EMARK: Pätnásť rokov skúseností a expertízy
EMARK v číslach
15 rokov skúseností
9 rokov partnerstva
s Qlikom
100-percentne
špecializované
kompetenčné centrum
pre Qlik platformy
30 ľudí - najväčší tím
Qlik expertov v regióne
2 - kancelárie na
Slovensku a v Česku,
projekty v ďalších
európskych krajinách
2015 - rok kedy
EMARK získal
ocenenie Qlik Partner
of Excellence na
medzinárodnej
konferencii v Dallase,
USA
100+ klientov
z rôznych oblastí
(financie, telco, výroba,
retail a distribúcia,
zdravotníctvo,
technológie a ďalšie)

Kto je EMARK?

EMARK je najväčšie regionálne kompetenčné centrum so stopercentnou špecializáciou na
riešenia Qlik. V dvoch kanceláriách v Bratislave a v Prahe máme široký tím Qlik expertov,
ktorý tvoria skúsení konzultanti, ako aj technologickí experti, ktorí dokážu pomôcť a poradiť
s každým aspektom riešení Qlik.
Tento rok oslavujeme 15. výročie svojho založenia, pričom partnerom Qliku sme už takmer
dekádu. Naše úspechy v oblasti rozvoja trhu pre Qlik a vysokú kvalitu služieb, od roku 2015
zdobí ocenenie Qlik Partner of Excellence Award, ktoré sme získali ako jediný partner Qliku
v strednej a východnej Európe. EMARK je jediným slovenským partnerom Qliku so statusom
Elite Solutions Provider.

Spokojní zákazníci

EMARK je spoločnosť pevne stojaca na pilieroch partnerstva, morálnych hodnôt a etiky. S nad
šením pracujeme na zmysluplných projektoch a pomáhame klientom rásť a prekonávať ich ciele.
Môže to potvrdiť aj viac ako 150 spokojných zákazníkov s riešeniami Qlik – od malých a stred
ných firiem až po veľké spoločnosti, z prakticky všetkých oblastí ako napríklad financie, výroba,
retail a distribúcia, technológie, energetika, telekomunikácie, zdravotníctvo či verejná správa.
Medzi našimi zákazníkmi nájdete zvučné mená ako Foxconn, Telekom, Hyla Mobile, ZUNO
Bank, Erste Group, UniCredit, Union, Metlife, Deutsche Leasing, ESET, RWE IT, EON, PSA Peugeot Citroen, Johnson Controls, Pelikan Hardcopy, Skoda Auto, Nissens, Japan Tobacco International, Servier a mnohé ďalšie. Popri Slovensku a Českej republike poskytujeme naše služby aj
v ďalších krajinách, napríklad aj v Dánsku, Švajčiarsku či Francúzsku.

Odvetvová, funkčná a dátová expertíza

Našim klientom pomáhame s nasadením, vývojom a optimalizáciou Qlik riešení, aktívnou
podporou a helpdeskom, user adoption a odborným vzdelávaním. Máme spracované modely
obsahujúce best-practices z rôznych odvetví, obvykle využívané KPIs a metodiky tak, aby sme
v akejkoľvek oblasti poradili nielen technicky, ale aj biznisovo.

Sme lídri v oblasti riešení Qlik Sense, ako aj QlikView, ktoré aktívne podporujeme. Qlik in
tegrujeme s doplňujúcimi riešeniami, ktoré pokrývajú rôzne manažérske potreby, ako naprí
klad KliqPlan a KliqCalc pre podporu plánovania, NPrinting pre hromadný pixel perfect a ondemand reporting, R-project pre prediktívnu a pokročilú analytiku, Minit pre process mining,
Jethro pre rozvoj data discovery nad zdrojmi veľkých dát, či GeoQlik pre pokročilé geoanalýzy.
Máme spracované skripty pre napojenie celého radu rôznych informačných systémov ako
napríklad SAP, Navision, Axapta, Omega, Salesforce, Jira, ESO, Spin, Helios, IMS, Nielsen, Qi,
Google Analytics, Netsuit, IFS a mnohých iných, ako aj rozličných databáz ako napríklad Oracle,
IBM, MS SQL, MySQL, Terradata, XML, Hadoop a ďalších. Vďaka tomu sme schopní výrazne
skrátiť dobu implementácie riešenia a dosiahnuť výsledky prakticky v priebehu dní.

