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Woord vooraf
Dit boek gaat over Power BI in zijn algemeenheid. Dat betekent dat het gaat over de
Power BI-desktop, de Power BI-onderdelen van Excel en de Power BI-service. Voor het
lezen en begrijpen van dit boek is voorkennis niet strikt noodzakelijk. Wel is het zeer
aan te raden om over enige ervaring met Excel te beschikken, zoals het werken met
externe gegevensbronnen, draaitabellen en graﬁeken of over meer algemene databasekennis te beschikken.
Microsoft is al enkele jaren hard bezig Power BI in de markt te zetten. De releases
volgen elkaar snel op. Maandelijkse releases brengen nieuwe functionaliteiten. Tegen
de tijd dat je dit leest, heeft Power BI alweer meer mogelijkheden dan op het moment
dat dit geschreven wordt. Ook zullen enkele screenshots die je in dit boek aantreft
ondertussen niet meer overeenkomen met wat je in de praktijk ziet.
Dit boek zal je vertrouwd maken met de basisfunctionaliteit van Power BI en het zal je
inzicht geven in wanneer je wat moet doen. Die doelstelling is niet afhankelijk van de
meest recente versie. Na het lezen van dit boek heb je genoeg kennis en kunde om met
Power BI oplossingen te bouwen en daarbij ook gebruik te maken van nieuwere functionaliteit, zelfs als die in dit boek nog niet staat beschreven. Ook zul je na het lezen van
dit boek zowel met Excel als met Power BI-desktop oplossingen kunnen bouwen.
Er is op het internet heel veel te vinden over Power BI. Veel demo’s, blogs, video’s en
de nodige tutorials. In dit boek is alles bij elkaar gebracht. Van A tot Z doorloop je met
dit boek alle relevante zaken van Power BI. Je zult echter nooit uitgeleerd raken. Als je
eenmaal de basis onder de knie hebt, kun je verder leren met alle informatie die op het
internet beschikbaar is.
Een ander deel van de meerwaarde van dit boek is dat het een Nederlandstalig boek
is. Voor sommige mensen is het immers gemakkelijker een boek in het Nederlands te
lezen in plaats van in het Engels. Los daarvan kun je een Nederlands- of een Engelstalige
Excel hebben. Om beide Excel-instellingen te ondersteunen noemen we zo veel
mogelijk Engelse namen tussen haakjes achter de Nederlandse.
In dit boek werken we veel praktische voorbeelden uit. Je kunt deze voorbeelden
stapsgewijs meemaken. De stappen die je moet volgen worden met bullets aangegeven. Veel van deze voorbeelden maken gebruik van de AdventureWorks2014 en
AdventureWorksDW2014 voorbeelddatabases van Microsoft. Deze databases zijn te
downloaden via GitHub (https://bit.ly/2yyW1kh). Mocht je geen SQL Server hebben
dan kun je via https://bit.ly/2mW1Y5u een SQL Server Express-editie downloaden en
gebruiken om de voorbeelden na te bouwen. Screenshots zijn gebaseerd op Excel 365 en
de Power BI Desktop-versie van augustus 2018.
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De voorbeelddatabases zijn Engelstalig. Ondanks dat het boek in principe
Nederlandstalig is, is ervoor gekozen deze te gebruiken omdat ze gemakkelijk voorhanden zijn en mooie gegevens bevatten om mee te spelen. Nadeel is dat we als gevolg
van deze keuze hier en daar Engelse termen gebruiken.
Veel plezier met leren en het ontdekken van de Power BI-mogelijkheden.
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Inleiding
Welkom in het handboek Power BI. Als je dit leest is de kans groot dat je (regelmatig)
met gegevens werkt en informatie wilt presenteren. Excel is al jaren het meest
gebruikte programma om met gegevens te werken. Dat komt enerzijds doordat het
gemakkelijk is om mee te werken en anderzijds door de vele krachtige opties zoals
bijvoorbeeld draaitabellen, graﬁeken en voorwaardelijke opmaak.
Met de Power BI-toepassingen van Excel wil Microsoft het nog makkelijker maken
om met gegevens te werken.
◼ Je moet met grotere gegevensverzamelingen (datasets) kunnen werken.
◼ Je moet gemakkelijker willekeurige bronnen kunnen benaderen. Daar horen ‘eigen’
databases bij, maar bijvoorbeeld ook gegevens van Facebook of andere websites.
◼ Je moet gemakkelijker de gegevens kunnen aanpassen aan je behoeftes.
◼ Je moet al die gegevens gemakkelijk kunnen omtoveren tot zinvolle informatie met
intuïtieve rapporten.
◼ En tot slot moet je je werk gemakkelijk kunnen delen met anderen.
Bovendien wil Microsoft deze functionaliteit niet beperken tot mensen die Excel
hebben. Met de gratis te downloaden applicatie Power BI Desktop (https://powerbi.
microsoft.com/en-us/desktop/) kan je hetzelfde bereiken. Ondertussen is Power BI
Desktop zelfs belangrijker geworden als applicatie om Power BI-rapporten te maken
dan Excel.
In dit boek lees je wat de mogelijkheden van Power BI zijn. Je leert ook met alle mogelijkheden te werken. En tot slot zie je de mogelijkheden van de Power BI-service. Dat is
een web portal waar je rapporten naar kunt uploaden, waar je dashboards kunt maken
en waar je rapporten en dashboards kunt delen met anderen.
Omdat BI in Power BI staat voor Business Intelligence krijg je in het eerste hoofdstuk
achtergrond over wat Business Intelligence is en de beoogde rol van Power BI in het
grotere geheel. De volgende hoofdstukken gaan in detail in op de verschillende onderdelen.

