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EXCEL

Excel hjälper dig att analysera och utforska 
data i interaktiva vyer, till exempel som 
diagram och tabeller. Du kan använda Excel för 
att skapa och dela interaktiva rapporter, 
styrkort och instrumentpaneler.

FUNKTION ANVÄNDNING VIKTIGA PUNKTER

 Skapa rapporter snabbt och enkelt med Project Web 
App-data

 Visa, sortera och organisera små till medelstora 
datamängder i kalkylblad

 Skapa interaktiva instrumentpaneler som innehåller 
utsnitt och tidslinjekontroller.

 Excel är ditt verktyg för Project Online-data

 Perfekt för små till medelstora datamängder 
(upp till en miljon poster)

 Stöder SQL Server-tabeller, SQL Server Analysis 
Services-kuber och OData-datakällor som 
används av Project Server och Project Online.

 Project Web App innehåller exempel på OData-
dataanslutningar för exempelrapporter

 Förbättra dina rapporteringsförmågor i Excel

 Upptäck, kombinera och förfina data (Power Query)

 Skapa en datamodell och definiera hierarkier och 
KPI:er (Power Pivot)

 Skapa interaktiva vyer, kombinationer och rapporter 
(Power View)

 Skapa tredimensionella geospatiala vyer (Power Map)

 Exempelrapporter i Project Web App använder 
Power Pivot och Power View

 Power Pivot har stöd för miljontals poster i Excel

 Power Map-vyer stöds ännu inte i ett 
webbläsarfönster

 Dela centralt hanterade arbetsböcker som publiceras 
i SharePoint

 Visa och utforska arbetsböcker i ett webbläsarfönster 
på ungefär samma sätt som du använder Excel-
klienten

 Visa Excel-innehåll på SharePoint-webbplatser

 Stöder uppdaterbara dataanslutningar till 
databasen Project Web App och OData-källor 

 Uppdatering av data kräver säker lagring eller 
Kerberos begränsad delegering

 Exempelrapporter som ingår i Project Web App 
använder Excel Services och säker lagring

 Stöder autentisering för effektiva användare för 
Analysis Services-datakuber

 Konfigurera planerad datauppdatering för 
arbetsböcker

 Visa och använd större arbetsböcker (upp till 250 MB) 
på Power BI-webbplatser med Power BI för Office 365

 Använd frågor formulerade med naturligt språk för 
att hitta och utforska data med Power BI Q&A

 Dela och hantera frågor och datakällor

 Få tillgång till lokala data från molnet

 Hämta Power BI Windows Store App för att visa 
innehåll i arbetsböcker på Windows-surfplattor

 Tillgängligt via prenumeration som ett tillägg 
eller som en fristående tjänst i molnet. (Ej 
tillgängligt lokalt)

 Ger en infrastruktur för att konfigurera 
anslutningar till lokala data

 Använd Power View för SharePoint för att skapa 
rapporter i ett SharePoint-bibliotek (lokalt)

 Använd Report Designer för att skapa och dela 
rapporter och datakällor och bädda in rapporter i 
program. (Detta verktyg används ofta av IT-personal 
och IT-utvecklare )

 Använd Report Builder för att skapa rapporter, 
återanvändningsbara rapportdelar och delade 
datamängder (Detta verktyg används ofta av IT-
personal och privilegierade användare)

 Office 365 SQL Server Integration Services 
OData-tillägg möjliggör för Reporting Services-
scenarion med Project Online

 SQL 2012 SP1 krävs för användning av 
SharePoint 2013-funktioner

 Skapa dataanslutna diagram med hjälp av Project 
Web App-data

 Dela diagram eller dataanslutna diagram på en 
central plats för visning i en webbläsare

 Uppdatering av data kräver säker lagring eller 
Kerberos begränsad delegering

 SharePoint Server Enterprise eller SharePoint 
Online krävs

 Definiera KPI:er, anpassade aggregeringar, 
belastningar och tröskelkonfigurationer

 Skapa objekt som kan återanvändas för flera 
instrumentpaneler och sidor

 Skapa olika rapporter och styrkort med hjälp av flera 
olika datakällor

 SharePoint Server Enterprise krävs

 Stöder autentisering för effektiva användare för 
Analysis Services-datakuber

 Endast tillgängligt lokalt

AVANCERADE EXCEL 

BI-FUNKTIONER

EXCEL SERVICES

POWER BI FÖR 

OFFICE 365

SQL SERVER 

REPORTING SERVICES

VISIO-TJÄNSTER

PERFORMANCEPOINT-

TJÄNSTER

Power Query, Power Pivot, Power View och 
Power Map hjälper dig att hitta och 
sammanfoga data från flera olika källor och 
skapa kraftfulla, interaktiva vyer och 
kombinationer i Excel.

Excel Services hjälper dig att visa, interagera 
med och uppdatera arbetsböcker i ett 
webbläsarfönster.

Power BI för Office 365 utökar dina Business 
Intelligence-funktioner i molnet.  

SQL Server Reporting Services hjälper dig att 
utveckla och hantera kraftfulla rapporter.

Visio Services låter dig dela och visa filer med 
Visio-ritningar (*.vsdx) och Visio-webbritningar 
(*.vdw).

PerformancePoint-tjänster hjälper dig att 
skapa och visa interaktiva instrumentpaneler 
som visar Key Performance Indicators (KPI:er) 
och datavisualiseringar i form av styrkort, 
rapporter och filter.

= lokalt = i molnet

http://aka.ms/PWAExcel

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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