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EXCEL

Excel, grafikler ve tablolar gibi etkileşimli 
görünümlerde yer alan verileri analiz etmenizi 
ve keşfetmenizi sağlar. Etkileşimli raporlar, 
karneler ve panolar oluşturmak ve paylaşmak 
için Excel'i kullanabilirsiniz.

ÖZELLİK ŞU DURUMLARDA KULLANIN... DİKKATE ALINACAK TEMEL 
NOKTALAR

 Project Web App verilerini kullanarak hızlı ve kolay bir 
biçimde raporlar oluşturun

 Elektronik tablolardaki küçük-orta ölçekli veri 
kümelerini görüntüleyin, sıralayın ve düzenleyin

 Dilimleyiciler ve zaman çizelgesi denetimleri içeren 
etkileşimli panolar oluşturun

 Excel, Project Online verileri için 
kullanabileceğiniz araçtır

 En fazla bir milyon kayıt içeren küçük-orta ölçekli 
veri kümeleri için idealdir

 SQL Server tablolarını, SQL Server Analysis 
Services küplerini ve Project Server ile Project 
Online tarafından kullanılan OData veri 
kaynaklarını destekler

 Project Web App, örnek raporlar için örnek 
OData veri bağlantıları içerir

 Excel'deki raporlama becerilerinizi geliştirin

 Verileri keşfedin, birleştirin ve geliştirin (Power Query)

 Bir Veri Modeli oluştarak hiyerarşileri ve KPI'ları 
tanımlayın (Power Pivot)

 Etkileşimli görünümler, karmalar ve raporlar oluşturun 
(Power View)

 Üç boyutlu, jeo-uzamsal görünümler oluşturun 
(Power Map)

 Project Web App'teki örnek raporlar Power Pivot 
ve Power View kullanır

 Power Pivot, milyonlarca kayıt içeren Excel 
dosyalarını destekler

 Power Map görünümleri henüz tarayıcı 
penceresinde desteklenmez

 SharePoint'te yayımlanan, merkezi olarak yönetilen 
çalışma kitaplarını paylaşın

 Excel istemcisini kullanmaya benzer bir şekilde 
tarayıcı penceresinde çalışma kitaplarını görüntüleyin 
ve keşfedin

 SharePoint sitelerinde Excel içeriğini görüntüleyin

 Project Web App veritabanına ve OData 
kaynaklarına yenilenebilir veri bağlantılarını 
destekler

 Veri yenileme için Güvenli Depolama veya 
Kerberos kısıtlanmış temsili gerekir

 Project Web App'e eklenen örnek raporlar 
Excel Services ve Güvenli Depolama kullanır

 Analysis Services veri küpleri için Etkili Kullanıcı 
kimlik doğrulamasını destekler

 Çalışma kitapları için zamanlanan veri yenileme ayarlayın

 Office 365 için Power BI'deki Power BI sitelerinde 
(250 MB'ye kadar) büyük çalışma kitaplarını 
görüntüleyin ve kullanın

 Power BI Soruları ve Yanıtları'nı kullanarak verileri 
bulmak ve keşfetmek için doğal dil sorguları kullanın

 Sorguları ve veri kaynaklarını paylaşın ve yönetin

 Buluttan şirket için verilere erişin

 Windows tabletlerde çalışma kitabı içeriğini 
görüntülemek için Power BI Windows Mağazası 
Uygulaması'nı indirin

 Bulutta eklenti veya tek başına hizmet olarak 
abonelikle kullanılabilir. 
(Şirket içinde kullanılamaz)

 Şirket içi verilere bağlantı kurmak için bir 
altyapı sağlar

 Bir SharePoint kitaplığında rapor oluşturmak için 
SharePoint için Power View'ı kullanın (şirket içinde)

 Raporlar ile veri kaynakları oluşturmak, paylaşmak ve 
raporlamayı uygulamalara eklemek için Rapor 
Tasarımcısı'nı kullanın. (Genellikle BT uzmanları 
ve geliştiriciler bu aracı kullanır)

 Raporlar, yeniden kullanılabilir rapor bölümleri 
ve paylaşılan veri kümeleri oluşturmak için Rapor 
Oluşturucusu'nu kullanın (Genellikle BT uzmanları 
ve ileri kullanıcılar bu aracı kullanır)

 Office 365 SQL Server Integration Services 
OData eklentisi, Project Online ile Reporting 
Services senaryolarına olanak tanır

 SharePoint 2013 özelliklerini kullanmak için 
SQL 2012 SP1 gerekir

 Project Web App verilerinizi kullanarak veri bağlantılı 
diyagramlar oluşturun

 Web tarayıcısında görüntülemek için diyagramları 
veya veri bağlantılı diyagramları merkezi bir 
konumda paylaşın

 Veri yenileme için Güvenli Depolama veya 
Kerberos kısıtlanmış temsili gerekir

 SharePoint Server Enterprise veya SharePoint 
Online gerektirir

 KPI'ları, özel toplamaları, ağırlıkları ve eşik 
yapılandırmalarını tanımlayın

 Birden çok panoda ve sayfada yeniden kullanılabilir 
öğeler oluşturun

 Birden çok veri kaynağı kullanarak çeşitli raporlar 
ve karneler oluşturun

 SharePoint Server Enterprise gerektirir

 Analysis Services veri küpleri için Etkili Kullanıcı 
kimlik doğrulamasını destekler

 Yalnızca şirket içinde kullanılabilir
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Power Query, Power Pivot, Power View ve 
Power Map, çeşitli kaynaklardan verileri bulup 
bir araya getirmenizi ve Excel'de güçlü, 
etkileşimli görünümler oluşturmanızı sağlar.

Excel Hizmetleri bir tarayıcı penceresinde 
çalışma kitaplarını görüntülemenizi, 
yenilemenizi ve bunlarla etkileşim 
kurmanızı sağlar.

Office 365 için Power BI, buluttaki iş zekası 
becerilerinizi geliştirir.  

SQL Server Reporting Services, güçlü raporlar 
geliştirmenizi ve yönetmenizi sağlar.

Visio Hizmetleri Visio çizim (*.vsdx) ve Visio 
web çizimi (*.vdw) dosyalarını paylaşmanızı 
ve görüntülemenizi sağlar. 

PerformancePoint Hizmetleri karne, rapor ve 
filtre biçiminde ana performans göstergeleri 
(KPI'lar) ve veri görselleştirmeleri görüntüleyen 
etkileşimli panolar oluşturmanızı ve 
görüntülemenizi sağlar. 

= şirket içinde = bulutta

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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