1.1

Wat is Business Intelligence?

De letters BI in Power BI staan voor Business Intelligence. Hieronder volgt een deﬁnitie
van Business Intelligence (vrij vertaald naar de deﬁnitie van Gartner op www.gartner.
com/it-glossary/business-intelligence-bi):
Business Intelligence is een overkoepelende term waarmee applicaties, infrastructuur en hulpmiddelen en aangeraden werkwijzen worden bedoeld, die als
doel hebben om gegevens beschikbaar te stellen om de juiste beslissingen te
kunnen nemen op basis van correcte, betrouwbare informatie.
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Heel kort door de bocht is deze deﬁnitie samen te vatten als: van gegevens informatie
maken. Bedrijven hebben databases vol met gegevens. Ook zijn er veel gegevens
beschikbaar in Excelbestanden of in bijvoorbeeld CSV (Comma Separated Values)bestanden. Daarnaast is er tegenwoordig een oneindige hoeveelheid gegevens beschikbaar via het internet. Maar wat kan je met al die gegevens? Ben je in staat die gegevens
te gebruiken? Soms hoor je mensen zeggen: data (gegevens) zijn het nieuwe goud. Kan
je informatie maken van al die gegevens? Informatie die jou, of anderen binnen het
bedrijf, in staat stelt betere beslissingen te nemen?
Het doel van Business Intelligence is om deze gegevens te gebruiken en er informatie
van te maken zodat jij, of anderen binnen je bedrijf, hun werk beter kunnen doen.
Business Intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te laten werken.

1.2

Self-Service BI

In het verleden was Business Intelligence vaak een zaak van de IT-afdeling. Techneuten
bouwden datawarehouses, maakten analytische/semantische modellen en stelden
rapportages samen voor de organisatie. De mensen binnen een bedrijf die beslissingen
moesten nemen (dat zijn niet alleen maar managers) waren afhankelijk van wat de
techneuten maakten. Deze situatie kan een aantal problemen opleveren:
1. IT levert de gewenste informatie te laat op.
2. IT levert de verkeerde informatie op.
3. Business Intelligence-professionals zijn duur.
In het eerste geval heeft het Business Intelligence-team de vraag om informatie goed
begrepen. Door technische complexiteit of simpelweg door drukte van de betrokken
mensen, worden de gevraagde rapporten te laat geleverd. In sommige gevallen is
de vraag om informatie al niet meer relevant omdat de beslissingnemer zijn of haar
besluit al heeft genomen.
In het tweede geval hebben de makers van de Business Intelligence-oplossing de
vraag niet goed begrepen en verkeerde rapporten gemaakt. De vraag om informatie
vanuit de organisatie wordt dus helemaal niet beantwoord. De IT’ers zijn minder goed
op de hoogte van de bedrijfsprocessen dan de mensen op de werkvloer. Daardoor zijn de
eersten soms minder goed in staat om de juiste informatie te leveren.
Een derde probleem is dat Business Intelligence-professionals duur zijn in termen
van uurloon. Veel vragen om informatie zullen achteraf bezien eenmalige vragen zijn.
Het loont dan niet om dure professionals in te zetten om de vragen te beantwoorden.
De mensen die met de vraag zitten, kunnen beter zelf in staat gesteld worden om met
antwoorden te komen.
Microsoft noemt mensen die met gegevens werken kenniswerkers. Deze kenniswerkers worden vaak in staat geacht zelf sneller, beter en goedkoper van de beschikbare gegevens bruikbare informatie te maken. Er wordt niet van hen verwacht Basel II
compliant Credit Risk Datawarehouses te bouwen. Wel kunnen ze de gegevens uit zo’n
database halen en tot nuttige informatie verwerken.
14
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Bovenstaande korte probleemschets is de verantwoording van Self-Service BI.
Self-Service Business Intelligence draait om het in staat stellen van eindgebruikers om zelf in hun informatiebehoefte te voorzien zonder anderen te vragen
oplossingen voor ze te bouwen om de juiste informatie op het juiste moment
ter beschikking te hebben.

