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ПРОГРАМА EXCEL

Програма Excel дає змогу аналізувати 
й переглядати дані в інтерактивних 
поданнях, як-от діаграми й таблиці. 
Програму Excel можна використовувати 
для створення й спільного використання 
інтерактивних звітів, систем показників 
і приладних дощок.

ФУНКЦІЯ МЕТА ВИКОРИСТАННЯ... КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

 Швидке й легке створення звітів із використанням 
даних веб-програми Project Web App

 Перегляд, сортування й упорядкування невеликих 
і середніх наборів даних в електронних таблицях

 Створення інтерактивних приладних дощок 
із роздільниками й елементами керування 
часовою шкалою

 Програма Excel – це інструмент для роботи 
з даними Project Online Найкраще підходить 
для невеликих і середніх наборів даних 
(до мільйона записів)

 Підтримує таблиці SQL Server, куби служб 
аналізу SQL Server Analysis Services, а також 
джерела даних OData, які використовуються 
в службах Project Server й Project Online

 Веб-програма Project Web App містить 
приклади зв’язків із даними OData 
для зразків звітів

 Розширення можливостей звітування 
в програмі Excel

 Виявлення, об’єднання й уточнення даних 
(надбудова Power Query)

 Створення моделей даних і визначення ієрархій 
і ключових показників ефективності (надбудова 
Power Pivot)

 Створення інтерактивних подань, комбінованих 
веб-застосунків і звітів (надбудова Power View)

 Створення тривимірних, геопросторових подань 
(надбудова Power Map)

 Зразки звітів у веб-програмі Project Web App 
із надбудовами Power Pivot і Power View

 Надбудова Power Pivot підтримує мільйони 
записів у програмі Excel

 Подання Power Map наразі не підтримується 
у вікні браузера

 Надання спільного доступу до книг із 
централізованим керуванням, опублікованих на 
сайті SharePoint Перегляд і аналіз книг у вікні 
браузера, робота в якому майже не відрізняється 
від використання клієнта Excel

 Відображення вмісту програми Excel на сайтах 
SharePoint

 Підтримка оновлюваних зв’язків даних із 
базою даних веб-програми Project Web App 
і джерелами OData 

 Для оновлення даних потрібне захищене 
сховище або примусове делегування Kerberos

 Зразки звітів, вбудовані у веб-програму 
Project Web App, використовують служби 
Excel Services і захищене сховище

 Підтримка ефективної автентифікації 
користувача для куба даних служб аналізу 
Analysis Services

 Налаштування запланованого оновлення даних 
для книг

 Перегляд і використання книг великого розміру (до 250 
MБ) на сайтах служби Power BI в Power BI для Office 365

 Використання запитів природною мовою для пошуку 
й аналізу даних за допомогою компонента "Power BI: 
запитання й відповіді“

 Спільне використання запитів і джерел даних та 
керування ними

 Доступ до локальних даних із хмари
 Завантажте програму Power BI з Магазину Windows для 

перегляду вмісту книги на планшетах з ОС Windows

 Програма доступна за передплатою як 
надбудова чи автономна служба в хмарі. 
(Не доступна локально)

 Забезпечує інфраструктуру для налаштування 
зв’язків із локальними даними

 Використовуйте надбудову Power View для SharePoint, 
щоб створювати звіти в бібліотеці SharePoint 
(локально)

 Використовуйте засіб Report Designer для створення 
звітів і джерел даних та надання доступу до них, 
а також вбудування можливостей звітування 
в програми. (Зазвичай цей інструмент 
використовують ІТ-фахівці та розробники)

 Використовуйте засіб Report Builder для створення 
звітів, а також частин звітів для спільного 
використання та спільних наборів даних. 
(Зазвичай цей інструмент використовують ІТ-фахівці 
та досвідчені користувачі)

 Служби інтеграції Office 365 SQL Server 
Integration Services Надбудова OData дає 
змогу активувати сценарії служб звітування 
в службі Project Online

 Для використання функцій SharePoint 2013 
потрібен пакет оновлень 1 (SP1) для сервера 
SQL 2012

 Створення схем, пов’язаних із даними, 
з використанням даних веб-програми 
Project Web App

 Надання спільного доступу до схем або пов’язаних 
із даними схем у центральному розташуванні для 
перегляду у веб-браузері

 Для оновлення даних потрібне захищене 
сховище або примусове делегування Kerberos

 Потрібне корпоративне середовище 
SharePoint Server або служба SharePoint 
Online

 Визначення ключових показників ефективності, 
настроюваних агрегувань, вагових коефіцієнтів 
і конфігурацій граничних значень

 Створення елементів для повторного 
використання на кількох приладних дошках 
і сторінках

 Створення різних звітів і систем показників 
за допомогою кількох джерел даних

 Потрібне корпоративне середовище 
SharePoint Server

 Підтримка ефективної автентифікації 
користувача для куба даних служб аналізу 
Analysis Services

 Доступна лише локально
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Надбудови Power Query, Power Pivot, Power 
View та Power Map дають змогу знаходити 
й збирати дані з кількох джерел, а також 
створювати ефективні інтерактивні подання 
й неоднорідний вміст у програмі Excel.

Служби Excel Services дають змогу 
переглядати, оновлювати книги, а також 
працювати з ними у вікні браузера.

Служба Power BI для Office 365 розширює 
можливості бізнес-аналітики в хмарі.  

Служби звітування SQL Server дають змогу 
створювати потужні звіти й керувати ними.

Служби Visio Services дають змогу 
переглядати файли креслень Visio (VSDX) 
і веб-креслень Visio (VDW), а також 
обмінюватися ними. 

Служби PerformancePoint Services дають змогу 
створювати й переглядати інтерактивні приладні 
дошки, які відображають ключові показники 
ефективності (KPI) і графічні подання даних 
у вигляді систем показників, звітів і фільтрів. 

= локальна = хмарна

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


	ProjectBI_Handout_2014.vsd
	portrait


