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Podejmuj świadome decyzje
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Twórz interaktywne raporty za pomocą usługi Excel i dodatku Power Pivot, 
wprowadzając dane i łącząc się z różnymi źródłami danych.

Otwórz arkusz Excel i kliknij kartę Dane. 
Możesz sprawdzić wszystkie obecnie 
wykorzystywane połączenia danych, 
pochodzące zarówno ze źródeł 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Analizuj i poprawiaj  
swoje dane
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Stwórz pusty arkusz lub wykorzystaj obecny zestaw danych i użyj
dodatku Power Pivot, żeby stworzyć i ulepszyć swój model danych.

Pracuj nad danymi przy użyciu 
dodatku Power Pivot
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Przeglądaj i dodawaj inne źródła danych, które pomogą ci 
rozbudować twoje własne zestawy danych.

Znajdź najlepsze źródło danych dla twojego projektu, a następnie
połącz go z twoim plikiem.

Znajduj inne dane
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Po utworzeniu połączeń z wszystkimi danymi, stwórz wizualizacje 
wzajemnych połączeń korzystając z widoku diagramów.

Twórz nowe połączenia w modelu
danych, przeciągając myszką jedną
kategorię danych do drugiej.

Wizualizuj swoje dane
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Analizuj i klasyfikuj dane, dostosowując
formuły i kolumny.

Dodawaj kolumny formuły 
i indeksy.
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Obliczaj sumy, średnie i inne agregacje.

Następnie utwórz kluczowe wskaźniki efektywności 
(KPI), żebyś mógł szybko wyróżniać te komórki 
i nadawać im etykiety w celu wykorzystania ich 
w twoich analizach

Używaj funkcji sumowania 
i dodawaj wskaźniki KPI
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Konsoliduj dane, tworząc wizualne, interaktywne pulpity nawigacyjne
dla wyróżnienia twoich informacji.

Power View umożliwia zebranie uporządkowanych
danych z dodatku Power Pivot i tworzenie
interaktywnych wykresów i grafik.

Twórz pulpity
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Wybierz spośród różnych pól programu Power View, które można wyświetlić
na twoim pulpicie nawigacyjnym, a następnie wybierz najlepszy sposób
przedstawienia tych danych – za pomocą tabel, wykresów, kolumn, map itd.

Lepsze widoki

Filtruj pola i dostosuj sposób wyświetlania danych.
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Po utworzeniu widoków przejrzyj je szybko i zobacz, jak ich
zawartość odświeża się w miarę aktualizowania danych.

Pracuj nad swoimi informacji w sposób interaktwny . Stosuj filtrowanie 
w wykresach, sprawdzaj, jak z upływem czasu dane się zmieniają i powiększaj
określone widoki – wszystko z poziomu pulpitu nawigacyjnego, który stworzyłeś.

Wyświetlaj swoje dane 
i pracuj z nimi interaktywnie
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Po prostu przeciągnij i upuść pulpity nawigacyjne i modele
danych do twojej witryny internetowej, co pozwoli 
ci w prosty sposób przeglądać i śledzić twoje informacje.

Wyświetlaj swoje dane 
i pracuj nad nimi interaktywnie
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Dowiedz się więcej

Materiały szkoleniowe 
na temat Office 365 dla firm

`

Office 365 Learning Center (w języku angielskim):
http://aka.ms/o365learning

Centrum edukacji usługi Office 365 dla firm:
http://office.microsoft.com/pl-pl/office-dla-uzytkownikow-
domowych-i-usuga-office-365-FX102825332.aspx