Rastúca sieť partnerov

Ako jediní v regióne máme status Qlik OEM referral and support partner, čo nás oprávňuje vytvárať
a podporovať OEM partnerov, ktorí využívajú Qlik ako súčasť svojich riešení. Sem patrí napríklad
spoločnosť Asseco Solutions. Úzko spolupracujeme tiež s poradenskými spoločnosťami, systémovými integrátormi, poskytovateľmi riešení či technologickými partnermi.
Poskytujeme aktívnu go-to-market podporu, enablement, vývoj modelov a aplikácií, techno
logickú architektúru, poradenstvo pre Qlik produkty, helpdesk, ako aj SLA a outsourcing.

EMARK Akadémia

V EMARKu sme vyvinuli unikátnu vzdelávaciu metodológiu, ktorá sa opiera o naše dlhoročné
skúsenosti. Vzdelávací program je zameraný na praktické, tzv. hands-on cvičenia, s podporou
a dohľadom skúsených EMARK lektorov. Účastníkom poskytujeme podporu aj po skončení
školenia pri riešení úloh v praxi.

Prečo EMARK?
”Dôležitým faktorom
pri našom rozhodovaní
spolupracovať
s EMARKom, bola
znalosť produktu,
ochota a schopnosť
rýchlo reagovať na
naše otázky a hlavne
ich k našej spokojnosti
zodpovedať, ako aj
celková aktivita.”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sme lídri v data discovery a visual analytics a najskúsenejší partner Qliku v regióne
Jediný špecializovaný partner na platformy Qlik v regióne s najväčším tímom Qlik expertov
Sme nadšení inovátori, ako prví prinášame novinky týkajúce sa Qliku, aj celého Qlik ekosystému
Zameriavame sa na excelentnosť v konzultačných a implementačných službách
Máme rozsiahle skúsenosti s Big Data analýzami, pokročilou analytikou, dátovou trans
formáciou či self-service riešeniami
Rozumieme vášmu biznisu a oblasti, v ktorej pôsobíte
Ako jediný partner v regióne máme oprávnenie budovať sieť OEM partnerov
Pomáhame odomykať potenciál dát a rozhýbať firemného mamuta
Ponúkame široký výber cenových a partnerských modelov
Klientom sme pomohli zvýšiť výnosy, zlepšiť cash-flow, výrazne šetriť čas, dosiahnuť rýchle ROI

100+ spokojných Qlik zákazníkov

Jedna z najväčších
výrobných spoločností
na svete

”EMARK dokázal znížiť
čas odozvy nášho Qlik
modelu z 3 dní na 30
minút, pričom naša
schopnosť reagovať sa
dramaticky zvýšila.”
Medzinárodný OEM
partner

Čo ponúkame?

• Dodávka licencií Qlik
Licencie s najlepšími podmienkami na trhu priamo alebo v spolupráci s našimi partnermi
Inštalácia a technická softvérová podpora, riešenie problémov, hotline
Cloudový hosting Qlik riešení
• Komplexné poradenstvo pre Qlik produkty
Bezkonkurenčná znalosť Qlik aplikácií a riešení
Proaktívna podpora vývoja Qlik riešení
• 360° BI analýzy
Biznis analýzy, technické analýzy a architektúra
Analýza procesov a výkonnosti ľudí
• Vývoj a optimalizácia Qlik produktov
Dashboardy a aplikácie
Dátové modely, zvyšovanie výkonnosti, skracovanie odozvy
Napájanie rozličných dátových zdrojov
Administrácia používateľov, data governance, systémový monitoring
Kontrola kvality a stavu riešení
• Vývoj a optimalizácia Qlik produktov
Stratégia, implementácia, user adoption, vzdelávanie
Uvedenie do produktívnej prevádzky
Profylaxia, helpdesk, vedenie
• Embedovanie a extensions
Integrácia s inými systémami, OEM
		 Tvorba nových extensions, rozšírenie funkcionality Qliku
• Outsourcing, SLAs
• Rozvoj a vzdelávanie používateľov
Používateľské a vývojárske školenia, EMARK akadémia, programy try & hire - pre začiatočníkov
• Go-to-market podpora pre OEM a solution partnerov
Marketingová, obchodná, pre-sales podpora a account management

AK SA CHCETE O NAŠICH QLIK RIEŠENIACH DOZVEDIEŤ VIAC, KONTAKTUJTE
NÁS NA: emark@emark.sk
www.emark.sk
Sme na Facebooku, LinkedIn a Twitteri. Sledujte nás!
15th Anniversary of EMARK.

