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EXCEL

Met Excel kunt u gegevens analyseren en 
ontdekken in interactieve weergaven, zoals 
grafieken en tabellen. U kunt Excel gebruiken 
om interactieve rapporten, scorecards en 
dashboards te maken en te delen.

FUNCTIE GEBRUIKEN ALS... BELANGRIJKSTE 
OVERWEGINGEN

 Snel en eenvoudig rapporten maken met gegevens 
van Project Web App

 Kleine tot middelgrote gegevenssets weergeven, 
sorteren en organiseren in spreadsheets

 Interactieve dashboards maken die slicers en 
tijdlijnbesturingselementen bevatten

 Excel is het meest geschikte hulpprogramma 
voor gegevens van Project Online

 Ideaal voor kleine tot middelgrote gegevensets 
(tot maximaal een miljoen records)

 Biedt ondersteuning voor SQL Server-tabellen, 
SQL Server Analysis Services-kubussen en 
OData-gegevensbronnen die worden gebruikt in 
Project Server en Project Online

 Project Web App bevat voorbeelden van OData-
gegevensverbindingen voor voorbeeldrapporten

 Uw rapportagecapaciteiten in Excel vergroten

 Gegevens ontdekken, combineren en verfijnen 
(Power Query)

 Een gegevensmodel maken en hiërarchieën en KPI's 
definiëren (Power Pivot)

 Interactieve weergaven, mashups en rapporten 
maken (Power View)

 Driedimensionale, georuimtelijke weergaven maken 
(Power Map)

 Voorbeeldrapporten in Project Web App maken 
gebruik van Power Pivot en Power View

 Power Pivot biedt ondersteuning voor miljoenen 
records in Excel

 Power Map-weergaven worden nog niet 
ondersteund in een browservenster

 Centraal beheerde werkmappen delen die worden 
gepubliceerd in SharePoint

 Werkmappen weergeven en ontdekken in een 
browservenster, vergelijkbaar met het gebruiken van 
de Excel-client

 Excel-inhoud weergeven op SharePoint-sites

 Biedt ondersteuning voor vernieuwbare 
gegevensverbindingen naar de Project Web 
App-database en OData-bronnen

 Voor het vernieuwen van gegevens is Secure 
Store of Kerberos-beperkte overdracht vereist

 Voorbeeldrapporten in Project Web App maken 
gebruik van Excel Services en Secure Store

 Biedt ondersteuning voor effectieve 
gebruikersverificatie voor Analysis Services-
gegevenskubussen

 Gepland vernieuwen van gegevens instellen voor 
werkmappen

 Grotere werkmappen weergeven en gebruiken 
(maximaal 250 MB) op Power BI-sites in Power BI voor 
Office 365

 Natuurlijke taalquery's gebruiken om gegevens te 
zoeken en te ontdekken met behulp van Power BI Q&A

 Query's en gegevensbronnen delen en beheren

 Toegang tot on-premises gegevens vanuit de cloud

 De Power BI Windows Store-app downloaden om 
werkmapinhoud weer te geven op Windows-tablets

 Beschikbaar bij een abonnement als 
invoegtoepassing of als zelfstandige service in 
de cloud. (Niet on-premises beschikbaar)

 Biedt een infrastructuur voor het instellen van 
verbindingen naar on-premises gegevens

 Power View voor SharePoint gebruiken om rapporten te 
maken in een SharePoint- bibliotheek (on-premises)

 Report Designer gebruiken om rapporten en 
gegevensbronnen te maken en te delen, en om 
rapportage in te sluiten in toepassingen. (Dit 
hulpprogramma wordt meestal gebruikt door IT-
professionals en ontwikkelaars)

 Report Builder gebruiken om rapporten, en herbruikbare 
rapportdelen en gedeelde gegevenssets te maken (Dit 
hulpprogramma wordt meestal gebruikt door IT-
professionals en Power-gebruikers)

 Met de OData-invoegtoepassing voor Office 365 
SQL Server Integration Services worden 
Reporting Services-scenario's met Project Online 
ingeschakeld

 Hiervoor moet SQL 2012 SP1 gebruikmaken van 
SharePoint 2013-functies

 Gegevensverbonden diagrammen maken met uw 
gegevens van Project Web App

 Diagrammen of gegevensverbonden diagrammen 
op een centrale locatie delen voor weergave in een 
webbrowser

 Voor het vernieuwen van gegevens is Secure 
Store of Kerberos-beperkte overdracht vereist

 Hiervoor is SharePoint Server Enterprise of 
SharePoint Online vereist

 KPI's, aangepaste aggregaties, wegingen en 
drempelconfiguraties definiëren

 Items maken die herbruikbaar zijn in meerdere 
dashboards en op meerdere pagina's

 Verschillende soorten rapporten en scorecards maken 
met behulp van meerdere gegevensbronnen

 Hiervoor is SharePoint Server Enterprise vereist

 Biedt ondersteuning voor effectieve 
gebruikersverificatie voor Analysis Services-
gegevenskubussen

 Alleen on-premises beschikbaar

GEAVANCEERDE 

EXCEL BI-FUNCTIES

EXCEL SERVICES

POWER BI FOR 

OFFICE 365

SQL SERVER 

REPORTING SERVICES

VISIO SERVICES

PERFORMANCEPOINT 

SERVICES

Met Power Query, Power Pivot, Power View en 
Power Map kunt u naar gegevens uit 
verschillende soorten bronnen zoeken en deze 
samenbrengen in krachtige, interactieve 
weergaven en mashups in Excel.

Met Excel Services kunt u werkmappen 
weergeven, vernieuwen en er interactief aan 
werken in een browservenster.

Met Power BI voor Office 365 worden uw 
BI-capaciteiten (business intelligence) 
in de cloud uitgebreid.  

Met SQL Server Reporting Services kunt 
u krachtige rapporten ontwikkelen en beheren.

Met Visio Services kunt u Visio-tekeningen 
(*.vsdx) en Visio-webtekeningen (*.vdw) delen 
en weergeven. 

Met PerformancePoint Services kunt 
u interactieve dashboards maken en 
weergeven die KPI's (key performance 
indicators) en gegevensvisualisaties weergeven 
in de vorm van scorecards, rapporten en filters. 

= on-premises = in de cloud

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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