Bij Self-Service BI is het de bedoeling dat beslissingnemers/kenniswerkers zelf in hun
eigen informatiebehoefte voorzien. Eén van de achterliggende gedachten daarbij is dat
mensen steeds handiger worden met computers. Veel (maar niet alle) mensen kunnen
goed genoeg overweg met een computer om zelf hun eigen informatie te vergaren.
Bovendien weten de kenniswerkers zelf vaak goed waar welke informatie voorhanden
is. Belangrijk is wel dat mensen in staat gesteld worden deze taak op zich te nemen.
Daar zijn twee belangrijke aspecten aan:
1. De gegevens moeten voorhanden zijn.
2. De mensen moeten de juiste programma’s krijgen om mee te werken.
De gegevens moeten voorhanden zijn
Het klinkt leuk: mensen zelf hun rapporten laten maken. Maar waar komen de
gegevens vandaan?
In wat grotere organisaties zal er nog steeds sprake zijn van een (corporate) datawarehouse. Dit is een database waar veel van de relevante gegevens zijn verzameld met
informatievoorziening als doel.
Steeds vaker wordt het datawarehouse aangevuld met geprepareerde datasets (gegevensverzamelingen) die voor gebruikers beschikbaar worden gemaakt. Deze datasets
kunnen op veel verschillende manieren aangeboden worden.
Uiteraard kunnen datasets ook van buiten de organisatie komen. Op het internet
zijn bijvoorbeeld gegevens over het weer of demograﬁsche gegevens beschikbaar. Beide
kunnen interessant zijn om te gebruiken in bijvoorbeeld omzetanalyses.
Een veelgehoord voorbeeld, vaak genoemd in combinatie met big data, is Twitter.
Het zou interessant kunnen zijn om alle tweets waarin een bedrijf wordt genoemd te
verzamelen en te analyseren op sentiment. Wordt er positief of negatief getweet over
het bedrijf, waar gaan die tweets over en wat kunnen we eraan doen?
Een belangrijk punt om hier te noemen is security. Databasebeheerders zijn
jarenlang bezig geweest databases af te schermen. Als alle mogelijke bronnen van
informatie zijn afgeschermd, wordt Self-Service BI onmogelijk. Deze opmerking is
geenszins een pleidooi om security af te schaffen. Welke gegevens waar, wanneer en
hoe beschikbaar te maken is een belangrijk onderdeel van een Business Intelligenceimplementatie binnen een organisatie. Ook wetgeving zoals AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) moet je naleven.
De mensen moeten de juiste programma’s krijgen om mee te werken
Een ander belangrijk onderdeel van Self-Service BI is de mensen van de juiste programma’s (tools) te voorzien. Binnen de producten die Microsoft maakt is Excel al sinds
jaar en dag het favoriete programma van veel mensen. Microsoft kiest er nu voor om
15
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juist de meest gebruikte tool nog beter geschikt te maken voor Business Intelligencedoeleinden. Een voordeel ten opzichte van concurrerende programma’s is dat je geen
nieuw programma hoeft te leren. Uiteraard moet je wel de nieuwe functionaliteiten die
toegevoegd zijn onder de knie krijgen. Vandaar dit boek!
Is het leren van een nieuw programma geen probleem, dan kan je ook werken met
de Power BI Desktop. Het voordeel van dit programma is dat het speciﬁek gemaakt is
voor Power BI-oplossingen (rapporten) terwijl Excel een veel generieker programma is.
Bovendien is Power BI Desktop gratis.
Self-Service BI is geen vervanging van de klassieke corporate Business Intelligence.
Het is er eerder een aanvulling op. Business Intelligence-initiatieven kunnen nu door
gebruikers zelf op de werkvloer opgepakt worden. De succesvolle initiatieven kun je in
een later stadium opnemen in de bedrijfsbrede Business Intelligence-oplossing.
De totaaloplossing kan er dan komen uit te zien zoals in ﬁguur 1.1.

Data
Models

Flat
Files

Datawarehouse

Data
Feeds

Kubussen

Bronnen

Data feeds
Externe data
Internet …

Gebruikt én
maakt
informatie

Modellen

E
T
L
BI professional:
bouwt
BI-oplossing

Gebruiker in de
organisatie

Gebruiker
in de
organisatie
Gegevensverzamelingen

Data
Models

Rapport
Dashboard

BI Portal

Figuur 1.1 Self-Service Business Intelligence

1.3

Voor wie is Self-Service BI?

