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EXCEL

Excel gør det muligt at analysere og udforske 
data i interaktive visninger som f.eks. 
diagrammer og tabeller. Du kan bruge Excel til 
at oprette og dele interaktive rapporter, 
scorecards og dashboards.

FUNKTION BRUG VED... VIGTIGE OVERVEJELSER

 Opret rapporter hurtigt og nemt med Project Web 
App-data

 Få vist, sortér og organiser små til mellemstore 
datasæt i regneark

 Opret interaktive dashboards, der indeholder 
udsnitsværktøj og tidslinjer

 Excel er dit værktøj til Project Online-data

 Perfekt til små til mellemstore datasæt (op til en 
million poster)

 Understøtter SQL Server-tabeller, SQL Server 
Analysis Services-kuber og OData-datakilder, 
der anvendes af Project Server og Project Online

 Project Web App indeholder eksempler på 
OData-dataforbindelser til eksempelrapporter

 Få flere rapporteringsfunktioner i Excel

 Find, kombiner og afgræns data (Power-forespørgsel)

 Opret en datamodel, og definer hierarkier og KPI'er 
(Power Pivot)

 Opret interaktive visninger, mashups og rapporter 
(Power View)

 Opret tredimensionelle, geospatiale visninger (Power-
plotning)

 Eksempelrapporter i Project Web App bruger 
Power Pivot og Power View

 Power Pivot understøtter millioner af poster i 
Excel

 Visninger af Power-plotning understøttes endnu 
ikke i browservinduer

 Del centralt administrerede projektmapper, der er 
udgivet til SharePoint

 Få vist og gennemse projektmapper i et 
browservindue, på samme måde som i Excel-klienten

 Se Excel-indhold på SharePoint-websteder

 Understøtter dataforbindelser, der kan 
opdateres, til Project Web App-databasen og 
OData-kilder 

 Dataopdatering kræver begrænset delegering til 
Secure Store eller Kerberos

 Eksempelrapporter, der er inkluderet i Project 
Web App, bruger Excel Services og Secure Store

 Understøtter effektiv brugergodkendelse til 
Analysis Services-datakuber

 Konfigurer planlagte dataopdateringer for projektmapper

 Få vist og anvend store projektmapper (op til 250 MB) på 

Power BI-websteder med Power BI til Office 365

 Anvend forespørgsler i naturligt sprog til at finde og 

gennemse data med Power BI Q&A

 Del og administrer forespørgsler og datakilder

 Tilgå lokale data fra skyen

 Download Power BI Windows Store-appen for at  kunne se 

indhold i projektmapper på Windows-tablets

 Tilgængelig, hvis der tegnes abonnement, som 
et tilføjelsesprogram eller en separat tjeneste i 
skyen. (Ikke tilgængelig lokalt)

 Giver en infrastruktur, hvor der kan konfigureres 
forbindelser til lokale data

 Brug Power View til SharePoint til at oprette 
rapporter i et SharePoint-bibliotek (lokalt)

 Brug Report Designer til at oprette og dele rapporter 
og datakilder og til at integrere rapportering i 
programmer. (Dette værktøj bruges typisk af it-folk 
og udviklere)

 Brug Report Builder til at oprette rapporter og 
rapportdele, der kan genbruges, samt delte datasæt 
(Dette værktøj bruges typisk af it-folk og 
superbrugere)

 OData-tilføjelsesprogrammet til Office 365 SQL 
Server Integration Services giver mulighed for 
Reporting Services-scenarier med Project Online

 Der kræves SQL 2012 SP1 for at kunne bruge 
SharePoint 2013-funktioner

 Opret datatilknyttede diagrammer med dine Project 
Web App-data

 Del diagrammer og datatilknyttede diagrammer på 
en central placering, så de kan ses i en webbrowser

 Dataopdatering kræver begrænset delegering til 
Secure Store eller Kerberos

 Kræver SharePoint Server Enterprise eller 
SharePoint Online

 Definer KPI'er, brugerdefinerede sammenlægninger, 
vægtninger og konfigurationer af grænseværdier

 Opret elementer, der kan genbruges på mange 
forskellige dashboards og sider

 Opret mange forskellige rapporter og scorecards 
med flere forskellige datakilder

 Kræver SharePoint Server Enterprise

 Understøtter effektiv brugergodkendelse til 
Analysis Services-datakuber

 Kun tilgængeligt lokalt
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Power-forespørgsel, Power Pivot, Power View 
og Power-plotning giver dig mulighed for at 
finde og samle data fra mange forskellige 
kilder og skabe effektive interaktive visninger 
og mashups i Excel.

Excel Services gør det muligt at få vist, 
interagere med og opdatere projektmapper i 
et browservindue.

Power BI til Office 365 giver udvidede business 
intelligence-funktioner i skyen.  

SQL Server Reporting Services giver dig 
mulighed for at udarbejde og administrere 
effektive rapporter.

Visio Services giver dig mulighed for at dele og 
se filer til Visio-tegning (*.vsdx) og Visio-
webtegning (*.vdw).

PerformancePoint Services gør det muligt at 
oprette og få vist interaktive dashboards, der 
viser KPI'er (key performance indicators) og 
datavisualiseringer i form af scorecards, 
rapporter og filtre.

= lokalt = i skyen

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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