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PREDSTAVITEV

Z Excelom do kakovostnejših informacij

Poslovna analitika z orodji PowerBI
..Predstavljajte si, da zjutraj pridete v službo, prižgete računalnik in se vam na zaslonu samodejno prikažejo privlačni grafikoni vašega
poslovanja, in to na podlagi vaših ažurnih podatkov..

Analize podatkov vam kažejo doseganje vašega
plana na podlagi realizacije, prodajo po lokacijah in
izdelkih ter spremljanje denarnega toka. Do analiz
lahko dostopate tudi na svojih mobilnih napravah,
kadar ste na poti. Za to sicer obstaja veliko dragih
namenskih programov, a zdaj si lahko pomagate
kar z Excelom, natančneje z orodji Excel Power BI.
V zadnjem času Excel svojo pravo moč kaže tudi na
področju tako imenovanega poslovnega obveš
čanja Self-service BI. Bistvena značilnost te upora
be je, da končnemu uporabniku (na primer analiti
ku, finančniku, menedžerju, kontrolorju) ta orodja
omogočajo izdelovanje samostojnih analiz, ki pra
viloma temeljijo na podatkih, ki so hranjeni v (ve
likih) bazah podatkov, in so ažurna. Orodja Power
so osnovana na način, da napredni poslovni upor
abniki (uporabniki orodij Power) izdelujejo analize
brez nenehne podpore drugih oseb (na primer IT).
Samostojnost in delo z vedno samodejno osve
ženimi podatki omogočata uporabniku pripravo
kakovostnejših analiz za lažje poslovno odločanje.
Z orodji Power BI lahko iz kupa podatkov učin
kovito izluščimo bistvene informacije, na podlagi
katerih spremljamo denarni tok, kakovost izdelkov
in storitev, ažurno spremljamo realizacijo planov, si
pomagamo pri optimizaciji zalog, opazujemo pro
dajo po izdelkih in storitvah in ustrezno ukrepamo.

Kako do kakovostnih podatkov?
| Power Query
Dodatek Power Query je orodje, ki je namenje
no pridobivanju in predpripravi podatkov, ki jih
nato uporabimo pri analizah v Excelu. Njegova
glavna moč je v tem, da lahko podatke črpamo
iz zelo širokega nabora podatkovnih virov (in
ternih in javnih), saj so podprti vsi pomembni ti
pi datotek, podatkovnih zbirk in drugih podat
kovnih storitev (na primer podatkovne tržnice).
Z orodjem Power Query lahko pridobljene po
datke iz omenjenih virov nato združujemo, ureja
mo, prečistimo in oplemenitimo. Tako si lahko prip
ravimo samo tiste podatke, ki jih dejansko potrebu
jemo in ki so podlaga za naše nadaljnje analize.

Kako različne vire podatkov
povezati med seboj? | Power Pivot
Dodatek Power Pivot je namenjen izdelavi podat
kovnega modela naših podatkov. Podatke, ki smo
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jih pridobili iz različnih virov, medsebojno pove
žemo z uporabo relacij, jih plemenitimo z upora
bo lastnih izračunljivih polj, dodajamo hierarhije
ter indikatorje KPI in podobno.
Za dodatek PowerPivot je Microsoft pod imenom
DAX posebej razvil nabor dodatnih funkcij, s kat
erimi lahko uporabniki orodij Power izdelamo zelo
napredne izračune. Značilnost dodatka PowerPiv
ot je tudi v tem, da deluje z izjemno velikimi sezna
mi podatkov (seznami z več milijoni zapisov niso
nobene težava).
Podatke, ki jih na ta način pripravimo z dodatkom
PowerPivot, navadno uporabimo v svojih analizah,
katerih osrednji del so kar vrtilne tabele.
PowerPivot je med vsemi Excelovimi dodatki za
orodja Power nekako osrednji steber za pripravo
naših analiz.

Kako podatke napredno vizualizirati?
| Power View in Power Map

poudarek na vizualizaciji podatkov. Vizualizaci
ja podatkov ravno zaradi vedno večjega pom
ena hitre izostritve podatkov v informacije
postaja vedno bolj pomembna. Kakovostno vi
zualizirani podatki so namreč eden bistvenih
elementov analiz. Brez ustrezne vizualizacije
uporabniki ne prenesejo v prakso zadostne
količine informacij. Informiranost pa je bistve
na za sprejemanje odločitev. Z dobro vizual
izacijo je učinek naših analiz torej mnogo večji.
Za še posebej privlačne predstavitve poskrbi
ta najnovejša dodatka Power View in Power
Map (na voljo le za Excel 2013). Z njima je
mogoče izdelati vizualno privlačna poročila,
saj lahko prikazane podatke opremimo z in
teraktivnimi animiranimi grafikoni. Z dodat
kom Power Map pa lahko svoje podatke
umestimo tudi na geografske interaktivne
zemljevide.
Več informacij: http://powerbi.b2.eu/.
(P. R.)

Microsoft je v različici Excel 2013 vnesel velik
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