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Wat is Power BI ?

Microsoft:

“Power BI is a suite of business analytics tools that 
deliver insights throughout your organization. 

Connect to hundreds of data sources, simplify data 
prep, and drive ad hoc analysis. 

Produce beautiful reports, then publish them for your 
organization to consume on the web and across mobile 
devices. 

Everyone can create personalized dashboards with a 
unique, 360-degree view of their business. 

And scale across the enterprise, with governance and 
security built-in”.
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Waarom Power BI ?

• Het is gemaakt vanuit de eindgebruiker, dus technische kennis is minder belangrijk en het werkt zeer 
gebruiksvriendelijk;

• Power Bi is een Microsoft tool en daarom herkenbaar in het gebruik en de natuurlijke evolutie van Excel;

• Microsoft investeert serieus in deze applicatie waardoor er veel nieuwe ontwikkelingen zullen volgen;

• Het is gratis!! En een Power BI Pro abonnement kost € 10 per maand;

• Je kunt het vrijwel geheel zelf implementeren en draaien;

• Eenvoudige koppeling met bronnen via meer dan 100 aanwezige veilige koppelingen;

• Veel voorgeprogrammeerde visualisaties van landkaarten tot grafieken waardoor je data gaat leven;

• Dashboards en rapportages delen met je collega’s kan simpel en veilig via een webbrowser of gewoon op je 
smartphone;

• Gebruikers van dashboards en rapportages kunnen zelf veilig filteren in de rapportages;
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Zijn er nadelen aan Power BI ?

Een Business Intelligence-tool die standaard in 
Microsoft Office zit; te mooi om waar te zijn! Er moeten 
ook waarschuwingen gegeven worden:

• Een grootse opzet leidt vaak tot onbegrip, angst 
voor verandering en uiteindelijk het verlies van 
focus;

• Er blijven altijd afwegingen op het gebied van data 
integriteit, data security, definities en server 
belasting;

• De relatie tussen IT en de gebruikers verandert als 
deze laatste groep zelf nog zelfstandig over de 
ruwe data beschikt;

Wat moet BI 
opleveren

Eindgebruikers 
betrekken

Waar komt de 
data vandaan

Hoe 
presenteren
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Wie doet er wat binnen Power BI ?

Rollen
• De “Super User” maakt en beheerst de dataset, 

maakt de rapportages en stelt deze beschikbaar 
met de Power BI desktop.

• De “Admin” beheerst de gebruikersrechten, 
autorisatie en het systeemgebruik van alle 
gebruikers via de Power BI Admin Portal.

• De “Gebruiker” bekijkt de rapportages en 
dashboards via de Power BI service website en 
Power BI Mobile App en kan zelf aan de slag.
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Maak een stappenplan

Begin klein

Bepaal 
gebruiks-
rechten

Connect 
naar 

database

Maak de 
dataset 

Maak 
rapportages

Delen van 
rapportages

• Creëer draagvlak voor Power BI en begin met een 
klein en enthousiast team .

• Maak de omgeving veilig, bepaal wie wat mag zien 
en gebruik hiervoor de Admin Portal.

• In Power BI Desktop leg je de verbinding met je 
data bron. Hier kan je de data “schonen” in de 
Query Editor, leg je relaties tussen de verschillende 
bronnen, maak je het datamodel en creëer je de 
rapportages.

• In de Power BI Service App browser en Mobile App 
(Power BI Pro) vindt uiteindelijk het “veilig” delen 
plaats. 
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Creëer draagvlak

• Power BI is een nieuwe manier om naar gedeelde 
data te kijken.

• Begin eerst zelf met oefenen met Excel gegevens 
die je al hebt.

• Start met een onderwerp dat aanspreekt. Pak 
bijvoorbeeld de lijst met openstaande posten. 
Breng deze in kaart per klant, segment, regio, 
salesmanager, top 10 etc.
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Enthousiast team

Tip

Stel een klein kernteam samen van mensen die Power 
BI ook echt gaan gebruiken.

Denk daarbij aan de volgende rollen:

• Een projecteigenaar: iemand die Power BI gaat 
supporten op managementniveau;

• Een projectmanager: iemand die dagelijks belast 
is met het project en de voortgang rapporteert;

• Projectteamleden: uitvoerders bij voorkeur uit de 
Finance en IT-organisatie en liefst toekomstige 
eindgebruikers.
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Connectie naar database
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Power BI heeft het erg eenvoudig gemaakt om een 
koppeling te leggen naar jouw gegevens.

