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Hàng triệu người sử dụng Microsoft Excel để theo dõi và sắp xếp dữ liệu cũng như thực hiện nhiều thao tác liên 

quan đến tài chính, toán học và thống kê. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để thu thập dữ liệu, đồng thời 

là một công cụ thường thấy trong các bộ công cụ phân tích. Tuy nhiên, trong khi Excel được trang bị nhiều tính 

năng giúp bạn bắt đầu với dữ liệu, thì Tableau lại giúp đưa dữ liệu của bạn lên một tầm cao mới với các công cụ 

phân tích linh hoạt và thích ứng. 
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Bạn lưu trữ dữ liệu của mình trong Excel? 
Kết hợp và tích hợp dữ liệu đó với Tableau.

Excel là một công cụ bảng tính truyền thống, dùng để thêm, thu thập và lưu trữ mọi chi tiết liên quan đến dữ liệu 

của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn phải lướt qua hàng triệu dòng dữ liệu nằm rải rác trong nhiều bảng tính khác nhau, 

thì quả thật việc xác định được câu chuyện bằng dữ liệu của bạn sẽ không mấy dễ dàng. Bạn có thể cảm thấy bị 

mất phương hướng, tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu mà mình muốn tập trung vào.

Làm sao để bạn biết được đâu là bảng tính — hay thậm chí là trang tính hoặc thẻ — có chứa thông tin mà bạn cần? 

Và nếu không có thông tin bạn cần thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu dữ liệu mà bạn lưu trữ trong Excel chỉ là một 

phần trong câu chuyện bằng dữ liệu của bạn và phần còn lại nằm trong một công cụ khác?

Trong khi Excel là lựa chọn tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu thì Tableau có thể dễ dàng tập hợp mọi dữ liệu bạn có 

trên nhiều trang tính và bảng tính khác nhau — ngay cả khi dữ liệu đó không được lưu trữ trong Excel. Bạn có thể 

nhanh chóng phân tích dữ liệu từ tập hợp các bảng con, trang tính và bảng tính, tất cả cùng một lúc. Tableau giúp 

bạn tiết kiệm thời gian bằng cách xem toàn bộ dữ liệu mình có ở cùng một nơi.
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Bạn đang dùng biểu đồ và đồ thị trong Excel? 
Tạo biểu đồ và dữ liệu trực quan hóa chuyên sâu hơn       
bằng Tableau.

Excel là một công cụ bảng tính hữu hiệu, chuyên về xử lý số liệu. Các con số chính là dữ liệu thô mà bạn cần 

quan tâm. Tuy nhiên, để tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu hay trình bày số liệu phân tích, thì cách xem các hàng trong 

bảng tính sẽ không còn hữu hiệu nữa.

Bạn tin tưởng vào những con số, sếp của bạn cũng như cấp trên của sếp cũng vậy. Bạn có thể thay đổi các con 

số để tạo biểu đồ miêu tả trực quan về kết quả phân tích của mình. Tuy nhiên, khi dùng một công cụ như Excel, 

bạn có thể gặp khó khăn khi đặt ra các câu hỏi tiếp theo.

Trong Excel, bạn cần có ý tưởng hợp lý về câu trả lời cho câu hỏi của mình trước khi quyết định xem biểu đồ nào 

giúp mô tả chính xác nhất kết quả phân tích. Ai là người có khả năng lường trước được tất cả các loại dữ liệu phân 

tích đến mức như vậy? Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã chọn được đúng biểu đồ cần sử dụng, thì dữ liệu đó có 

thể đã thay đổi. Có thể sẽ có những thông tin khác hữu ích cho dữ liệu phân tích của bạn. Biểu đồ bạn tạo ra có 

thể chưa được như mong đợi hoặc chưa trả lời được đúng câu hỏi. Khi đó, bạn thường sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Tableau vượt ra ngoài ranh giới của các biểu đồ tĩnh bằng cách làm cho dữ liệu phân tích của bạn trở nên trực 

quan cũng như giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về dữ liệu của mình. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các tài 

nguyên trực quan hóa dữ liệu của mình để tự do khám phá từng góc độ— mà không cần phải quá thông thạo 

với các thông tin chi tiết ở cấp độ bảng tính hoặc phân tích phức tạp.
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Cuối cùng, dữ liệu của bạn sẽ có được các lựa chọn biểu đồ và đồ thị phù hợp nhất. Do được tối ưu hóa để xử lý các 

dữ liệu mới, có tính chất biến đổi nên tính năng trực quan hóa của Tableau rất được các chuyên gia trong lĩnh vực 

giáo dục và kinh doanh yêu thích. Họ có thể trình bày về những tài nguyên trực quan hóa mới mẻ và phù hợp này theo 

cách rất tự nhiên. Thông qua việc nhấn mạnh vào phân tích thay cho biểu đồ để trình bày kết quả, bạn không cần quá 

chú trọng vào việc dự đoán câu trả lời mà có thể tập trung nhiều hơn vào việc đặt ra những câu hỏi phù hợp.

