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Мајкрософт „Power BI“

Нова генерација БИ намењена је свим корисницима

Пословни корисници

Рад са извештајима и дешбордима као и увоз података из разних извора

ради креирања нових извештаја по потреби.

Пословни Аналитичари

Увоз и уређивање података, израда модела података 

као и компплексних пакета извештаја

БИ професионалци

Спајање са „Azure“ и „on-premises“ – локалним сервисима и 

подстицање колега да израђују извештаје

Програмери

Интегрисање апликација са „ Power BI“ 
Израда „real-time“ дешборда и специјалних визуелизација



Водећи светски произвођачи 

БИ алата – „Gartner“ анализа 



Привремена база

ETL DW

Табела 
ставки

Збирне 
табеле

Набавка

Продаја са МП

Планирање

Залихе

Финансије

Евентуално друге базе 
или уопште извори 

података

УПИС базе

УПИС базе

УПИС базе

ETL – Extract, Transform & Load
Извуци/Узми податке
Прилагоди их
Напуни на друго место

DW – Data Warehouse
База складишта података

УПИС.АПИ



ETL

Евентуално друге 
базе или уопште 
извори података

DW

УПИС – екрански 
извештаји десктоп и веб
или ексцел пивот

УПИС - обичан ексцел
пивот

Обични SQL упити за извештаје

БИ Модел 
података у 

Ексцел фајлу
или

БИ серверу

DAX упити
УПИС - Ексцел пауер
пивот

Ексцел пауер пивот
десктоп или веб

MDX упити

PowerBI
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ETL – Extract, Transform & Load
Извуци/Узми податке
Прилагоди их
Напуни на друго место

DW – Data Warehouse
База складишта података



Евентуално 
друге базе или 
уопште извори 

података…

БИ Модел 
података у 

Ексцел фајлу
или

БИ серверу

PowerBI

БИ Модел 
података у 

Ексцел фајлу
или

БИ серверу

VPN слој „gateway: personal, enterprise, 
tabular model“

ЗАУВЕК У РАЗВОЈУ, 
приметан је сличан тренд у последње време



Шта је то „PowerBI“?

• „PowerBI“ је решење за прављење брзих и лепих пословних извештаја „у облаку“

• Извештаје је могуће правити директно „у облаку“ (на „PowerBI“ порталу) или уз помоћ

решења „PowerBI Desktop“ у ком случају их је потребно објавити на портал пре употребе

• Директна употреба „моћних ексцел“ извештајаних фајлова преко веба независно од

разних ексцел онлајн верзија

• Извори података могу бити у облаку или у приватној мрежи корисника. Поред локације и

по врсти могу бити разнородни (базе, разни фајлови, онлајн извори разних врста…)

• Извештаје је могуће анализирати преко браузера или уз помоћ апликације „PowerBI

Mobile“ која постоји за разне типове мобилних уређаја („Windows“, „OS X“,

„Anrdoid“).

• Подржане групе корисника са додељивањем права на појединачне елементе из „PowerBI“

или чак групе извештаја уз могућност дељења са осталим корисницима

• Постављање упита на природном језику „Q&A“

• Уграђена аутоматскa анализa и представљње закључака „Quick Insights“

PowerBI



Цена/функционалности

FREE PRO

Data capacity limit
1 GB/user 10 GB/user

Create, view and share your personal dashboards and reports • •

Author content with the Power BI Desktop • •

Explore data with Natural Language • •

Access your dashboards on mobile devices using native apps for iOS, Windows, and Android • •

Consume curated content packs for services like Dynamics, Salesforce, and Google Analytics • •

Import data and reports from Excel, CSV and Power BI Desktop files • •

Data Refresh

Consume content that is scheduled to refresh Daily Hourly

Consume streaming data in your dashboards and reports 10K rows/hour 1M rows/hour

Consume live data sources with full interactivity •

Access on-premises data using the Data Connectivity Gateways (Personal and Data Management) •

Collaboration

Collaborate with your team using Office 365 Groups in Power BI •

Create, publish and view organizational content packs •

Manage access control and sharing through Active Directory groups •

Shared data queries through the Data Catalog •

Преузето са сајта: powerbi.microsoft.com/en-us/pricing

• Разлике између бесплатне и плаћене верзије

• „PowerBI“ у облаку лиценца се продаје као годишња претплата (као

и О365) и тада се могу користити њене пуне могућности.

• „PowerBI Desktop“ је потпуно бесплатан.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing

