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EXCEL
Το Excel σας επιτρέπει να αναλύετε  και να 

εξερευνάτε δεδομένα σε διαδραστικές προβολές, 

όπως γραφήματα και πίνακες. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το Excel για να δημιουργήσετε και 

να μοιραστείτε διαδραστικές αναφορές, πίνακες 

στοχοθεσίας και πίνακες εργαλείων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ ΟΤΑΝ… ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 Δημιουργήστε  αναφορές εύκολα και γρήγορα, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα του Project  Web App

 Προβάλετε, ταξινομήστε και οργανώστε σύνολα δεδομένων 

μικρού ή μεσαίου μεγέθους σε υπολογιστικά φύλλα

 Δημιουργήστε  διαδραστικούς πίνακες εργαλείων που 

περιλαμβάνουν αναλυτές και στοιχεία ελέγχου λωρίδας 

χρόνου

 Το Excel είναι το απόλυτο εργαλείο για τα δεδομένα 

του Project  Online

 Ιδανικό για σύνολα δεδομένων μικρού έως μεσαίου 

μεγέθους (έως και ένα εκατομμύριο εγγραφές)

 Υποστηρίζει πίνακες του SQL Server, κύβους 

υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server και προελεύσεις 

δεδομένων OData που χρησιμοποιούνται από τον 

Project  Server και το Project  Online

 Το Project  Web App περιλαμβάνε ι δείγματα 

συνδέσεων δεδομένων OData για δείγματα 

αναφορών

 Βελτιώστε τις δυνατότητες δημιουργίας αναφορών στο 

Excel

 Ανακαλύψτε, συνδυάστε και προσδιορίστε  δεδομένα με 

ακρίβεια (Power Query)

 Δημιουργήστε  ένα μοντέλο δεδομένων και ορίστε ιεραρχίες 

και KPI (Power Pivot)

 Δημιουργήστε  διαδραστικές προβολές, συνδυαστικές 

εφαρμογές Web (mashup) και αναφορές (Power View)

 Δημιουργήστε  τρισδιάστατες, γεωχωρικές προβολές (Power 

Map)

 Τα δείγματα αναφορών στο Project  Web App 

χρησιμοποιούν τα Power Pivot και Power View

 Το Power Pivot υποστηρίζει εκατομμύρια εγγραφές 

στο Excel

 Οι προβολές του Power Map δεν υποστηρίζονται 

προς το παρόν στο παράθυρο του προγράμματος 

περιήγησης

 Μοιραστε ίτε κεντρικά βιβλία εργασίας με δυνατότητα 

διαχείρισης που δημοσιεύονται στο SharePoint

 Προβάλετε και εξερευνήστε βιβλία εργασίας σε ένα 

παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, με σχεδόν τον 

ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε και το πρόγραμμα-πελάτη 

Excel

 Εμφανίστε περιεχόμενο του Excel σε τοποθεσίες SharePoint

 Υποστηρίζει συνδέσεις δεδομένων με δυνατότητα 

ανανέωσης στη βάση δεδομένων του Project  Web 

App και σε προελεύσεις OData 

 Η ανανέωση δεδομένων απαιτεί ασφαλή αποθήκευση 

ή περιορισμένη ανάθεση Kerberos

 Τα δείγματα αναφορών που περιλαμβάνονται στο 

Project  Web App χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Excel 

Services και την ασφαλή αποθήκευση

 Υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας αποτελεσματικού 

χρήστη για τους κύβους δεδομένων των υπηρεσιών 

ανάλυσης

 Ρυθμίστε μια προγραμματισμένη ανανέωση των δεδομένων για 

βιβλία εργασίας

 Προβάλετε και χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα βιβλία εργασίας (έως και 

250 MB) σε τοποθεσίες Power BI στο Power BI για Office 365

 Χρησιμοποιήστε ερωτήματα σε φυσική γλώσσα για τον εντοπισμό και 

την εξερεύνηση δεδομένων με τις Ερωτήσεις/Απαντήσεις του Power 

BI

 Μοιραστείτε και  διαχειριστείτε ερωτήματα και προελεύσεις 

δεδομένων

 Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα εσωτερικής εγκατάστασης από το 

cloud

 Κάντε λήψη της εφαρμογής Power BI Windows Store για να 

προβάλετε περιεχόμενο σε tablet με Windows

 Διατίθεται μέσω συνδρομής ως πρόσθετο ή ως 

μεμονωμένη υπηρεσία στο cloud. (Δεν διατίθεται για 

εσωτερική εγκατάσταση)

 Παρέχει υποδομή για τη ρύθμιση συνδέσεων σε 

δεδομένα εσωτερικής εγκατάστασης

 Χρησιμοποιήστε το Power View για SharePoint για να δημιουργήσετε 

αναφορές σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint (εσωτερικής 

εγκατάστασης)

 Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο σχεδίασης αναφορών για να 

δημιουργήσετε και  να μοιραστείτε αναφορές και προελεύσεις 

δεδομένων και για να ενσωματώσετε τη δημιουργία αναφορών σε 

εφαρμογές. (Συνήθως, το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από 

επαγγελματίες των τμημάτων IT και προγραμματιστές)

 Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο δόμησης αναφορών για να 

δημιουργήσετε αναφορές και επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα 

αναφορών, καθώς και κοινόχρηστα σύνολα δεδομένων (Συνήθως, το 

εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από επαγγελματίες των τμημάτων IT 

και έμπειρους χρήστες)

 Το πρόσθετο OData των υπηρεσιών ενοποίησης SQL 

Server του Office 365 επιτρέπει τη δημιουργία 

σεναρίων των Υπηρεσιών αναφοράς με το Project  

Online

 Για τη χρήση των δυνατοτήτων του SharePoint  2013 

απαιτείται το SQL 2012 SP1

 Δημιουργήστε  διαγράμματα συνδεδεμένα σε δεδομένα , 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Project  Web App

 Μοιραστε ίτε διαγράμματα ή διαγράμματα συνδεδεμένα με 

δεδομένα σε  μια κεντρική θέση για προβολή σε ένα 

πρόγραμμα περιήγησης Web

 Η ανανέωση δεδομένων απαιτεί ασφαλή αποθήκευση 

ή περιορισμένη ανάθεση Kerberos

 Απαιτείται το SharePoint  Server Enterprise ή το 

SharePoint  Online

 Ορίστε KPI, προσαρμοσμένες συγκεντρώσεις, σταθμίσεις και 

ρυθμίσεις παραμέτρων ορίων

 Δημιουργήστε  στοιχεία με δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης σε πολλούς πίνακες εργαλείων και 

σελίδες

 Δημιουργήστε  μια ποικιλία αναφορών και πινάκων 

στοχοθεσίας χρησιμοποιώντας πολλές προελεύσεις 

δεδομένων

 Απαιτείται το SharePoint  Server Enterprise

 Υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας αποτελεσματικού 

χρήστη για τους κύβους δεδομένων των υπηρεσιών 

ανάλυσης

 Διατίθεται μόνο για εσωτερική εγκατάσταση
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Τα Power Query, Power Pivot, Power View και Power 

Map σας επιτρέπουν να εντοπίζετε και να 

συνδυάζετε δεδομένα από διάφορες προελεύσεις, 

δημιουργώντας ισχυρές, διαδραστικές προβολές και 

συνδυαστικές εφαρμογές Web (mashup) στο Excel.

Οι Υπηρεσίες Excel Services σας επιτρέπουν να 

προβάλλετε, να αλληλεπιδράτε και να ανανεώνετε 

βιβλία εργασίας σε ένα παράθυρο του 

προγράμματος περιήγησης.

Το Power BI για Office 365 επεκτε ίνει τις 

δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας σας στο 

cloud.  

Οι Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server σας 

επιτρέπουν να αναπτύσσετε και να διαχειρίζεστε 

ισχυρές αναφορές.

Οι Υπηρεσίες Visio σας επιτρέπουν να μοιράζεστε 

και να προβάλλετε  αρχεία σχεδίασης Visio (*.vsdx) 

και σχεδίασης Web Visio (*.vdw).

Οι Υπηρεσίες PerformancePoint  σας επιτρέπουν να 

δημιουργείτε και να προβάλλετε διαδραστικούς 

πίνακες εργαλείων που εμφανίζουν βασικούς 

δε ίκτες απόδοσης (KPI) και απεικονίσεις δεδομένων 

με τη μορφή πινάκων στοχοθεσίας, αναφορών και 

φίλτρων.

= εσωτερικής εγκατάστασης = στο cloud

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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