In zijn algemeenheid kunnen we binnen een organisatie vier verschillende soorten
gebruikers van rapportages onderkennen. Bill Inmon deﬁnieert vier soorten gebruikers:
1. Farmers.
2. Tourists.
3. Explorers.
4. Miners.
Farmers
Voor farmers zijn rapporten in de vorm van vooraf gedeﬁnieerde pdf-bestanden
misschien wel genoeg. Ze hebben vaste, terugkerende informatiebehoeften. Een
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manager op het gebied van personeelszaken wil bijvoorbeeld wekelijks een overzicht
van het aantal fte’s, uitgesplitst naar externen en mensen in loondienst en het ziekteverzuim in beide groepen.
Tourists
Tourists hebben naast de vaste informatiebehoeften van farmers behoefte aan ad-hoc
informatie. Voor werkzaamheden die maar af en toe uitgevoerd worden, ontstaat
opeens een andere informatiebehoefte dan de dagelijkse vraag. Rapporten moeten
wat interactiever worden. Misschien dat deze mensen zelf rapporten moeten kunnen
aanpassen.
Explorers
Explorers zijn mensen die meer gaan analyseren. Rapporten zijn vrij statisch.
Rapporten geven een antwoord op een vooraf gestelde vastomlijnde vraag. Dat sluit
precies aan bij farmers en is grotendeels afdoende voor tourists. Explorers willen op
zoek naar verbanden en willen niet alleen het ‘wat’ weten (de droge cijfers) maar ook
het hoe en waarom (de cijfers achter de cijfers). Een tool als Excel of Power BI sluit beter
aan bij deze behoefte dan een vast rapport.
Miners
Miners gaan nog een stap verder. Dit zijn de mensen die aan de slag gaan met grote
hoeveelheden gegevens om te proberen patronen in de gegevens te herkennen. Hoe
kan een verzekering een frauduleuze claim onderscheiden van een terechte claim?
Waarin onderscheiden beide zich en kan ik met die wetenschap van een nieuwe claim
voorspellen of het om een frauduleuze claim gaat? Dit soort mensen heeft statistische
programma’s en dataminingtools nodig.
Volgens bovenstaande indeling is Power BI voor Excel niet voor de eerste groep
mensen. Ook de tweede groep, de tourists, zijn waarschijnlijk meer gebaat bij door
anderen gemaakte formele rapporten. Microsoft SQL Server Reporting Services is een
geschikt product om voor deze mensen informatie beschikbaar te stellen.
Excel en Power BI Desktop zijn uitstekend geschikt voor de explorers en de miners.
Met beide kan je zelf grasduinen in de beschikbare informatie en de analyses doen die
je wilt.

1.4

Power BI

Microsoft koos er in eerste instantie voor om Microsoft Office Excel hét programma te
laten zijn om Self-Service Business Intelligence te doen. Microsoft heeft veel nieuwe
functionaliteit in Excel gestopt om dat te bereiken. Die nieuwe onderdelen werden
gezamenlijk bekend onder de naam Power BI. Tegenwoordig wordt met Power BI
meestal de Power BI-service bedoeld, de cloudomgeving van Power BI waarover je later
in dit boek meer leert. Ook is Excel als primaire tool vervangen door Power BI Desktop.
De functionaliteit is echter voor het overgrote deel vergelijkbaar en in te delen in drie
onderdelen:
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1. Power Query.
2. Power Pivot.
3. Power View.
De individuele namen van de onderdelen worden steeds minder gebruikt. Qua functionaliteit zijn ze nog duidelijk herkenbaar en te onderscheiden. In deze paragraaf maak
je kort kennis met de verschillende onderdelen. De diepgang komt in de volgende
hoofdstukken.
1.4.1

