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EXCEL

Az Excelben interaktív módszerekkel, például 
diagramokon és táblázatokban elemezhet és 
tárhat fel adatokat. Interaktív jelentéseket, 
scorecardokat és irányítópultokat hozhat létre 
és oszthat meg.

SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEK FŐBB SZEMPONTOK

 Jelentéseket készíthet gyorsan és egyszerűen 
a Project Web App adatai alapján

 Kis és közepes méretű adatkészleteket tekinthet meg, 
rendezhet és rendszerezhet a munkalapokon

 Interaktív, szeletelőket és idősor vezérlőket is 
tartalmazó irányítópultokat hozhat létre

 Az Excellel kezelhetők a Project Online adatai

 Kis és közepes méretű (legfeljebb egymillió 
rekordot tartalmazó) adatkészletekhez ideális

 Támogatja a Project Server és a Project Online 
által használt SQL Server-táblákat, SQL Server 
Analysis Services-kockákat és OData-
adatforrásokat

 A Project Web App minta OData-
adatkapcsolatokat tartalmaz mintajelentésekhez

 Bővítheti jelentéskészítési lehetőségeit az Excelben

 Adatokat tárhat fel, egyesíthet és pontosíthat 
(Power Query)

 Adatmodellt hozhat létre, illetve hierarchiákat és fő 
teljesítménymutatókat definiálhat (Power Pivot)

 Interaktív nézeteket, adatgyűjteményeket és 
jelentéseket állíthat össze (Power View)

 Háromdimenziós, térinformatikai nézeteket készíthet 
(Power Map)

 A Project Web App mintajelentései a Power 
Pivot és a Power View bővítményt használják

 A Power Pivot több millió rekord használatát 
támogatja az Excelben

 A Power Map-nézetek használata 
a böngészőablakban egyelőre nem támogatott

 Központilag kezelt, SharePointon közzétett 
munkafüzeteket oszthat meg

 Munkafüzeteket tekinthet meg és tárhat fel 
a böngészőablakban az Excelben megszokott módon

 Excel-tartalmakat jeleníthet meg SharePoint-
webhelyeken

 Támogatja a frissíthető adatkapcsolatokat 
a Project Web App-adatbázisokkal és az 
OData-adatforrásokkal

 Az adatfrissítéshez Biztonságos tár szolgáltatásra 
vagy Kerberos által korlátozott delegálásra 
van szükség

 A Project Web App mintajelentései az Excel 
Services és a Biztonságos tár szolgáltatást 
használják

 Támogatja az effektívfelhasználó-hitelesítést 
az Analysis Services-adatkockákhoz

 Ütemezett adatfrissítést állíthat be a munkafüzetekben
 Nagyobb méretű (akár 250 MB-os) munkafüzeteket 

tekinthet meg és használhat az Office 365-höz készült 
Power BI szolgáltatás Power BI-webhelyein

 Természetes nyelvű lekérdezéseket futtathat 
adatkereséshez és -feltáráshoz a Power BI – kérdések 
és válaszok modulban

 Lekérdezéseket és adatforrásokat oszthat meg 
és kezelhet

 Helyszíni adatokhoz férhet hozzá a felhőből
 A Power BI alkalmazást a Windows Áruházból letöltve 

munkafüzeteket tekinthet meg Windows-táblagépeken

 Előfizetéssel bővítményként vagy különálló 
szolgáltatásként érhető el a felhőben (helyszíni 
megoldásként nem érhető el)

 Infrastruktúrát biztosít a helyszíni adatok 
csatlakoztatásának beállításához

 A SharePointhoz készült Power View segítségével 
jelentéseket készíthet SharePoint-tárakban 
(a helyszíni változatban)

 A Jelentéstervezővel jelentéseket és adatforrásokat 
készíthet és oszthat meg, illetve jelentéskészítő 
funkciókat ágyazhat be alkalmazásokba (jellemzően 
informatikusok és fejlesztők használják)

 A Jelentéskészítővel jelentéseket és 
újrafelhasználható jelentéskijelzőket, illetve 
megosztott adatkészleteket készíthet (jellemzően 
informatikai szakemberek és hozzáértő felhasználók 
használják)

 Az Office 365 SQL Server Integration Services 
OData-bővítményével Reporting Servicesre 
alapuló műveleteket végezhet 
a Project Online-on

 A SharePoint 2013-as funkciók használatához 
SQL 2012 SP1 szoftverre van szükség

 Adatkapcsolatú diagramokat hozhat létre a Project 
Web App adatai alapján

 Diagramokat vagy adatkapcsolatú diagramokat 
oszthat meg egy központi helyen böngészőben való 
megjelenítésre

 Az adatfrissítéshez Biztonságos tár szolgáltatásra 
vagy Kerberos által korlátozott delegálásra van 
szükség

 Használatához SharePoint Server Enterprise vagy 
SharePoint Online szoftverre van szükség

 Fő teljesítménymutatókat, egyéni összesítéseket, 
súlyozásokat és küszöbkonfigurációkat adhat meg

 Több irányítópulton és lapon újrafelhasználható 
elemeket hozhat létre

 Több adatforráson alapuló változatos jelentéseket és 
scorecardokat készíthet

 Használatához SharePoint Server Enterprise 
szoftverre van szükség

 Támogatja az effektívfelhasználó-hitelesítést 
az Analysis Services-adatkockákhoz

 Csak helyszínen telepíthető változatban 
érhető el

AZ EXCEL SPECIÁLIS 
ÜZLETIINTELLIGENCIA-
FUNKCIÓI

EXCEL SERVICES

OFFICE 365-HÖZ KÉSZÜLT 

POWER BI

SQL SERVER REPORTING 

SERVICES

VISIO SERVICES

PERFORMANCEPOINT-

SZOLGÁLTATÁSOK

A Power Query, Power Pivot, Power View és 
Power Map segítségével különféle forrásokból 
egy helyre gyűjthet adatokat, és sokoldalú, 
interaktív nézeteket és gyűjteményeket 
készíthet az Excelben.

Az Excel Services használatával a böngészőben 
tekinthet meg, használhat és frissíthet 
munkafüzeteket.

Az Office 365-höz készült Power BI felhőbeli 
szolgáltatásokkal bővíti az üzletiintelligencia-
funkciókat.  

Az SQL Server Reporting Services lehetővé 
teszi sokoldalú jelentések készítését és 
kezelését.

A Visio Services segítségével Visio-rajzokat 
(*.vsdx) és webes Visio-rajzokat (*.vdw) oszthat 
meg és tekinthet meg. 

A PerformancePoint-szolgáltatások 
használatával interaktív irányítópultokat hozhat 
létre és tekinthet meg, rajtuk fő 
teljesítménymutatókat és adatábrázolásokat 
jeleníthet meg scorecardok, jelentések és 
szűrők formájában. 

= helyszínen = felhőben

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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