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EXCEL

Excel vám umožňuje analyzovať a skúmať 
údaje v interaktívnych zobrazeniach, napríklad 
v grafoch a tabuľkách. Excel môžete použiť na 
vytvorenie a zdieľanie interaktívnych zostáv, 
prehľadov ukazovateľov výkonu a tabúľ.

FUNKCIA PRÍPADY ODPORÚČANÉHO 
POUŽITIA 

KĽÚČOVÉ BODY

 Rýchlo a jednoducho vytvárajte zostavy s použitím 
údajov aplikácie Project Web App

 Zobrazujte, zoraďujte a usporadúvajte malé až 
stredne veľké množiny údajov v tabuľkových hárkoch

 Vytvárajte interaktívne tabule s rýchlymi filtrami 
a ovládacími prvkami časovej osi

 Excel predstavuje ten správny nástroj na údaje 
Projectu Online

 Ideálny na malé až stredne veľké množiny 
údajov (až milión záznamov)

 Podpora tabuliek SQL Servera, kociek služieb 
SQL Server Analysis Services a zdrojov údajov 
OData, ktoré využíva Project Server 
a Project Online

 Project Web App obsahuje vzorové pripojenia 
údajov OData pre vzorové zostavy

 Rozšírte možnosti tvorby zostáv v Exceli

 Skúmajte, kombinujte a spresňujte údaje 
(Power Query)

 Vytvárajte dátové modely a definujte hierarchie 
a kľúčové ukazovatele výkonu (Power Pivot)

 Vytvárajte interaktívne zobrazenia, hybridné webové 
aplikácie a zostavy (Power View)

 Vytvárajte trojrozmerné geopriestorové zobrazenia 
(Power Map)

 Ukážkové zostavy v aplikácii Project Web App 
využívajú Power Pivot a Power View

 Power Pivot podporuje milióny záznamov 
v Exceli

 Zobrazenia Power Map zatiaľ nie sú 
podporované v okne prehliadača

 Zdieľajte centrálne spravované zošity publikované 
v SharePointe

 Zobrazujte a skúmajte zošity v okne prehliadača 
rovnako, ako by ste používali klienta Excelu

 Zobrazujte obsah z Excelu na sharepointových 
lokalitách

 Podpora obnoviteľných pripojení údajov 
k databáze aplikácie Project Web App 
a zdrojom OData 

 Obnovenie údajov vyžaduje delegovanie 
obmedzené zabezpečeným ukladacím 
priestorom alebo modulom Kerberos

 Vzorové zostavy, ktoré sú súčasťou aplikácie 
Project Web App, využívajú služby Excel Services 
a zabezpečený ukladací priestor

 Podpora efektívneho overovania používateľov 
pre údajové kocky služieb Analysis Services

 Nastavte v zošitoch plánované obnovovanie údajov

 Zobrazujte a používajte veľké zošity (až do 250 MB) 
na lokalitách Power BI v Power BI for Office 365

 Hľadajte a skúmajte údaje pomocou dotazov 
v prirodzenom jazyku vďaka funkcii Power BI Q&A

 Zdieľajte a spravujte dotazy a zdroje údajov

 Získajte prístup k lokálnym údajom z cloudu

 Stiahnite si aplikáciu Power BI pre Windows Obchod 
a prezerajte si obsah zošitov v tabletoch 
s Windowsom

 K dispozícii ako predplatné vo forme doplnku 
alebo samostatnej služby v cloude 
(nie je k dispozícii lokálne)

 Poskytuje infraštruktúru na nastavenie pripojení 
k lokálnym údajom

 Pomocou funkcie Power View pre SharePoint môžete 
vytvoriť zostavy v sharepointovej knižnici (lokálne)

 Pomocou nástroja Report Designer môžete vytvoriť 
a zdieľať zostavy a zdroje údajov alebo vložiť zostavy 
do aplikácií (tento nástroj zvyčajne používajú 
odborníci v oblasti IT a vývojári)

 Pomocou nástroja Report Builder môžete vytvoriť 
zostavy a opakovateľne použiteľné časti zostáv alebo 
zdieľané množiny údajov (tento nástroj zvyčajne 
používajú odborníci v oblasti IT a skúsení 
používatelia)

 Doplnok Office 365 SQL Server Integration 
Services OData povoľuje scenáre služieb 
Reporting Services v Projecte Online

 Na používanie funkcií SharePointu 2013 
sa vyžaduje balík SQL 2012 SP1

 Vytvárajte diagramy s pripojenými údajmi s použitím 
údajov aplikácie Project Web App

 Zdieľajte diagramy alebo diagramy s pripojenými 
údajmi v centrálnom umiestnení na zobrazenie 
vo webovom prehliadači

 Obnovenie údajov vyžaduje delegovanie 
obmedzené zabezpečeným ukladacím 
priestorom alebo modulom Kerberos

 Vyžaduje SharePoint Server Enterprise 
alebo SharePoint Online

 Definujte kľúčové ukazovatele výkonu, vlastné 
agregácie, váhy a konfigurácie prahových hodnôt

 Vytvárajte položky, ktoré možno opakovane použiť 
na viacerých tabuliach a stránkach

 Vytvárajte širokú škálu zostáv a prehľadov 
ukazovateľov výkonu pomocou rôznych zdrojov 
údajov

 Vyžaduje SharePoint Server Enterprise

 Podporuje efektívne overovanie používateľov 
pre údajové kocky služieb Analysis Services

 K dispozícii len lokálne

POKROČILÉ FUNKCIE 

BI V EXCELI

EXCEL SERVICES

POWER BI FOR 

OFFICE 365

SQL SERVER 

REPORTING SERVICES

VISIO SERVICES

PERFORMANCEPOINT 

SERVICES

Power Query, Power Pivot, Power View a Power 
Map umožňujú nájsť a skombinovať údaje 
zo širokej škály zdrojov a vytvoriť tak v Exceli 
výkonné, interaktívne zobrazenia a hybridné 
webové aplikácie.

Služby Excel Services umožňujú zobraziť aj 
obnoviť zošity a pracovať s nimi v okne 
prehliadača.

Power BI for Office 365 rozširuje možnosti 
nástrojov BI do cloudu.  

Služby SQL Server Reporting Services umožňujú 
vytvoriť a spravovať výkonné zostavy.

Služby Visio Services umožňujú zdieľať 
a zobraziť súbory kresby Visia (*.vsdx) 
a webovej kresby Visia (*.vdw). 

Služby PerformancePoint Services umožňujú 
vytvoriť a zobraziť interaktívne tabule, ktoré 
znázorňujú kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) 
a vizualizácie údajov vo forme prehľadov 
ukazovateľov výkonu, zostáv a filtrov. 

= lokálne = v cloude

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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