Power Query

Met Excel heb je via de Gegevens (Data)-tab altijd al veel databronnen kunnen
ontsluiten, zoals:
◼ MS Access.
◼ SQL Server databases en SQL Server Analysis services-kubussen.
◼ Tekstbestanden.
◼ XML en OData.
◼ ODBC en OLEDB-bronnen.
Hoewel dit een heleboel verschillende bronnen zijn, zeker als je bedenkt dat je met
ODBC en/of OLEDB bijna alle soorten databases kunt aanspreken, wordt deze lijst
tegenwoordig toch beperkt. Big data en de bijbehorende databases vormen een steeds
belangrijker onderdeel van de gegevens die we willen gebruiken bij onze analyses. Veel
verschillende websites zoals Facebook en andere socialmediasites worden ook steeds
belangrijker om te gebruiken.
Daarnaast zijn sommige databases van bijvoorbeeld CRM (Customer Relationship
Management)-applicaties niet rechtstreeks benaderbaar. Toch zit in dat soort databases
een schat aan informatie. Dit soort informatie moet (gemakkelijk) bruikbaar zijn.
Het onderdeel Power Query van Power BI heeft twee doelen:
1. Meer verschillende gegevensbronnen ontsluiten.
2. Gemakkelijk gegevens kunnen aanpassen aan de behoeftes.
Meer verschillende gegevensbronnen ontsluiten
Power Query geeft je vele mogelijkheden om gegevens te benaderen, van klassieke
databases via SAAS-services tot big data. Microsoft is van plan de lijst met mogelijke
bronnen verder en verder uit te breiden. In Excel 365 en Excel 2016 en later is Power
Query al volledig geïntegreerd in het lint Gegevens (Data). Je ziet de naam alleen nog
terug in de menuoptie Power Query Editor starten.
Gemakkelijk gegevens kunnen aanpassen aan de behoeftes
Power Query is de ETL-tool van Power BI. ETL staat voor Extract, Transform, Load en is
een heel belangrijk onderdeel van Business Intelligence-oplossingen. Extract betekent
in deze context het inlezen van gegevens uit bronsystemen. Daar hebben we het net
over gehad.
Transform betekent het aanpassen van de gegevens aan hoe ze gebruikt moeten gaan
worden. De gegevens zoals je ze aantreft in de bron zullen niet altijd voldoen aan de
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eisen die je eraan stelt. Regelmatig tref je gegevens aan in de vorm van een draaitabel
terwijl je de gegevens nodig hebt in de vorm van een gewone tabel. Misschien komen
de datatypes niet overeen met wat je wilt doen, of moeten er nog berekeningen gedaan
worden voordat je met de gegevens kunt werken. Power Query stelt je in staat om deze
aanpassingen (en vele andere aanpassingen) aan gegevens gemakkelijk te doen voordat
je er verder mee werkt op rapporten.
De L van ETL staat voor Load, ofwel Laden. De gegevens die je inleest moeten ergens
naartoe. ‘Ergens’ is in de context van Power BI naar het Power Pivot-datamodel. Binnen
Excel kan het ook een Excel-werkblad zijn.
In hoofdstuk 5 leer je werken met Power Query.
1.4.2

Power Pivot

Veel mensen, waaronder bijvoorbeeld data-analisten, willen met gegevens kunnen
‘spelen’. Je wilt snel en gemakkelijk, met simpel slepen van gegevens, mooie, sprekende
visualisatie kunnen maken van de gegevens. Power Pivot is een datamodel dat tot doel
heeft deze wens te verwezenlijken.
Power Pivot heeft twee doelen:
1. Het gemakkelijk maken om met gegevens te werken.
2. Goede performance bieden voor Analytics.
Het gemakkelijk maken om met gegevens te werken
Power Pivot is wat wel een semantisch model wordt genoemd. De deﬁnitie van een
semantisch model is als volgt:
Een semantisch model vertaalt een technische database-implementatie in een
voor eindgebruikers leesbaar en begrijpelijk model dat bruikbaar is zonder over
(veel) technische kennis te beschikken.
In een semantisch model worden alle gegevens die nodig zijn om zinvolle data-analyses
te doen samengebracht in hun onderlinge verband en in de taal van de gebruiker. Een
goed semantisch model is intuïtief te gebruiken. De gegevens staan logisch gegroepeerd in de taal van de gebruiker in het model. De gebruiker sleept wat hij of zij nodig
heeft naar een rapport. Doordat het model de onderlinge verbanden tussen de gegevens
kent, wordt automatisch de juiste query gegenereerd om de gegevens op te halen.
Power Pivot is binnen Power BI dit semantische model dat je straks in staat stelt
intuïtief met de gegevens te werken.
Goede performance bieden voor Analytics
Laat ik beginnen met een deﬁnitie te geven van Analytics.
Analytics is het ontdekken en communiceren van betekenisvolle patronen in
gegevensverzamelingen.
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Wat ik eerder luchtig ‘spelen’ met gegevens heb genoemd, valt onder Analytics. Het gaat
hier niet om vooraf gedeﬁnieerde vragen en daarmee om vooraf geschreven query’s.
Het gaat om het ontdekken, om het vinden van nieuwe verbanden. Dat vergt een
dynamisch proces.
Vastomlijnde vragen kunnen goed voor performance getuned worden. Willekeurige
ad-hoc analyses zijn veel moeilijker te tunen. Power Pivot is een techniek waarbij alle
gegevens die in het model opgenomen zijn, in het geheugen van de computer zitten.
Daar worden ze, sterk gecomprimeerd, bewaard zolang je met jouw model werkt. Power
View, het rapport- of visualisatiedeel, kan er dan heel gemakkelijk en snel bij, wat een
goede performance oplevert, hoe de gegevens ook gebruikt worden.
Als ik rapportagetools zou moeten classiﬁceren zou ik zeggen dat Power BI een
datamodelleertool is. Het datamodel is het belangrijkste onderdeel van een Power
BI-oplossing. Het bepaalt de functionaliteit, de mogelijkheden, de performance van de
rapporten en het einddoel van de oplossing.
In hoofdstuk 2 leer je de basis van het maken van een Power Pivot-model.
1.4.3

