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EXCEL

Excelin avulla voit analysoida tietoja ja tutustua 
niihin vuorovaikutteisissa näkymissä, kuten 
kaavioissa ja taulukoissa. Voit luoda ja jakaa 
Excelissä vuorovaikutteisia raportteja, 
tuloskortteja ja raporttinäkymiä.

OMINAISUUS TILANNE, JOSSA OMINAISUUTTA 
KANNATTAA KÄYTTÄÄ

HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT

 Luo raportteja nopeasti ja helposti Project Web App  
-tietojen avulla

 Tarkastele, lajittele ja järjestä pieniä tai keskisuuria 
tietojoukkoja laskentataulukoissa

 Luo vuorovaikutteisia raporttinäkymiä, jotka sisältävät 
osittajia ja aikajanan ohjausobjekteja

 Excel on oikea työkalu Project Online -tietoja 
varten

 Ihanteellinen pienille ja keskisuurille 
tietojoukoille (jopa miljoona tietuetta)

 Tukee SQL Server -taulukoita, SQL Server 
Analysis Services  datakuutioita ja OData-
tietolähteitä, joita Project Server ja Project 
Online käyttävät

 Project Web App sisältää OData-
tietoyhteysmalleja malliraportteja varten

 Lisää raportointimahdollisuuksiasi Excelissä

 Hae, yhdistä ja viimeistele tietoja (Power Query)

 Luo tietomalli ja määritä hierarkioita ja 
suorituskykyilmaisimia (Power Pivot)

 Luo vuorovaikutteisia näkymiä, koosteita ja raportteja 
(Power View)

 Luo kolmiulotteisia geospatiaalisia näkymiä (Power 
Map)

 Project Web Appin malliraporteissa käytetään 
Power Pivotia ja Power View'ta

 Power Pivot tukee Excelissä miljoonia tietueita

 Power Map -näkymiä ei voi toistaiseksi avata 
selainikkunassa

 Jaa keskitetysti hallittuja työkirjoja, jotka julkaistaan 
SharePointissa

 Tarkastele työkirjoja selainikkunassa ihan kuin Excel-
sovelluksessa

 Näytä Excel-sisältöä SharePoint-sivustoissa

 Tukee päivitettäviä tietoyhteyksiä Project Web 
App -tietokantaan ja OData-lähteisiin 

 Tietojen päivittäminen edellyttää suojattua 
säilöä tai rajoitettua Kerberos-delegointia

 Project Web Appiin sisällytetyissä 
malliraporteissa käytetään Excel Services

 -palveluita ja suojattua säilöä

 Tukee vaikuttavien käyttäjien varmentamista 
Analysis Services -tietokuutioita varten

 Määritä työkirjojen tietojen päivitysajankohta

 Tarkastele ja käytä isompia työkirjoja (jopa 250 Mt) 
Power BI Office 365:lle -sovelluksen Power BI  
sivustoissa

 Etsi tietoja Power BI -kyselyosion avulla luonnollisen 
kielen kyselyillä

 Jaa ja hallitse kyselyitä ja tietolähteitä

 Käytä paikallisia tietoja pilvipalvelun kautta

 Lataamalla Power BI -sovelluksen Windows-kaupasta 
voit tarkastella työkirjojen sisältöä Windows-
taulutietokoneissa

 Saatavilla tilauksen lisäosana tai erillisenä 
pilvipalveluna. (Ei käytettävissä paikallisesti)

 Tarjoaa infrastruktuurin, jonka avulla voidaan 
määrittää yhteydet paikallisiin tietoihin

 Luo raportteja SharePoint-kirjastossa (paikallisesti) 
käyttämällä Power View for SharePoint -versiota

 Luo ja jaa raportteja ja tietolähteitä Report Designerin 
avulla ja upota raportointi sovelluksiin. (Tätä työkalua 
käyttävät tavallisesti IT-ammattilaiset ja kehittäjät)

 Luo raportteja ja uudelleenkäytettäviä raportin osia 
sekä jaettuja tietojoukkoja Raportin muodostimen 
avulla. (Tätä työkalua käyttävät tavallisesti IT-
ammattilaiset ja tehokäyttäjät)

 Office 365:n SQL Server  
integraatiopalvelupakettien OData-lisäosan 
avulla on mahdollista luoda Reporting Services  
-skenaarioita yhdessä Project Onlinen kanssa

 SharePoint 2013 -ominaisuuksien käyttäminen 
edellyttää SQL 2012 SP1 -versiota

 Luo tietoihin liitettyjä kaavioita Project Web App 
-tietojen avulla

 Jaa tietoihin liitettyjä kaavioita tai muita kaavioita 
keskitetystä sijainnista verkkoselaimessa tarkastelua 
varten

 Tietojen päivittäminen edellyttää suojattua 
säilöä tai rajoitettua Kerberos-delegointia

 Edellyttää SharePoint Server Enterprise- tai 
SharePoint Online -versiota

 Määritä suorituskykyilmaisimia, mukautettuja 
koosteita, painotuksia ja kynnysarvoja

 Luo kohteita, joita voi käyttää uudelleen useissa 
raporttinäkymissä ja sivuissa

 Luo erilaisia raportteja ja tuloskortteja useiden 
tietolähteiden avulla

 Edellyttää SharePoint Server Enterprise -versiota

 Tukee vaikuttavien käyttäjien varmentamista 
Analysis Services -tietokuutioita varten

 Käytettävissä ainoastaan paikallisesti
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Power Queryn, Power Pivotin, Power View'n ja 
Power Mapin avulla voit hakea ja yhdistää 
tietoja useista eri lähteistä ja luoda Excelissä 
tehokkaita vuorovaikutteisia näkymiä ja 
koosteita.

Excel Services -palveluiden avulla voit 
tarkastella, käyttää ja päivittää työkirjoja 
selainikkunassa.

Power BI Office 365:lle laajentaa 
liiketoimintatieto-ominaisuuksia pilvessä.  

SQL Server Reporting Services -palveluiden 
avulla voit luoda ja hallita tehokkaita 
raportteja.

Visio-palveluiden avulla voit jakaa ja tarkastella 
Visio-piirustustiedostoja (*.vsdx) ja Visio-
verkkopiirustustiedostoja (*.vdw).

PerformancePoint-palveluiden avulla voit 
luoda ja tarkastella vuorovaikutteisia 
raporttinäkymiä, joissa havainnollistetaan 
suorituskykyilmaisimia ja visualisoidaan tietoja 
tuloskorttien, raporttien ja suodattimien 
muodossa.

= paikallisesti = pilvessä

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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