajo, so torej bolj 
konkurenčna. Zelo pomembno je, da se zaposleni znajo pravilno in hitro odločati na podlagi 
informacij, ki jih imajo (Scheps, 2008, str. 9). 
 
Zaradi velike količine podatkov, ki jih imajo podjetja na voljo, je uporaba poslovne 
inteligence že nujna, če hočejo uspešno poslovati, saj omogoča preglednejše poslovanje, 
težave se zaznajo prej, odločitve so hitrejše in manj tvegane, komunikacija znotraj podjetja in 
s poslovnimi partnerji pa je hitrejša. Zavedati pa se je potrebno, da poslovno inteligenčna 
orodja ne morejo sama opravljati odločitev, temveč moramo to še vedno narediti sami. Orodja 
lahko samo nudijo oporo uporabnikom pri odločanju. 
 
V diplomskem delu sem predstavil poslovno inteligenco in prikazal lastnosti ter 
funkcionalnost orodji MicroStrategy in QlikView. Ugotovil sem, da sta si orodji zelo različni, 
saj temeljita na drugačni osnovi, kljub temu pa menim, da sta obe orodji zelo napredni. 
QlikView ima povsem svojevrstno arhitekturo, saj ne potrebuje podatkovnega skladišča. 
Implementacija je v primerjavi z ostalimi orodji zelo hitra, orodje pa omogoča zelo enostavno 
opravljanje poizvedb v zelo kratkem času. Poleg tega ponuja tudi visoko stopnjo 
interaktivnosti. MicroStrategy je sicer počasnejši, uporabniki potrebujejo več časa, da se ga 
naučijo uporabljati, vendar pa dobro podpira vse vidike poslovne inteligence, od opravljanja 
poizvedb in analiz, pa do podatkovnega rudarjenja in opozarjanja. Ponuja pa tudi nekatere 
kompleksnejše možnosti uporabe, ki so primerne predvsem za naprednejše uporabnike. 
 
Ker se cene implementacije orodja, izobraževanja in vzdrževanja od podjetja do podjetja 
lahko močno razlikujejo, bi bilo dobro raziskati, kako bi potekala implementacija obeh orodij 
v istem podjetju. Na takšen način bi bilo vidno, koliko je potrebno prilagoditi strojno opremo 
za posamezno orodje, kolikšni so stroški in čas implementacije ter izobraževanja, pa tudi 
kolikšne koristi bi imelo podjetje od enega ali drugega orodja. 
 
Trg orodij poslovne inteligence je v polnem zagonu, zato je prisotnih veliko ponudnikov 
orodij s tega področja. V diplomski nalogi sem primerjal le dve orodji, ki sem ju izbral izmed 
številnih drugih. Vsekakor bi bilo zanimivo v primerjavo vključiti še kakšno drugo orodje, saj 
bi na takšen način pridobil boljšo sliko o uporabnosti, prednostih in slabostih MicroStrategyja 
ter QlikViewa. Ugotovil bi tudi, katere lastnosti določenemu orodju manjkajo, ali pa so boljše 
kot pri konkurenci. 
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Poslovna inteligenca pripomore k hitrejši analizi podatkov, lažjemu odločanju, boljši 
komunikaciji znotraj podjetja pa tudi z dobavitelji in kupci, kar vodi do boljših odnosov med 
vsemi udeleženci v poslovanju podjetja. Poslovno inteligenčna orodja so primerna za vsa 
podjetja ne glede na njihovo velikost, saj je v današnjem času na razpolago ogromno 
informacij s katerimi operirajo in na podlagi katerih se njihovi zaposleni morajo odločati. 
Vendar pa se morajo podjetja zavedati, da niso vsa orodja primerna za vsako podjetje in da je 
potrebno najprej dobro preučiti ter analizirati različne alternative preden se odločijo katero 
orodje izbrati. 
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Priloga 
 
Seznam uporabljenih kratic 
 
 

Kratica Angleški izraz Slovenski prevod/razlaga 
ETL Extract Transform Load Izvleči, preoblikuj, naloži 

HTML HyperText Markup Language 

Označevalni jezik za oblikovanje 
večpredstavnostnih dokumentov, ki 
omogoča povezave znotraj dokumenta 
ali med dokumenti 

IDC International Data Corporation 
Mednarodna analitska hiša, ki deluje 
na področju informacijske tehnologije 
in telekomunikacij  

MOLAP Multidimensional OLAP Večdimenzionalni OLAP 

ODBC Open DataBase Connectivity 
Standardna SQL metoda pristopa iz 
poljubne aplikacije do podatkovnih baz 

OLAP OnLine Analytical Processing Sprotna analitična obdelava podatkov 

OLEDB 
Object Linking and Embedding 
Database 

Uporablja se za dostop do različnih 
oblik podatkov shranjenih na enoten 
način 

PDF Portable Document Format Oblika shranjevanja besedilnih datotek 

PMML Prediction Model Markup Language 
Označevalni jezik za zapis napovednih 
modelov 

RAM Random Access Memory Delovni pomnilnik 
ROLAP Relational OLAP Relacijski OLAP 

SQL Structured Query Language 
Strukturiran povpraševalni jezik za 
delo s podatkovnimi bazami 

TDWI The Data Warehouse Institute 
Izobraževalna ustanova s področja 
poslovne inteligence in podatkovnih 
skladišč 

XML eXtensible Markup Language 
Format podatkov za izmenjavo 
strukturiranih dokumentov v spletu 

 