Power View

In de deﬁnitie van Analytics in de vorige paragraaf gebruiken we het woord ‘communiceren’. De ontdekte patronen moeten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Anders valt
er niets te communiceren. Bovendien zegt een plaatje meer dan duizend woorden, wat
hier betekent dat sommige verbanden verborgen blijven totdat je de gegevens visualiseert met de juiste graﬁekvorm.
Power View is een drag-and-drop (slepen en neerzetten) rapportageomgeving die
gebruikmaakt van een Power Pivot-model. Met Power View kan je gemakkelijk visualisaties maken die patronen in je gegevens duidelijk inzichtelijk maken. Ook eenvoudiger zaken als omzet per maand-rapportages kan je gemakkelijk en snel maken.
Hoewel ik van Power Pivot heb gezegd dat dat het belangrijkste onderdeel is, zou
ik dat ook kunnen zeggen van Power View. Het gaat om het inzichtelijk maken, het
beschikbaar stellen en het delen van informatie in de vorm van heldere, begrijpelijke
rapporten. Power View is daarmee het eindresultaat. Power Pivot moet dat mogelijk
maken.
In hoofdstuk 7 leer je werken met Power View.
1.4.4

Power Map

Tegenwoordig hebben veel gegevens een geograﬁsche component. Klanten wonen
bijvoorbeeld in speciﬁeke regio’s en dus kun je omzet analyseren naar regio. Een bedrijf
kan proberen zijn omzet te vergroten door in regionale kranten te adverteren. Dan kun
je naast omzet per regio ook reclamekosten per regio bekijken. Met een beetje geluk is
er zelfs een verband tussen beide. Maar is de omzet hoger tijdens de campagne en zakt
hij weer in als er gestopt wordt met adverteren? Of zien we een permanente omzetgroei
ontstaan, enige tijd nadat je begint met investeren in campagnes?
Bovenstaande is een scenario waarin Power Map excelleert. Omzet en investering
kun je per regio uitzetten op een kaart. Vervolgens kun je beide afspelen over de tijd.
Het is dan meteen duidelijk of de omzet meteen meegroeit met de investering of dat er
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vertraging optreedt. Tegelijkertijd kun je gemakkelijk zien in welke regio’s het verband
niet opgaat en in welke regio’s de investeringen achterblijven.
Power Map is nog altijd als add-in beschikbaar in Excel. In Power BI Desktop en in de
Power BI-service zit het niet. In dit boek zullen we het daarom niet verder bespreken.
Wil je er meer over weten, zoek dan op ‘Get started with Power Map’ in de supportwebsite van Office.com (of gebruik de link https://bit.ly/2DEq3bu).
Als je alle onderdelen op een rij zet kan je onderstaand architectuurplaatje tekenen.
Power Map
DWH,
CRM,
kubus,
…

ata
od
e
G

Excel
PowerPivot

Anders
(xlsx, csv,
OData
etc.)

Power View

Klassiek
Excel
Data hub

Visualisaties/analyse

Power Query
Figuur 1.2 Power BI-architectuur

1.4.5

Power BI Service

De Power BI Service is een website waar je Excel-werkboeken en Power BI-oplossingen
naar kunt uploaden. Op de website krijg je extra de mogelijkheid om dashboards te
maken. Dashboards zijn een soort startpunt waarop de meest relevante informatie
samengebracht kan worden in de vorm van tegels. Door op tegels te klikken, kom je bij
het rapport waar die informatie op ontsloten wordt.
Je kan vanuit de Power BI Service ook direct oplossingen maken door data in te lezen,
een model te maken en dan rapporten te maken. Dat werkt hetzelfde als wanneer je dat
doet met Power BI Desktop, hoewel er wel een paar kleine verschillen zijn.
De service is volledig dynamisch, wat gebruikers in staat stelt nieuwe rapporten te
maken, rapporten aan te passen, ﬁlters aan te passen of toe te voegen en ga zo maar
door. Alles wat een explorer nodig heeft om met de gegevens te ‘spelen’.
Vanuit de Power BI Service kan je ook de refresh van de gegevens regelen. Kijk je
tegen oude gegevens aan of is de informatie helemaal up-to-date?
Ten slotte kan je vanuit de service rapporten en dashboards delen met anderen.
In hoofdstuk 8 lees je meer over de Power BI Service.
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1.5

