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PROGRAM EXCEL

Program Excel pozwala na analizowanie 
i eksplorowanie danych w interakcyjnych 
widokach, takich jak wykresy i tabele. 
W programie Excel można tworzyć 
i udostępniać interakcyjne raporty, karty 
wyników i pulpity nawigacyjne.

FUNKCJA ZASTOSOWANIE KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 Szybkie i łatwe tworzenie raportów przy użyciu 
danych z aplikacji Project Web App

 Wyświetlanie, sortowanie i organizowanie małych 
oraz średnich zestawów danych w arkuszach 
kalkulacyjnych

 Tworzenie interakcyjnych pulpitów nawigacyjnych 
zawierających fragmentatory i kontrolki osi czasu

 Program Excel to odpowiednie narzędzie do 
przetwarzania danych z usługi Project Online

 Idealnie sprawdza się w przypadku małych 
i średnich zestawów danych (do miliona rekordów)

 Obsługuje tabele programu SQL Server, moduły 
usług SQL Server Analysis Services oraz źródła 
danych OData używane przez program Project 
Server i usługę Project Online

 Aplikacja Project Web App udostępnia 
przykładowe połączenia danych OData na potrzeby 
przykładowych raportów

 Zwiększenie możliwości w zakresie raportowania 
w programie Excel

 Odnajdowanie, łączenie i uściślanie danych 
(Power Query)

 Tworzenie modelu danych i definiowanie hierarchii 
oraz wskaźników KPI (Power Pivot)

 Tworzenie interakcyjnych widoków, zestawów 
połączonych danych i raportów (Power View)

 Tworzenie trójwymiarowych widoków 
geoprzestrzennych (Power Map)

 Przykładowe raporty w aplikacji Project Web 
App korzystają z dodatku Power Pivot 
i programu Power View

 Dodatek Power Pivot obsługuje miliony 
rekordów w programie Excel

 Widoki programu Power Map nie są jeszcze 
obsługiwane w oknie przeglądarki

 Udostępnianie centralnie zarządzanych skoroszytów 
publikowanych w programie SharePoint

 Wyświetlanie i eksplorowanie skoroszytów w oknie 
przeglądarki podobnie jak w razie używania wersji 
klienckiej programu Excel

 Wyświetlanie zawartości programu Excel w witrynach 
programu SharePoint

 Obsługa odświeżalnych połączeń danych z bazą 
danych aplikacji Project Web App i źródłami 
danych OData

 Funkcja odświeżania danych wymaga 
bezpiecznego magazynu lub ograniczonego 
delegowania Kerberos

 Przykładowe raporty udostępnione w aplikacji 
Project Web App korzystają z usług programu Excel 
i bezpiecznego magazynu

 Obsługa uwierzytelniania bieżącego użytkownika 
dla modułów danych usług Analysis Services

 Konfigurowanie zaplanowanego odświeżania danych 
w skoroszytach

 Wyświetlanie i używanie większych skoroszytów (do 250 MB) 
w witrynach usługi Power BI w usłudze Power BI dla 
Office 365

 Używanie zapytań w języku naturalnym w celu znajdowania 
i eksplorowania danych przy użyciu aparatu Pytania i 
odpowiedzi usługi Power BI

 Udostępnianie zapytań i źródeł danych oraz zarządzanie nimi
 Uzyskiwanie dostępu do danych lokalnych z chmury
 W celu wyświetlania zawartości skoroszytu na tabletach 

z systemem Windows można pobrać aplikację Power BI 
ze Sklepu Windows

 Dostępna w ramach subskrypcji jako dodatek 
lub usługa autonomiczna w chmurze 
(niedostępna lokalnie)

 Udostępnia infrastrukturę do konfigurowania 
połączeń z danymi lokalnymi

 Używanie dodatku Power View dla programu 
SharePoint do tworzenia raportów w bibliotece 
programu SharePoint (lokalnie)

 Używanie programu Report Designer do tworzenia 
i udostępniania raportów oraz źródeł danych, a także 
osadzania raportowania w aplikacjach (zwykle tego 
narzędzia używają informatycy i deweloperzy)

 Używanie programu Report Builder do tworzenia 
raportów, składników raportów do ponownego użycia 
oraz udostępnionych zestawów danych (zwykle tego 
narzędzia używają informatycy i użytkownicy 
zaawansowani)

 Dodatek Office 365 SQL Server Integration 
Services OData umożliwia wdrażanie scenariuszy 
usług Reporting Services z usługą Project Online

 Do korzystania z funkcji programu SharePoint 
2013 jest wymagany dodatek SQL 2012 SP1

 Tworzenie diagramów połączonych z danymi przy 
użyciu danych z aplikacji Project Web App

 Udostępnianie diagramów lub diagramów 
połączonych z danymi w lokalizacji centralnej w celu 
wyświetlania ich w przeglądarce sieci Web

 Funkcja odświeżania danych wymaga 
bezpiecznego magazynu lub ograniczonego 
delegowania Kerberos

 Wymagany jest program SharePoint Server 
Enterprise lub usługa SharePoint Online

 Definiowanie wskaźników KPI, agregacji 
niestandardowych, obciążeń i konfiguracji progów

 Tworzenie elementów, których można użyć ponownie 
na wielu pulpitach nawigacyjnych i stronach

 Tworzenie różnych raportów i kart wyników przy 
użyciu wielu źródeł danych

 Wymagany jest program SharePoint Server 
Enterprise

 Obsługa uwierzytelniania bieżącego 
użytkownika dla modułów danych usług 
Analysis Services

 Dostępne tylko lokalnie
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Dodatki Power Query, Power Pivot, Power View 
i Power Map umożliwiają znajdowanie i łączenie 
danych z różnych źródeł oraz tworzenie 
zaawansowanych, interakcyjnych widoków 
i zestawów połączonych danych w programie Excel.

Usługi programu Excel umożliwiają 
wyświetlanie i odświeżanie skoroszytów oraz 
korzystanie z nich w oknie przeglądarki.

Usługa Power BI dla Office 365 rozszerza 
możliwości funkcji analizy biznesowej 
w chmurze.  

Usługi SQL Server Reporting Services 

umożliwiają opracowywanie 

zaawansowanych raportów 

i zarządzanie nimi.

Usługi programu Visio pozwalają na 
udostępnianie i wyświetlanie plików rysunków 
programu Visio (*.vsdx) i rysunków programu 
Visio dla sieci Web (*.vdw). 

Usługi programu PerformancePoint umożliwiają 
tworzenie i wyświetlanie interakcyjnych pulpitów 
nawigacyjnych, na których są wyświetlane 
kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i wizualizacje 
danych w postaci kart wyników, raportów i filtrów. 

= w środowisku lokalnym = w chmurze

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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