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EXCEL

Програма Excel дає змогу аналізувати та вивчати 
дані в інтерактивних поданнях, таких як діаграми 
та таблиці. Excel можна використовувати для 
створення інтерактивних звітів, систем 
показників і приладних дощок, а також надання 
до них спільного доступу.

ФУНКЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

 Перегляд, сортування та впорядкування наборів даних і 
електронних таблиць малих і середніх розмірів

 Швидке та просте створення діаграм і таблиць із 

функціями для економії часу

 Створення інтерактивних приладних дощок з 

роздільниками й елементами керування часовою 
шкалою

 Ідеальний варіант для наборів даних малого та 

середнього розміру (до мільйона записів)

 Підключення до широкого спектру джерел даних

 Багато вбудованих базових функцій бізнес-

аналітики

 Розширення можливостей для створення звітів в Excel

 Виявлення поєднання та уточнення даних (Power Query)

 Створення моделі даних і визначення ієрархій 
ключових показників ефективності (Power Pivot)

 Створення інтерактивних подань, комбінованих веб-

програм і звітів (Power View)

 Створення тривимірних геопросторових подань (Power 
Map)

 Потрібна програма Excel 2013 (доступна в пакеті 

Office 365 ProPlus, Office 2013 Professional Plus або 
автономній версії)

 Power Pivot підтримує мільйони записів

 У вікні браузера подання Power Map ще не 
підтримуються.

 Надання спільного доступу до опублікованих у 

SharePoint книг із централізованим керуванням

 Перегляд і вивчення книг у вікні браузера так само, як у 
клієнті Excel

 Відображення вмісту Excel на сайтах SharePoint

 Локально (потрібен сервер SharePoint Server 2013)

 У хмарі (потрібна служба SharePoint Online (план 

2))

 Для оновлення даних потрібне захищене сховище 
або делегування з обов язковою автентифікацією 
за протоколом

 Підтримка ефективної автентифікації користувачів 

для кубів даних служб Analysis Services

 Настроювання запланованого оновлення даних для 

книг

 Перегляд і використання великих книг (до 250 МБ) на 

сайтах Power BI у надбудові Power BI для Office 365

 Використання запитів природною мовою для пошуку та 

дослідження даних за допомогою компонента Power BI 
Q&A

 Спільний доступ до запитів і джерел даних і керування 

ними

 Доступ до локальних даних із хмари

 Завантаження програми Power BI із Магазину Windows 

для перегляду вмісту книг на планшетах з ОС Windows

 Пропонується у формі передплати, як додатковий 
компонент або автономна служба в хмарі 
(локальна версія недоступна).

 Забезпечує інфраструктуру для встановлення 
зв язку з локальними даними

 За допомогою засобу Power View для SharePoint можна 

створювати звіти в бібліотеці SharePoint (локально)

 Диспетчер звітів дає змогу створювати звіти та джерела 

даних і вбудовувати засоби звітування в програми 
(зазвичай, цим засобом користуються ІТ-фахівці та 
розробники).

 За допомогою Report Builder можна створювати звіти, 

частини звітів багаторазового використання та спільні 
набори даних (зазвичай, цим засобом користуються ІТ-
фахівці та розробники).

 Для використання функцій SharePoint 2013 

потрібен сервер SQL Server 2012 з пакетом 
оновлень 1 (SP1)

 Створення зв язаних із даними схем із використанням 
даних веб-програми Project Web App

 Спільний доступ до схем або зв язаних із даними схем у 
центральному розташуванні для перегляду в браузері

 Для оновлення даних потрібне захищене сховище 
або делегування з обов язковою автентифікацією 
за протоколом

 Потрібен сервер SharePoint Server Enterprise або 

служба SharePoint Online

 Визначення ключових показників ефективності, 

настроюваних агрегацій, вагових коефіцієнтів і 
граничних конфігурацій

 Створення елементів багаторазового використання для 
різних приладних дощок і сторінок

 Створення різноманітних звітів і показників 
ефективності з використанням кількох джерел даних

 Потрібен сервер SharePoint Server Enterprise

 Підтримка ефективної автентифікації користувачів 

для кубів даних служб Analysis Services

 Доступно лише у вигляді локальної версії

РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ 

БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ EXCEL

СЛУЖБИ EXCEL SERVICES

POWER BI для OFFICE 365

СЛУЖБИ ЗВІТУВАННЯ 

SQL SERVER

СЛУЖБИ VISIO SERVICES

СЛУЖБИ 

PERFORMANCEPOINT 

SERVICES

Power Query, Power Pivot, Power View та Power 
Map дають змогу шукати та об єднувати дані з 
різноманітних джерел і створювати ефективні 
інтерактивні подання та комбіновані веб-
програми в Excel.

Служби Excel Services дають змогу переглядати 
та оновлювати книги у вікні браузера, 
взаємодіяти з такими книгами та оновлювати їх 
вміст.

Power BI для Office 365 розширює можливості 
бізнес-аналітики в хмарі.

Служби звітування SQL Server дають змогу 
розробляти ефективні звіти та керувати ними.

Служби Visio Services забезпечують спільний 
доступ до файлів креслень Visio (VSDX) і веб-
креслень Visio (VDW) і можливість їх перегляду.

Служби PerformancePoint Services дають змогу 
створювати та переглядати інтерактивні 
приладні дошки, на яких відображаються 
ключові показники ефективності та графічні 
відображення даних у формі систем показників, 
звітів і фільтрів.

= локально = у хмарі

http://aka.ms/ExcelWhatsNew

http://aka.ms/ExcelBI

http://aka.ms/XLServices

http://aka.ms/PowerBI

http://aka.ms/SSRSTools

http://aka.ms/VisioSvcs

http://aka.ms/PPS
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