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EXCEL

O Excel permite que você analise e explore 
dados em modos de exibição interativos, como 
gráficos e tabelas. Você pode usar o Excel para 
criar e compartilhar relatórios, scorecards 
e dashboards interativos.

RECURSO USE QUANDO... PRINCIPAIS 
CONSIDERAÇÕES

 Crie relatórios com rapidez e facilidade usando 
dados do Project Web App

 Exiba, classifique e organize conjuntos de dados 
pequenos a médios em planilhas

 Crie dashboards interativos que incluam 
segmentações de dados e controles de linha 
do tempo

 O Excel é a sua ferramenta para os dados 
do Project Online

 Ideal para conjuntos de dados pequenos 
a médios (até um milhão de registros)

 É compatível com as tabelas do SQL Server, 
cubos do SQL Server Analysis Services e fontes 
de dados OData usados pelo Project Server 
e pelo Project Online

 O Project Web App inclui conexões de dados 
OData de exemplo para relatórios de exemplo

 Amplie seus recursos de criação de relatórios no Excel

 Descubra, combine e refine dados (Power Query)

 Crie um Modelo de Dados e defina hierarquias e KPIs 
(Power Pivot)

 Crie modos de exibição, mashups e relatórios 
interativos (Power View)

 Crie modos de exibição geoespaciais tridimensionais 
(Power Map)

 Relatórios de exemplo do Project Web App 
usam o Power Pivot e o Power View

 O Power Pivot oferece suporte a milhões de 
registros no Excel

 Os modos de exibição do Power Map ainda não 
são compatíveis com janelas de navegador

 Compartilhe pastas de trabalho gerenciadas 
centralmente e que são publicadas no SharePoint

 Exiba e explore pastas de trabalho em uma janela de 
navegador da mesma forma como você usa o cliente 
do Excel

 Exiba conteúdo do Excel nos sites do SharePoint

 É compatível com as conexões de dados 
atualizáveis ao banco de dados do Project Web 
App e a fontes OData

 A atualização de dados exige delegação restrita 
do Repositório Seguro ou do Kerberos

 Os relatórios de exemplo incluídos no Project 
Web App usam os Serviços do Excel 
e o Repositório Seguro

 É compatível com a autenticação Usuário Efetivo 
para cubos de dados do Analysis Services

 Configure a atualização de dados agendada para 
pastas de trabalho

 Exiba e use pastas de trabalho maiores (até 250 MB) 
em sites do Power BI no Power BI para Office 365

 Use consultas de linguagem natural para localizar e 
explorar usando as perguntas e respostas do Power BI

 Compartilhe e gerencie consultas e fontes de dados

 Acesse dados locais da nuvem

 Baixe o aplicativo Power BI da Windows Store para 
exibir conteúdo de pasta de trabalho em tablets com 
o Windows

 Disponível por meio de assinatura como um 
serviço complementar ou autônomo na nuvem 
(não disponível no local).

 Oferece uma infraestrutura para configurar 
conexões a dados locais

 Use o Power View para SharePoint para criar 
relatórios em uma biblioteca do SharePoint (local)

 Use o Designer de Relatórios para criar e 
compartilhar relatórios e fontes de dados, além de 
inserir relatórios em aplicativos (normalmente, 
os profissionais de TI e os desenvolvedores usam 
essa ferramenta)

 Use o Construtor de Relatórios para criar relatórios, 
partes reutilizáveis de relatório e conjuntos de dados 
compartilhados (normalmente, os profissionais de TI 
e os usuários avançados usam essa ferramenta)

 O complemento OData do Office 365 SQL 
Server Integration Services habilita cenários 
do Reporting Services com o Project Online

 Exige o SQL 2012 SP1 para usar recursos 
do SharePoint 2013

 Crie diagramas conectados aos dados usando 
os dados do seu Project Web App

 Compartilhe diagramas ou diagramas conectados 
a dados em um local central para exibição em 
um navegador da Web

 A atualização de dados exige delegação restrita 
do Repositório Seguro ou do Kerberos

 Exibe o SharePoint Server Enterprise ou 
o SharePoint Online

 Defina configurações de KPIs, de agregações 
personalizadas, de importância e de limite

 Crie itens que possam ser reutilizados em vários 
dashboards e páginas

 Crie uma variedade de relatórios e scorecards usando 
várias fontes de dados

 Exige o SharePoint Server Enterprise

 É compatível com a autenticação Usuário Efetivo 
para cubos de dados do Analysis Services

 Disponível somente no local

RECURSOS AVANÇADOS 

DE BI DO EXCEL

SERVIÇOS DO EXCEL

POWER BI PARA 

OFFICE 365

SQL SERVER 

REPORTING SERVICES

SERVIÇOS DO VISIO

SERVIÇOS 

PERFORMANCEPOINT

O Power Query, Power Pivot, Power View 
e Power Map permitem que você localize 
e agrupe dados de uma variedade de fontes 
e crie modos de exibição e mashups 
avançados e interativos no Excel.

Os Serviços do Excel permitem que você exiba 
pastas de trabalho, interaja com elas e as 
atualize em uma janela de navegador.

O Power BI para Office 365 estende seus 
recursos de business intelligence na nuvem.  

O SQL Server Reporting Services permite que 
você desenvolva e gerencie relatórios 
avançados.

Os Serviços do Visio permitem que você 
compartilhe e exiba arquivos de desenho 
do Visio (*.vsdx) e de desenho da Web 
do Visio (*.vdw). 

Os Serviços PerformancePoint permitem que 
você crie e exiba dashboards interativos para 
mostrar indicadores chave de desempenho 
(KPIs) e visualizações de dados em forma de 
scorecards, relatórios e filtros. 

= no local = na nuvem

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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