Power BI-scenario’s

Tot nu toe heeft in dit hoofdstuk de verantwoording voor Power BI gelegen bij de SelfService BI. Er zijn echter vier duidelijke scenario’s te deﬁniëren waar Power BI een grote
rol kan spelen:
1. Self-Service BI in grotere organisaties.
2. Midden- en kleinbedrijf.
3. Prototyping.
4. Corporate BI.
Self-Service BI in grotere organisaties
De redenen voor Self-Service BI in grotere organisaties zijn kort besproken in
paragraaf 1.2. Belangrijk om te beseffen is dat Self-Service BI bij grotere organisaties
geen vervanging is van klassieke of corporate Business Intelligence. Self-Service BI
met Power BI is een aanvulling op de corporate BI-oplossing die een organisatie meer
dan ooit in staat stelt om Business Intelligence niet als een project te zien maar als een
proces, een werkwijze, met de intelligente organisatie als ultiem doel.
Midden- en kleinbedrijf
Business Intelligence is voor elk denkbaar bedrijf interessant. Het doel is immers
competitief voordeel te verwerven. Welk bedrijf wil dat niet? Het is misschien wel de
sleutel tot succes.
Business Intelligence kan een hele dure tak van sport zijn. Dure professionals gaan
met dure tools datawarehouses bouwen, kubussen bouwen, ETL-processen programmeren en front-ends maken met rapporten en dashboards. Deze oplossingen vragen
vaak nieuwe hardware en als ze eenmaal gebouwd zijn moeten ze onderhouden
worden.
Dat is allemaal leuk en aardig, maar veel bedrijven uit het mkb hebben de benodigde
kennis en budgetten niet. Maar bijna alle mkb-bedrijven hebben wel Office. En vanaf
Office 2010 is Power BI beschikbaar. Als alternatief kan een bedrijf voor niet al te hoge
maandelijks bedragen Office 365-abonnementen nemen en zo Power BI verkrijgen.
Power BI Desktop is zelfs helemaal gratis en ook de Power BI Service heeft een gratis
instapabonnement.
Met andere woorden, als ‘gewone’ Business Intelligence qua kennis of qua budget
buiten het bereik van een organisatie ligt, kun je met Power BI de meerwaarde van
Business Intelligence toch in huis halen.
Prototyping
Een derde scenario waar Power BI meerwaarde kan hebben is als prototypinggereedschap voor Business Intelligence-consultants. Een belangrijk onderdeel van Business
Intelligence is de informatieanalyse. Informatieanalyse is het uitzoeken wat mensen
binnen een bedrijf aan informatie nodig hebben om hun werk beter te doen. Dit klinkt
niet zo moeilijk, maar kan in de praktijk toch erg lastig zijn.
Met Power BI kan een consultant snel wat voorbeelden maken en die bespreken met
de mensen. Op basis van die concrete voorbeelden komen mensen vaak veel makkelijker met feedback. Opeens zeggen ze zinnen als ‘leuk, maar wat ik echt goed kan
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gebruiken is…’. En dat is precies de input die de informatieanalist nodig heeft.
Power BI wordt tegenwoordig ook steeds meer gebruikt in corporate BI-scenario’s
waar BI-professionals Power BI gebruiken om oplossingen te bouwen voor de eindgebruikers. Soms gelden dan andere ‘best practices’ maar de gebruikte technieken en
tools zijn hetzelfde.
Corporate BI
De vorige drie scenario’s zijn waar Power BI begon en groot is geworden. Meer en meer
wordt het ook ingezet voor corporate BI. Daar bedoel ik mee dat Business Intelligenceprofessionals rapporten en dashboards maken voor gebruikers binnen de organisatie.
Niet iedereen kan of wil zelf rapporten maken. Bovendien leiden complexe processen
tot complexe rapportage die sommige Self-Servicegebruikers toch boven het hoofd
groeien.
Via de mogelijkheid tot delen van rapporten en dashboards en zeker met Power
BI-apps kunnen professionals kant-en-klare geteste en gevalideerde BI-oplossingen
aanbieden aan de rest van de organisatie. Je leest daar meer over in hoofdstuk 8.

1.6

Power BI activeren

Power BI zou je kunnen opsplitsen in twee delen. Je hebt de lokale tools Excel en Power
BI Desktop en je hebt de Power BI Service.
Om met de laatste te beginnen: via https://powerbi.microsoft.com kan je inloggen
of je aanmelden voor een abonnement. Er zijn verschillende mogelijkheden maar
grofweg kan je onderscheid maken tussen de gratis variant en de pro-licentie. Veel van
wat in dit boek beschreven staat kan met de gratis variant. De verschillen kan je vinden
op https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-free-vs-pro. De enige eis die
Microsoft stelt is dat je een werkmailaccount gebruikt en niet een privé Gmailadres of
iets dergelijks. Eventueel kan je via Temp-mail.org een adres aanmaken dat aan de eisen
voldoet.
De Excel-onderdelen Power Pivot, Power Query en Power View zijn standaard
beschikbaar in Office 365 ProPlus en Microsoft Office Professional Plus 2013 en later.
Als je Power Query en Power Pivot niet in het lint ziet staan, kan het zijn dat je de Power
BI-onderdelen nog moet aanzetten. Dat doe je als volgt:
◼ Klik op Bestand (File) en dan Opties (Options).
◼ Selecteer in het Opties voor Excel-dialoogvenster de Invoegtoepassingen (Add-ins)
aan de linkerkant van het scherm (zie ﬁguur 1.3).
◼ Selecteer onderin het scherm, achter Beheren (Manage), de optie
COM-invoegtoepassingen (COM Add-ins) uit de keuzelijst en klik vervolgens op de
knop Start (Go).

