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EXCEL
Excel диаграммалар және кестелер сияқты 

интерактивті көріністерде деректерді талдауға және 

зерттеуге мүмкіндік береді. Интерактивті есептерді, 

көрсеткіштер жүйелерін және бақылау тақталарын 

жасау және оларды ортақ пайдалану үшін Excel 

бағдарламасын пайдалануға болады.

МҮМКІНДІК ПАЙДАЛАНУ... НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

 Электрондық кестелердегі  кіші және орташа деректер 

жиынтықтарын көру, сұрыптау және ұйымдастыру

 Уақытты үнемдеу мүмкіндіктерімен диаграммалар мен 

кестелерді жылдам әрі оңай жасау

 Шектегіштер мен уақыт шкаласының басқару элементтері 

бар интерактивті бақылау тақталарын жасау

 Шағын және орташа деректер жиыны үшін тиімді 

(миллион жазбаға дейін)

 Көптеген деректер көздеріне қосады

 Көптеген негізгі  BI мүмкінд іктері бекітілген

 Excel бағдарламасында есеп беру мүмкіндіктерін арттыру

 Деректерді анықтау, біріктіру және нақтылау (Power Query)

 Деректер үлгісін жасау және иерархиялар мен өнімділіктің 

негізгі  көрсеткіштерін анықтау (Power Pivot)

 Интерактивті көріністер, құрама веб-бағдарламалар және 

есептер жасау (Power View)

 Үш өлшемдік, геокеңістік көріністерін жасау (Power Map)

 Excel 2013 бағдарламасын қажет етеді (Office 365 

ProPlus, Office 2013 Professional P lus немесе 

автономды шығарылымда қолжетімді)

 Power Pivot миллиондаған жазбаларды қолдайды

 Power Map көріністері браузер терезесінде әлі 

қолданылмайды

 SharePoint бағдарламасына жарияланған, орталықтан 

басқарылатын жұмыс кітаптарын ортақ пайдалану

 Жұмыс кітаптарын Excel клиентін пайдаланған сияқты 

браузер терезесінде көру және зерттеу

 Excel мазмұнын SharePoint сайттарында көрсету

 Жергілікті жерде SharePoint Server 2013 

бағдарламасын талап етеді

 Бұлтта SharePoint Online (2-жоспар) бағдарламасын 

талап етеді

 Деректерді жаңарту Secure Store немесе Kerberos 

қызметінің шектелген өкілдігін талап етеді

 Analysis Services деректер текшесіне арналған тиімді 

пайдаланушы аутентификациясын қолданады

 Жұмыс кітаптары үшін деректердің жоспарланған 

жаңартуын орнату

 Үлкенірек жұмыс кітаптарын (ең көбі 250 МБ) Office 365 

жүйесіне арналған Power BI қызметінің Power BI 

сайттарында көру және пайдалану

 Деректерді Power BI Q&amp;A арқылы табу және зерттеу 

үшін бастапқы тіл сұрауларын пайдалану

 Сұраулар мен деректер көздерін ортақ пайдалану және 

басқару

 Жергілікті  деректерге бұлттан кіру

 Жұмыс кітабын Windows жүйесіндегі планшеттерде көру 

үшін Power BI Windows Store App бағдарламасын жүктеп 

алу

 Қосымша құрылғы немесе бұлттағы автономды 

қызмет ретінде жазылым бойынша қолжетімді . 

(Жергілікті серверде қолжетімді емес)

 Жергілікті деректерге байланыс орнату үшін 

инфрақұрылымды береді

 SharePoint бағдарламасына арналған Power View 

мүмкінд ігін SharePoint кітапханасында (жергілікті) есептер 

жасау пайдалану

 Есептерді, деректер көздерін жасау және ортақ пайдалану, 

есепті бағдарламаларға ендіру үшін есеп құрастырғышты 

пайдаланыңыз. (Әдетте, АТ мамандары мен 

құрастырушылар осы құралды пайдаланады)

 Есептерді, қайта қолдануға болатын есеп бөліктерін және 

ортақ деректер жиынын  жасау үшін есеп жасағышын 

пайдаланыңыз (Әдетте, АТ мамандары мен 

құрастырушылар осы құралды пайдаланады)

 SharePoint 2013 мүмкінд іктерін пайдалану үшін SQL 

2012 SP1 жиынтығын талап етеді

 Project Web App деректерін пайдалана отырып деректер 

қосылған диаграммаларды жасау

 Диаграммаларды немесе деректер қосылған 

диаграммаларды веб-браузерде көру үшін орталық 

орында ортақ пайдалану

 Деректерді жаңарту Secure Store немесе Kerberos 

қызметінің шектелген өкілдігін талап етеді

 Корпоративтік SharePoint Server немесе SharePoint 

Online бағдарламасын талап етеді

 Негізгі өнімділік көрсеткіштерін, реттелетін біріктірулерді, 

өлшемдерді және шектік мән конфигурацияларын анықтау

 Бірнеше бақылау тақталары мен беттерде қайта 

пайдалануға болатын элементтерді жасау

 Бірнеше деректер көздерін пайдалану арқылы түрлі 

есептер мен көрсеткіштер жүйесін жасау

 Корпоративтік SharePoint Server бағдарламасын 

талап етеді

 Analysis Services деректер текшесіне арналған тиімді 

пайдаланушы аутентификациясын қолданады

 Жергілікті серверде ғана қолжетімді

КЕҢЕЙТІЛГЕН EXCEL 

BI МҮМКІНДІКТЕРІ

EXCEL SERVICES

OFFICE 365 ЖҮЙЕСІНЕ 

АРНАЛҒАН POWER BI

SQL SERVER ЕСЕП 

БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ

VISIO SERVICES

PERFORMANCEPOINT 

ҚЫЗМЕТТЕРІ

Power Query, Power Pivot, Power View және Power 

Map түрлі көздерден деректерді табуға, біріктіруге 

және қуатты, интерактивті көріністер мен құрама 

веб-бағдарламаларды Excel бағдарламасында 

жасауға мүмкіндік береді.

Excel Services браузер терезесінде жұмыс 

кітаптарын көруге, олармен жұмыс істеуге және 

жаңартуға мүмкіндік береді.

Office 365 жүйесіне арналған Power BI бұлттағы 

бизнес сараптау мүмкіндіктерін кеңейтеді .

SQL Server есеп беру қызметтері қуатты есептерді 

шешуге және басқаруға арналған.

Visio Services Visio сызбасын (*.vsdx) және Visio веб-

сызба (*.vdw) файлдарын ортақ пайдалануға және 

көруге мүмкіндік береді.

PerformancePoint  Services негізгі  өнімділік 

көрсеткіштерін, деректер визуализацияларын 

көрсеткіштер жүйелері, есептер және сүзгілер 

пішінінде көрсететін интерактивті бақылау 

тақталарын жасауға және көруге мүмкіндік береді.

= жергілікті = бұлтта

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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