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EXCEL

Z Excelom lahko analizirate in raziščete podatke v 

interaktivnih pogledih, kot so grafikoni in tabele. V 

Excelu lahko ustvarite interaktivna poročila, preglede 

rezultatov in nadzorne plošče ter jih daste v skupno 

rabo.

FUNKCIJA UPORABITE ZA ... KLJUČNE OPOMBE

 Ogled, razvrščanje in organiziranje majhnih do srednje velikih 

naborov podatkov v preglednice

 Hitro in preprosto ustvarjanje grafikonov ter tabel, in sicer s 

funkci jami, s katerimi prihranite čas

 Ustvarjanje interaktivnih nadzornih plošč, ki vključujejo 

razčlenjevalnike in kontrolnike časovnice

 Najbolj primeren za majhne do srednje velike nabore 

podatkov (do milijon zapisov)

 Omogoča povezavo s številnimi različnimi viri podatkov

 Vključuje veliko vgrajenih osnovnih funkcij  poslovnega 

obveščanja

 Izboljšanje možnosti  poročanja v Excelu

 Odkrivanje, združevanje in natančnejšo opredelitev podatkov 

(Power Query)

 Ustvarjanje podatkovnega modela ter določanje hierarhij in 

KPI-jev (Power Pivot)

 Ustvarjanje interaktivnih pogledov, programov, ki združujejo 

več virov, in poročil  (Power View)

 Ustvarjanje tridimenzionalnih in geoprostorskih pogledov 

(Power Map)

 Potrebujete Excel 2013 (na voljo v storitvi Office 365 

ProPlus, zbirki Office 2013 Professional Plus al i kot  

samostojna izdaja)

 Power Pivot podpira več milijonov zapisov

 Pogledi dodatka Power Map še niso podprt i v oknu 

brskalnika

 Skupno rabo delovnih zvezkov, ki so upravljani na osrednjem 

mestu in objavl jeni v SharePointu

 Ogled in raziskovanje delovnih zvezkov v oknu brskalnika na 

podoben način kot v odjemalcu Excel

 Prikaz Excelove vsebine na SharePointovih mestih

 Za različ ico na mestu uporabe potrebujete SharePoint 

Server 2013

 Za različico v oblaku potrebujete SharePoint Online 

(paket 2)

 Za osveževanje podatkov potrebujete storitev varnega 

shranjevanja al i omejeno posredovanje protokola 

Kerberos

 Podpira preverjanje pristnosti aktivnih uporabnikov za 

podatkovne kocke storitev Analysis Services

 Nastavitev načrtovanega osveževanja podatkov za delovne 

zvezke

 Ogled in uporabo večjih delovnih zvezkov (do 250 MB) na 

spletnih mestih Power BI v storitvi Power BI za Office 365

 Poizvedbe z naravnim jez ikom za iskanje in raziskovanje 

podatkov s funkci jo »Vprašanja in odgovori« storitve Power 

BI

 Skupno rabo in upravljanje poizvedb ter virov podatkov

 Dostop do podatkov na mestu uporabe iz oblaka

 Prenesite Power BI iz Trgovine Windows za ogled vsebine 

delovnega zvezka v tabličnih računalnikih s sistemom 

Windows

 Na voljo z naročnino kot dodatek al i samostojno 

storitev v oblaku (ni na voljo na mestu uporabe)

 Zagotavlja infrastrukturo za nastavitev povezav do 

podatkov na mestu uporabe

 Z dodatkom Power View za SharePoint lahko ustvar ite 

poročila v SharePointovi knjižnici (na mestu uporabe)

 Z orodjem Report Designer lahko ustvarite poroči la in vire 

podatkov ter j ih daste v skupno rabo in vdelate poročanje v 

programe (to orodje po navadi uporabljajo strokovnjaki za IT 

in razvijalc i)

 Z orodje Report Bui lder lahko ustvarite poročila, dele 

poročila, ki j ih je mogoče uporabiti znova, in nabore 

podatkov v skupni rabi (to orodje po navadi uporabljajo 

strokovnjaki za IT in zahtevni uporabniki)

 Za uporabo funkcij programa SharePoint 2013 

potrebujete SQL 2012 s servisnim paketom SP1

 Ustvarjanje diagramov, ki so povezani s podatki programa 

Project  Web App

 Skupno rabo diagramov al i diagramov, ki so povezani s 

podatki, na osrednjem mestu za ogled v spletnem brskalniku

 Za osveževanje podatkov potrebujete storitev varnega 

shranjevanja al i omejeno posredovanje protokola 

Kerberos

 Potrebujete SharePoint Server Enterprise ali  SharePoint 

Online

 Določanje KPI-jev, združevanj po meri, ponderjev in 

konfiguracij pragov

 Ustvarjanje elementov, ki j ih je mogoče znova uporabit i na 

več nadzornih ploščah in straneh

 Ustvarjanje različnih poroči l in pregledov rezultatov, v katerih 

je uporabljenih več virov podatkov

 Potrebujete SharePoint Server Enterprise

 Podpira preverjanje pristnosti aktivnih uporabnikov za 

podatkovne kocke storitev Analysis Services

 Na voljo sam o na mestu uporabe
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Z orodji Power Query, Power Pivot, Power View in 

Power Map lahko poiščete in združite podatke iz  

različnih virov ter nato v Excelu ustvarite zmoglj ive in 

interaktivne poglede ter programe, ki združujejo več 

virov.

Storitve Excel Services vam omogočajo, da si v oknu 

brskalnika ogledate delovne zvezke, jih uredite in 

osvežite .

Power BI za Office 365 vam omogoča uporabo 

možnost i poslovnega obveščanja v oblaku .

S storitvami SQL Server Reporting Services lahko 

razvijete in upravljate zmoglj iva poročila.

Storitve Visio Services vam omogočajo skupno rabo 

in  ogled Visiovih risb (*.vsdx) in Visiovih spletnih risb 

(*.vdw).

Storitve PerformancePoint vam omogočajo 

ustvarjanje in pogled interaktivnih nadzornih plošč, 

na katerih so prikazani kl jučni indikatorji  učinkovitosti 

(KPI-ji) in ponazoritve podatkov v obliki pregledov 

rezultatov, poročil  in filtrov .

= na mestu uporabe = v oblaku

http://aka.ms/ExcelWhatsNew

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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