23

Handboek Power BI

Figuur 1.3 Opties voor Excel
◼

Zet in de dialoog COM-invoegtoepassingen de vinkjes zoals in ﬁguur 1.4.

Figuur 1.4 COM-invoegtoepassingen
◼

Klik op OK.

Als alles goed is zie je nu een lint voor Power Pivot. Power View staat op het lint
Invoegen (Insert). Power Query is onderdeel van het lint Gegevens (Data) in de sectie
Gegevens ophalen en transformeren.
Power BI Desktop kan je downloaden via https://powerbi.microsoft.com. Het installeren is rechttoe rechtaan. Gewoon op de knop Volgende blijven klikken en overal de
defaults installeren is prima. Als je op de website klikt op Advanced download options
kan je Power BI Desktop in het Nederlands downloaden. Als je dat niet expliciet doet,
krijg je de Engelstalige versie.
24

Hoofdstuk 1 – Inleiding

1.7

Een klassieke Excel-oplossing

Om in de volgende hoofdstukken een uitgangspunt te hebben om mee te
werken, maak je in dit hoofdstuk een ‘klassieke’ Excel-rapportage gebaseerd op de
AdventureWorksDW2014 database. Dit is de voorbeelddatabase voor SQL Server van
Microsoft (zie het voorwoord). Het is niet noodzakelijk om onderstaande stappen te
volgen om latere hoofdstukken te kunnen maken.
1.7.1

Gegevens inlezen uit SQL Server

In AdventureWorksDW2014 staan Sales-gegevens van de AdventureWorks ﬁetsengroothandel en webwinkel. Op basis van deze gegevens ga je het rapport maken zoals
getoond in ﬁguur 1.5. Je ziet hier de omzet per productcategorie per ﬁscaal kwartaal met
twee ﬁlters: het ﬁscale jaar (2010) en de salesregio (North America).

Figuur 1.5 AdventureWorks Omzetrapportage

De eerste stap in het maken van dit rapport is het ophalen van de gegevens uit de
database.
◼ Open een nieuwe Excel-werkboek.
◼ Klik in het menu op Gegevens (Data) => Gegevens ophalen => Van database => Uit
SQL Server-database (zie ﬁguur 1.6)
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Figuur 1.6 Gegevens uit SQL Server ophalen
◼

◼
◼
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Vul in de dialoog in het tekstvak bij Server de naam van je databaseserver in. (In
mijn geval draait SQL Server lokaal op mijn eigen pc met de naam Peter-Laptop.) Zie
ﬁguur 1.7.
Vul in het tekstvak bij Database (optioneel) de naam van de database, ofwel
AdventureWorksDW2014, in. Zie ﬁguur 1.7.
Klik op Geavanceerde opties en zet onder SQL-instructie de volgende SQL-query. (Je
kunt de query downloaden van de downloadpagina bij dit boek. Het is niet erg als je
de query niet begrijpt. Je leert later dat de hier gehanteerde werkwijze sowieso niet
heel slim is.) Zie ﬁguur 1.7.

De hoeveelheid en verscheidenheid van beschikbare gegevens neemt dagelijks toe. De wil en
de noodzaak deze gegevens te gebruiken wordt daarmee ook steeds groter. Microsoft Power BI
is een belangrijk en veelgebruikt hulpmiddel om toepassingsgerichte inzichten te maken en zo
meerwaarde te creëren met al deze gegevens.
Dat kan vanuit Excel of met de gratis Power BI Desktop-applicatie. Je kunt gegevens uit alle
denkbare bronnen inlezen en bewerken, onderlinge verbanden van verschillende gegevens
definiëren en visualisaties maken.
Met dit boek leer je met Power BI te werken en de onderlinge samenhang van de verschillende
Power BI-functies te begrijpen. Je leert zo goede selfservice BI-oplossingen te bouwen: met
Excel, met de Power BI Desktop-applicatie en in de cloud met de Power BI-service.

Handboek Power BI is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die (bedrijfskundige)
informatica of bedrijfskunde studeren. Het boek is ook geschikt voor professionals die zelf met
Power BI aan de slag willen gaan.
Bij dit boek hoort de website www.handboekpowerbi.nl. Daar vinden studenten en docenten
extra materiaal, zoals meerkeuzevragen met feedback en de benodigde bestanden om de
opdrachten te maken.
Peter ter Braake is zelfstandig SQL Server docent/consultant. Hij is MCT sinds 2002 en was
SQL Server MVP van 2012 tot en met 2017. Hij werkt sinds 2004 met Microsoft SQL Server
Business Intelligence en is auteur van de boeken Aan de slag met Reporting Services 2012
en Leerboek Business Intelligence.
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