Choosing charts and graphs in Excel? 
Build charts and even more insightful visualizations with Tableau

Like a good spreadsheet tool, Excel is oriented around numbers. Numbers are raw and straight 

to the point, but seeing rows in a spreadsheet isn’t a very compelling way to dig into the data or 

present your analysis. 

You trust the numbers, your boss trusts the numbers, and your boss’s boss trusts the numbers. 

You can pivot your numbers to create charts that visually represent the results of your analysis, 

but asking follow-up questions is where a tool like Excel can fall short. 

In Excel, you need to have a reasonable idea about the answers to your questions before deciding 

which chart best displays the results of your analysis. Who has this level of foresight for all 

types of analysis? Even after you think you’ve made the right decision about which chart to 

use, the data might have changed; there might be additional information available to help with 

your analysis; or the results of your chart don’t look the way you expect, or answer the question 

properly. In cases like this, you often have to start over. 

Tableau moves beyond static charts by making your analytics visual, facilitating a more holistic 

view of your data. You can effortlessly adjust visualizations of your data so you can freely 

explore each angle—without needing to be intimately familiar with spreadsheet-level details or 

complicated analyses.

Ultimately, your data informs the best chart and graph choices—not the other way around. 

Tableau visualizations, loved by academics and business professionals alike, are optimized to 

handle new and changing data. They naturally promote fresh and relevant visualizations. By 

putting emphasis on the analysis rather than on the chart to display your results, you can focus 

less on predicting the answers and focus more on asking the right questions.
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Bạn dùng Excel để tính toán? 
Dùng thử Tableau để tính toán và phân tích chuyên sâu hơn.

Bạn có thể sử dụng các công thức và hàm của Excel, như LOOKUP hoặc SUM, để thực hiện nhiều phép tính cho 

dữ liệu của mình. Điều quan trọng là những tác vụ này phải thuận tiện, tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng mình cần 

phải đưa phân tích của mình lên một cấp độ mới, không những thuận tiện mà còn phải nhanh nữa.

Bên cạnh ngôn ngữ tính toán thông minh, Tableau còn có các tính năng tích hợp nhằm đảm bảo rằng dữ liệu của 

bạn sẽ có cấu trúc và định dạng mà bạn cũng như những người khác có thể sử dụng. Những tính năng phân tích 

này giúp bạn khám phá dữ liệu theo ý muốn. Nhanh chóng xác định và tách các giá trị ngoại lệ, khám phá các mẫu 

ẩn, hiển thị vị trí địa lý, xem các xu hướng và lập mô hình cho tương lai để bạn có thể dự đoán kết quả.

Với Tableau, bạn có thể phân tích dữ liệu của mình mà không lo dữ liệu bị hỏng hay phải làm việc hàng tuần hoặc 

hàng tháng do ai đó đã vô tình xóa một trong các công thức của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ luôn an toàn vì dữ liệu sẽ 

không bao giờ cập nhật lại nguồn dữ liệu ban đầu. Tableau giúp bạn thấy mọi góc độ của câu hỏi, đặt câu hỏi một 

cách dễ dàng và tự nhiên cũng như để cho các câu trả lời dẫn dắt bạn đến những kiến thức chuyên sâu thú vị mới.

Using Excel for calcs? 
Try Tableau for calcs and even richer analytics

You can use Excel’s formulas and functions, like LOOKUP or SUM, to perform a number of 

calculations on your data. And while it’s important that these tasks be convenient, you might find 

yourself needing to take your analysis to the next level—and fast. 

In addition to a smart calculation language, Tableau has a number of built-in features to help you 

get your data in a structure and format you and others can use. These analytics allow you and 

others to explore data at will. Quickly reveal and isolate outliers, discover hidden patterns, show 

geographical locations, see trends, and model the future so you can anticipate results. 

