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EXCEL

Excel vam omogoča, da analizirate in raziskujete 
podatke v interaktivnih pogledih, denimo 
grafikonih in tabelah. Z Excelom lahko ustvarjate 
zmogljiva poročila, 
preglede rezultatov in nadzorne plošče.

FUNKCIJA UPORABITE, KO ... KLJUČNI DEJAVNIKI

 Hitro in enostavno ustvarjanje poročil s podatki 
programa Project Web App

 Ogled, razvrščanje in organiziranje majhnih 
do srednje velikih naborov podatkov 
v preglednicah

 Ustvarjanje interaktivnih tabel z razčlenjevalniki 
in kontrolniki za časovnice

 Excel je vaše orodje za podatke storitve 
Project Online

 Idealno za majhne in srednje velike nabore 
podatkov (največ milijon zapisov)

 Podpira tabele strežnika SQL Server, kocke 
storitev za analizo strežnika SQL Server in vire 
podatkov OData, ki jih uporablja strežnik 
Project Server ter Project Online

 Project Web App vključuje podatkovne 
povezave OData za enostavna poročila

 Povečevanje zmogljivosti poročanja v Excelu

 Odkrivanje, združevanje in natančnejše določanje 
podatkov (Power Query)

 Ustvarjanje podatkovnega modela in določanje 
hierarhij in KPI-jev (Power Pivot)

 Ustvarjanje interaktivnih pogledov, programov,
 ki združujejo več virov, in poročil (Power View)

 Ustvarjanje 3D-geoprostorskih pogledov 
(Power Map)

 Vzorčna poročila v programu Project Web App 
uporabljajo Power Pivot in Power View

 Power Pivot nudi podporo za milijone zapisov 
v Excelu

 Pogledi funkcije Power Map še niso podprti 
v oknu brskalnika

 Skupna raba upravljanih delovnih zvezkov, 
ki so objavljeni v SharePointu

 Ogled in raziskovanje delovnih zvezkov 
v oknu brskalnika, ki sta podobna 
Excelovemu odjemalcu

 Prikaz Excelove vsebine na SharePointovih mestih

 Podpira podatkovne povezave, ki jih je mogoče 
osveževati, z zbirko podatkov programa Project 
Web App in viri OData 

 Osveževanje podatkov zahteva storitev varnega 
shranjevanja ali omejeno posredovanje protokola 
Kerberos

 Vzorčna poročila, ki so vključena v program 
Project Web App, uporabljajo storitve Excel 
Services in funkcijo varnega shranjevanja

 Podpira učinkovito preverjanje pristnosti 
uporabnikov za podatkovne kocke storitev analize

 Nastavitev načrtovanega osveževanja podatkov 
za delovne zvezke

 Prikaz in uporaba večjih delovnih zvezkov (do 250 MB) 
na mestih Power BI v storitvi Power BI za Office 365

 Uporaba jezikovnih poizvedb za iskanje in raziskovanje 
podatkov s funkcijo »Vprašanja in odgovori za Power BI«

 Skupna raba in upravljanje poizvedb ter virov podatkov

 Dostop do podatkov podjetja iz oblaka

 Prenos programa Power BI iz Trgovine Windows 
za prikaz vsebine delovnega zvezka v tabličnih 
računalnikih s sistemom Windows

 Na voljo le kot naročnina kot dodatek ali 
samostojna storitev v oblaku. (Ni na voljo 
na mestu uporabe)

 Zagotavlja infrastrukturo za nastavitev povezav 
s podatki na mestu uporabe

 Uporaba funkcije Power View za SharePoint za 
ustvarjanje poročil v SharePointovi knjižnici 
(na mestu uporabe)

 Uporaba načrtovalca poročil za ustvarjanje in skupno 
rabo poročil ter virov podatkov in dodajanje poročil 
v programe. (To orodje po navadi uporabljajo 
razvijalci in strokovnjaki za IT)

 Uporaba graditelja poročil za ustvarjanje poročil in 
delov poročil, ki jih je mogoče znova uporabiti, ter 
naborov podatkov (To orodje po navadi uporabljajo 
zahtevnejši uporabniki in strokovnjaki za IT)

 Dodatek OData za storitve SSIS (SQL Server 
Integration Services) v storitvi Office 365 
omogoča scenarije za storitve poročanja 
s storitvijo Project Online

 Za uporabo funkcij strežnika SharePoint 2013 
zahteva SQL 2012 s servisnim paketom SP1

 Ustvarjanje diagramov, povezanih s podatki, 
s podatki programa Project Web App

 Skupna raba diagramov ali diagramov, povezanih 
s podatki, na središčnem mestu za ogled 
v spletnem brskalniku

 Osveževanje podatkov zahteva storitev varnega 
shranjevanja ali omejeno posredovanje 
protokola Kerberos

 Zahteva SharePoint Server Enterprise ali 
SharePoint Online

 Določite KPI-je, združevanja po meri, pomene in 
konfiguracije praga

 Ustvarite elemente, ki jih je mogoče uporabiti 
v več nadzornih ploščah in na več straneh

 Ustvarite številna poročila in preglede rezultatov 
z več viri podatkov

 Zahteva SharePoint Server Enterprise

 Podpira učinkovito preverjanje pristnosti 
uporabnikov za podatkovne kocke storitev 
analize

 Na voljo le na mestu uporabe

DODATNE FUNKCIJE 
POSLOVNEGA 
OBVEŠČANJA V EXCELU

STORITVE EXCEL SERVICES

POWER BI ZA OFFICE 365

STORITEV SQL SERVER 
REPORTING SERVICES

STORITVE VISIO SERVICES

STORITVE 
PERFORMANCEPOINT 
SERVICES

Power Query, Power Pivot, Power View in Power 
Map vam omogočajo, da poiščete in povežete 
podatke iz različnih virov in tako ustvarjate 
zmogljive, interaktivne poglede ter programe 
ter prepletene vire v Excelu.

S storitvami Excel Services si lahko ogledujete, 
komunicirate in osvežujete delovne zvezke 
v oknu brskalnika.

Power BI za Office 365 premika zmogljivosti 
poslovnega obveščanja v oblak  

S storitvami SQL Server Reporting Services lahko 
oblikujete in upravljate zmogljiva poročila.

S storitvami Visio Services si lahko ogledate 
datoteke Visiove risbe (*.vsdx) in Visiovih spletnih 
risb (*.vdw) ter jih daste v skupno rabo. 

S storitvami PerformancePoint Services lahko 
ustvarjate in prikazujete interaktivne table 
s KPI-ji in ponazoritvami podatkov kot 
preglede rezultatov, poročila in filtre. 

= na mestu uporabe = v oblaku

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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