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EXCEL

Excel lar deg analysere og utforske data i 
interaktive visninger, for eksempel diagrammer 
og tabeller. Du kan bruke Excel til å opprette 
og dele interaktive rapporter, målstyringer og 
instrumentbord.

FUNKSJON BRUKES TIL Å... VIKTIGE HENSYN

 Opprette rapporter raskt og enkelt med Project Web 
App-data

 Vise, sortere og organisere små til mellomstore 
datasett i regneark

 Opprette interaktive instrumentbord, blant annet 
slicere og tidslinjekontroller

 Excel er det perfekte verktøyet for Project 
Online-data

 Ideelt for små til mellomstore datasett (opptil en 
million poster)

 Støtter SQL Server-tabeller, SQL Server Analysis 
Services-kuber og OData-datakilder som brukes 
av Project Server og Project Online

 Project Web App inneholder eksempler på 
OData-datatilkoblinger for eksempelrapporter

 Øke rapporteringsmulighetene i Excel

 Oppdage, kombinere og finjustere data (Power 
Query)

 Opprette en datamodell, og definere hierarkier og 
KPIer (Power Pivot)

 Opprette interaktive visninger, mashuper og 
rapporter (Power View)

 Opprette tredimensjonale, geospatiale visninger 
(Power Map)

 Eksempelrapporter i Project Web App bruker 
Power Pivot og Power View

 Power Pivot støtter millioner av poster i Excel

 Power Map-visninger støttes for øyeblikket ikke i 
et nettleservindu

 Dele sentralt administrerte arbeidsbøker som er 
publisert i SharePoint

 Vise og utforske arbeidsbøker i et nettleservindu på 
nesten samme måte som med Excel-klienten

 Vise Excel-innhold på SharePoint-områder

 Støtter oppdaterbare datatilkoblinger til Project 
Web App-databasen og OData-kilder 

 Dataoppdatering krever begrenset delegasjon 
for sikker lagring eller Kerberos

 Testrapporter som er inkludert med Project Web 
App, bruker Excel-tjenester og sikker lagring

 Støtter effektiv brukergodkjenning for Analysis 
Services-datakuber

 Konfigurere planlagte dataoppdateringer for 
arbeidsbøker

 Vise og bruke større arbeidsbøker (opptil 250 MB) på 
Power BI-områder på Power BI for Office 365

 Bruke spørringer med naturlig språk til å finne og 
utforske data ved hjelp av Spørsmål og svar for 
Power BI

 Dele og behandle spørringer og datakilder

 Få tilgang til lokale data fra skyen

 Laste ned Power BI-appen i Windows Store for å vise 
arbeidsbokinnhold på Windows-nettbrett

 Tilgjengelig via abonnement som et tillegg eller 
som en frittstående tjeneste i skyen. (Ikke 
tilgjengelig lokalt)

 Gir en infrastruktur for å konfigurere 
forbindelser til lokale data

 Bruk Power View for SharePoint til å opprette 
rapporter i et SharePoint-bibliotek (lokalt)

 Bruk Rapportutforming til å opprette og dele 
rapporter og datakilder, og til å bygge inn 
rapportering i programmer. (Vanligvis bruker IT-
eksperter og utviklere dette verktøyet)

 Bruk Report Builder til å opprette rapporter og 
gjenbrukbare rapportdeler og felles datasett 
(vanligvis bruker IT-eksperter og avanserte brukere 
dette verktøyet)

 Office 365 SQL Server Integration Services 
OData-tillegget aktiverer scenarioer for 
Reporting Services med Project Online

 Du må ha SQL 2012 SP1 for å kunne bruke 
SharePoint 2013-funksjoner

 Opprette datatilkoblede diagrammer ved hjelp av 
Project Web App-data

 Dele diagrammer eller datatilkoblede diagrammer på 
en sentral plassering for visning i en nettleser

 Dataoppdatering krever begrenset delegasjon 
for sikker lagring eller Kerberos

 Du trenger SharePoint Server Enterprise eller 
SharePoint Online

 Definere KPIer, tilpassede aggregasjoner, vekt 

og terskelkonfigurasjoner

 Opprette elementer som kan brukes flere 

ganger på tvers av instrumentbord og sider

 Opprette en rekke rapporter og målstyringer 

ved hjelp av flere datakilder

 Du trenger SharePoint Server Enterprise

 Støtter effektiv brukergodkjenning for 

Analysis Services-datakuber

 Bare tilgjengelig lokalt

AVANSERTE EXCEL BI-
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Med Power Query, Power Pivot, Power View og 
Power Map kan du finne og sammenføre data 
fra en rekke kilder for å opprette kraftige, 
interaktive visninger og mashuper i Excel.

Med Excel Services kan du vise, samhandle 
med og oppdatere arbeidsbøker i et 
nettleservindu.

Power BI for Office 365 utvider kapasiteten for 
forretningsintelligens i skyen.  

Med SQL Server Reporting Services kan du 
utvikle og administrere kraftige rapporter.

Med Visio Services kan du dele og vise Visio-
tegningsfiler (VSDX) og Visio webtegningsfiler 
(VDW).

Med PerformancePoint Services kan du 

opprette og vise interaktive 

instrumentbord som viser sentrale 

ytelsesindikatorer (KPIer) og 

datavisualiseringer i form av målstyringer, 

rapporter og filtre.

= lokalt = i skyen

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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