With Tableau, you can analyze your data without worrying about your data becoming corrupt, or 

losing weeks or months of work because someone accidentally deleted one of your formulas. Your 

data is safe, because it never writes back to your original data source. Tableau lets you find every 

angle of inquiry, effortlessly and organically asking questions and letting the answers lead you to 

new and amazing insights.
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Bạn chia sẻ báo cáo trên Excel? 
Thử khám phá trải nghiệm chia sẻ và cộng tác bằng Tableau.

Khi cần chia sẻ kết quả phân tích của bạn trên Excel với những người khác, bạn có thể chia sẻ báo cáo dạng bản cứng 

hoặc bản PDF. Nhưng nếu bạn muốn để người khác đặt các câu hỏi tiếp theo và tương tác với dữ liệu thì sao? Để chia 

sẻ hoặc mời những người khác cộng tác trên bảng tính Excel, bạn cần có một thêm một cấp cấu hình, biện pháp phòng 

ngừa và đôi khi là cả các plugin của bên thứ ba.

Với Tableau, khả năng cộng tác được tích hợp như một bước không thể thiếu trong chu trình phân tích của tổ chức bạn. 

Bạn không cần phải có thêm cấu hình hoặc tiện ích bổ sung để chia sẻ hoặc cộng tác với dữ liệu. Với Tableau Server và 

Tableau Online, dữ liệu của bạn luôn có sẵn trên Internet. Bạn chỉ cần xuất bản và chia sẻ tài nguyên trực quan hóa cũng 

như trang tổng quan với những người mà mình muốn cộng tác.

Sharing Excel reports?  
Try sharing and collaborative exploration with Tableau

When it comes time to share the results of your analysis in Excel with others, you can share 

a physical report or PDF. But what if you want to allow others to ask follow-up questions and 

interact with the data? Sharing or inviting others to collaborate on your Excel spreadsheets 

requires a level of additional configuration, precautions, and sometimes even third-party 

plugins. 

With Tableau, collaboration is built in as an integral step in your organization’s cycle of analytics. 

There are no additional configurations or add-ons required to share or collaborate with data. 

With Tableau Server and Tableau Online, your data is centrally available on the web. Simply 

publish and share visualizations and dashboards with the people you want to collaborate with.
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Kết luận

Khi bạn sử dụng kết hợp Excel và Tableau, thì việc phân tích dữ liệu của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. 

Bạn không còn bị gò bó bởi những hạn chế của bảng tính và biểu đồ tĩnh, đồng thời có thể trải nghiệm một thế giới 

hoàn toàn mới về khám phá dữ liệu, thông tin chuyên sâu cũng như hoạt động tương tác giúp mọi người tạo ra 

những câu chuyện bằng dữ liệu.

Nếu bạn đang lưu trữ dữ liệu trong Excel, hãy dùng thử Tableau để tổng hợp tất cả các dữ liệu lại với nhau. Khi bạn gặp 

khó khăn trong việc lựa chọn biểu đồ và đồ thị, hãy tạo các tài nguyên trực quan hóa chuyên sâu, mang tính tương tác 

bằng Tableau. Nếu bạn cảm thấy việc tính toán thật mệt mỏi, hãy dùng thử tính năng phân tích bằng cách kéo và thả 

của Tableau để trả lời các câu hỏi chuyên sâu hơn. Thay vì gửi báo cáo, hãy nâng tầm công việc này thông qua hoạt 

động cộng tác, nhắc lại và khám phá dữ liệu được chia sẻ cũng như trang tổng quan bằng cách dùng Tableau.

Cho dù bạn đang trả lời một câu hỏi nhanh, cộng tác với những người khác hay thậm chí là cung cấp phân tích cho 

toàn bộ doanh nghiệp, Tableau đều có thể giúp bạn tạo ra tác động bằng dữ liệu của mình.

Tải xuống bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay hoặc xem tất cả các sản phẩm mà Tableau cung cấp.

Giới thiệu về Tableau 
Tableau là một nền tảng phân tích trực quan hoàn chỉnh, tích hợp và sẵn dùng cho doanh nghiệp. Nền tảng này giúp 

mọi người và các tổ chức phát triển theo hướng dựa trên dữ liệu nhiều hơn. Cho dù là tại chỗ hay trên đám mây, trên 

Windows hay Linux, Tableau cũng đều thúc đẩy các khoản đầu tư hiện có vào công nghệ của bạn, đồng thời mở rộng 

quy mô theo doanh nghiệp bạn khi môi trường dữ liệu của bạn thay đổi và phát triển. Khai phá sức mạnh của các tài 

sản quý giá nhất: dữ liệu và nhân viên của bạn.
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