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EXCEL

V Excelu můžete analyzovat a zkoumat data 
v interaktivních zobrazeních jako jsou grafy 
a tabulky. Můžete vytvářet a sdílet interaktivní 
sestavy, přehledy výkonnostních metrik 
a řídicí panely.

FUNKCE VHODNÉ POUŽITÍ… KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE 
TŘEBA VZÍT V ÚVAHU

 Snadné a rychlé vytváření sestav s využitím dat 
v Project Web Appu

 Zobrazení, řazení a uspořádání malých a středních 
datových sad v tabulkách

 Vytváření interaktivních řídicích panelů, které obsahují 
průřezy a ovládací prvky časové osy

 Excel je skvělý nástroj pro práci s daty 
z Projectu Online

 Ideální pro malé až střední datové sady 
(do milionu záznamů)

 Podporuje tabulky serveru SQL, datové krychle 
služby SQL Server Analysis Services a zdroje dat 
OData, které se používají na Project Serveru 
a v Projectu Online

 Project Web App obsahuje ukázky datových 
připojení OData pro ukázkové sestavy

 Využijte širší možnosti vytváření sestav v Excelu

 Zjišťování, kombinování a upřesňování dat 
(Power Query)

 Vytvoření datového modelu a definování hierarchií 
a klíčových ukazatelů výkonu (Power Pivot)

 Vytváření interaktivních zobrazení, kombinací a sestav 
(Power View)

 Vytváření trojrozměrných geoprostorových zobrazení 
(Power Map)

 Ukázkové sestavy v Project Web Appu využívají 
nástroje Power Pivot a Power View

 Power Pivot podporuje miliony záznamů 
v Excelu

 Zobrazení Power Map zatím nejsou 
podporovaná v okně prohlížeče

 Sdílení centrálně spravovaných sešitů, které jsou 
publikované na serveru SharePoint

 Zobrazení a zkoumání sešitů v okně prohlížeče, 
které funguje podobně jako klient Excelu

 Zobrazení obsahu z Excelu na SharePointových 
webech

 Podpora aktualizovatelných datových připojení 
do databáze Project Web App a zdrojů OData

 Aktualizace dat vyžaduje zabezpečené úložiště 
nebo omezené delegování protokolu Kerberos

 Ukázkové sestavy nabízené v rámci Project Web 
Appu využívají služby Excel Services 
a zabezpečené úložiště

 Podpora efektivního ověřování uživatelů pro 
datové krychle služby Analysis Services

 Nastavení plánované aktualizace dat v sešitech

 Zobrazení a používání větších sešitů (až 250 MB) 
na webech Power BI v Power BI pro Office 365

 Používání dotazů v přirozeném jazyce k vyhledávání 
a zkoumání dat v Power BI Q&A

 Sdílení a správa dotazů a zdrojů dat

 Přístup k místním zdrojům dat z cloudu

 Aplikace Power BI Windows Store dovoluje zobrazit 
obsah ze sešitů na tabletech s Windows

 Dostupné na základě předplatného jako doplněk 
nebo samostatná služba v cloudu. 
(Není k dispozici jako místní verze.)

 Poskytuje infrastrukturu pro nastavení připojení 
k místním datům.

 Pomocí Power View pro SharePoint můžete vytvářet 
sestavy v knihovně SharePointu (místní verze).

 Návrhář sestav umožňuje vytvářet a sdílet sestavy 
a zdroje dat a vkládat do aplikací funkce pro tvorbu 
sestav. (Tento nástroj nejčastěji využívají odborníci 
v IT a vývojáři.)

 Tvůrce sestav dovoluje vytvářet sestavy a opakovaně 
použitelné části sestav a sdílené datové sady. (Tento 
nástroj nejčastěji využívají odborníci v IT a zkušení 
uživatelé.)

 Doplněk Office 365 SQL Server Integration 
Services OData umožňuje scénáře pro službu 
Reporting Services a Project Online

 Používání funkcí SharePointu 2013 vyžaduje 
server SQL 2012 SP1

 Vytváření diagramů s připojenými daty s využitím dat 
z Project Web Appu

 Sdílení diagramů nebo diagramů s připojenými daty 
v centrálním umístění, odkud je možné je zobrazit 
ve webovém prohlížeči

 Aktualizace dat vyžaduje zabezpečené úložiště 
nebo omezené delegování protokolu Kerberos

 Vyžaduje SharePoint Server Enterprise nebo 
SharePoint Online

 Definování klíčových ukazatelů výkonu, vlastních 
agregací, vah a konfigurací mezních hodnot

 Vytváření položek, které jde opakovaně používat 
v různých řídicích panelech a stránkách

 Vytváření různorodých sestav a přehledů 
výkonnostních metrik z víc zdrojů dat

 Vyžaduje SharePoint Server Enterprise

 Podpora efektivního ověřování uživatelů 
pro datové krychle služby Analysis Services

 Dostupné jenom v místni verzi
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Doplňky Power Query, Power Pivot, Power 
View a Power Map umožňují vyhledávat 
a propojovat data z různých zdrojů a vytvářet 
Excelu užitečná interaktivní zobrazení 
a kombinace.

Služby Excel Services dovolují zobrazit 
sešity v okně prohlížeče, pracovat s nimi 
a aktualizovat je.

Power BI pro Office 365 rozšiřuje funkce 
business intelligence také do cloudu.  

Služby SQL Server Reporting Services dovolují 
vyvíjet a spravovat užitečné sestavy.

Služby Visio Services umožňují sdílet a zobrazit 
soubory výkresů (*.vsdx) a webových výkresů 
(*.vdw) aplikace Visio. 

Služby PerformancePoint Services dovolují 
vytvářet a zobrazit interaktivní řídicí panely, 
které nabízejí přehled o klíčových ukazatelích 
výkonu a vizualizacích dat ve formě přehledů 
výkonnostních metrik, sestav a filtrů. 

= v místní verzi = v cloudu

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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