Er zijn 5 categorieën:

1) Bestanden (Excel, CSV, etc.)

2) Database (SAP, SQL, etc.)

3) Azure

4) Onlineservices (SharePoint, Dynamics, etc.)

5) Overige (Internet, Exchange, etc.)

Voor het verversen van data zijn er 2 opties:

Refresh data & Real time data.

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-data-sources

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/refresh-data
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Data(set) beschikbaar maken

Power BI Desktop
In de Power BI Desktop versie kan iedereen de 
verschillende bronnen van data gebruiken en 
rapportages bouwen.

Voordeel

Dit is heel flexibel en iedereen kan gelijk aan de slag.

Nadeel

Je hebt zo geen controle over gerapporteerde data, 
definities en datamodel, waardoor de data veiligheid 
niet verzekerd is en dubbel werk ontstaat.

Power BI App
Eén persoon zet de Power BI dataset klaar in de Power 
BI App zodat de gebruikers hier een rapportage van 
kunnen maken.

Voordeel

Sterk versie beheer en minder/geen dubbel werk.

Nadeel

Deze rapportages moeten beheerst worden.
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Rapportages maken

Uiteindelijk draait het om de rapportages die 
beschikbaar komen voor de eindgebruikers.

In de praktijk zal blijken dat het hebben van een aantal 
standaardrapportages waarbinnen gebruikers kunnen 
“slicen en dicen” het meest effectief zijn.

Stem goed af met de latere gebruikers welke 
rapportages ze willen zien en wat ze nodig hebben en 
begin klein. Neem rapportages die direct waarde 
toevoegen.

Bouw ze in je kerngroep voordat je ze gaat delen, het 
laatste wat je wilt is dat er straks honderden 
verschillende versies van hetzelfde rapport bestaan.
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Delen van rapportages

Microsoft legt uit hoe je rapportages beschikbaar kunt stellen.

Grofweg zijn er drie opties:

• Je kunt werken met een Microsoft Premium & Report Server. Dat vergt een aanzienlijke investering vanaf 
€5.000 per maand en levert alleen voordelen op bij hele grote gebruikers.

• Je kunt informatie delen via de Publish-to-Web functie. Deze is gratis en heeft als nadeel dat iedereen die de 
link heeft de data kan zien.

• Je kunt alle gebruikers beheersen door ze een Power BI Pro-licentie te geven, ook als je ze alleen maar 
leesrechten geeft. Het voordeel is dat IT de gebruikers centraal kan beheersen en je data integriteit 
gewaarborgd blijft. Deze optie kost € 10 per maand per gebruiker.

Tip

De laatste optie is qua kosten de meest overzichtelijke.
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Vragen en antwoorden

Waar zet Microsoft mijn data neer?

Microsoft moet voldoen aan de strenge data eisen van de EU en USA wetgevers. Als een gevolg daarvan blijft de 
data in principe binnen de regio van origine en is de service vanuit Microsoft zo ook opgezet. Uiteindelijk is al je 
data in de cloud even veilig als OneDrive, Hotmail, Outlook, etc. 

Wat is DAX taal?

DAX is de functionele taal in Power BI om aangepaste berekeningen te maken. DAX is wellicht onbekend, maar 
het beheersen hiervan kan je enorm helpen bij het ontwikkelen van een dashboard. Ook al is dit meer voor 
geavanceerde gebruikers, je hoeft geen IT programmeerder te zijn om hier mee te werken. De basis leer je vrij 
snel.

Wat is de Q&A optie van power BI

Dit is waar Power BI echt de toekomst is, de Q&A optie is de mogelijkheid om realtime door gebruikers vragen te 
stellen aan Power BI, waarbij Power BI op basis van natural language de vraag kan beantwoorden. Het staat nog 
een beetje in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn enorm, zeker nu Microsoft hier steeds meer in 
investeert.
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Tot slot

Enthousiast geworden?

Miss Efficiency biedt de mogelijkheid tot het klassikaal volgen van Power BI Desktop trainingen.

Kijk hiervoor op www.missefficiency.nl
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