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Steeds meer bedrijven stappen over op Power BI van Microsoft. En steeds 
meer klanten mogen wij daarin begeleiden. Even wennen natuurlijk, als 
je zo’n beetje bent vergroeid met Excel. Gelukkig werkt de software heel 
intuïtief en kun je er snel mee uit de voeten. Power BI groeit voortdurend 
in mogelijkheden en toepassingen. Daarom leek het ons geen gek idee om 
regelmatig een update te geven van The latest in Power BI. Hier is de eerste 
editie, we horen graag je feedback!   

Elke maand komt Power BI met nieuwe features, onder meer op basis van 
gebruikerservaringen. Laten we de nieuwe functionaliteiten eens op een rijtje 
zetten. 

Personalize visuals (preview)
Als gebruiker kun je nu zelf een visual aanpassen, bijvoorbeeld van een KPI-visual 
naar een Tachometer. Daarnaast kan je de measures in de visual wijzigen: in 
plaats van een vergelijking met het budget, kun je bijvoorbeeld een vergelijking 
maken met vorig jaar. 

De data in de afbeeldingen zijn fictief.
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Relative time filter (preview)
De relative date filter bestond al een tijdje, daar is nu de relative time filter 
bijgekomen. Hierin kan je op een relatieve manier de tijd filteren, bijvoorbeeld de 
data van de afgelopen minuut of het uur. 

 
Rectangular lasso
Om het selecteren van visuals te vergemakkelijken, hebben ze de rectangular 
lasso geïntroduceerd. Hiermee kan je meerdere visuals tegelijk selecteren door 
met je muis een rechthoek te maken, zoals je al gewend bent op bijvoorbeeld het 
bureaublad van je computer of laptop.

 

Conditional formatting voor totalen en  
subtotalen in tabellen en matrix
Conditional formatting bestond al een tijd, maar bij het gebruik hiervan in 
tabellen en matrices kwam altijd naar voren dat de (sub)totalen niet meegingen. 
Vanaf nu kan je dus bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening voor zowel de 
waarden als de (sub)totalen opmaken met conditional formatting.
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Customize theme
Deze feature was al een tijdje beschikbaar via preview, maar is nu standaard te 
vinden in het lint. Via customize theme kun je zelf het kleurenpalet in je Power 
BI-rapportage bepalen. Je kunt bijvoorbeeld kleuren kiezen die bij de huisstijl van 
jouw bedrijf passen en deze integreren in de Power BI-rapportages. Alle kleuren 
in de visuals worden aangepast aan de hand van de kleuren in het thema.

Verbeterde vindbaarheid voor  
conditional formatting
Waar je voorheen zocht naar conditional formatting voor de datakleuren in 
bijvoorbeeld een staafdiagram, is dit nu makkelijker zichtbaar gemaakt door een 
fx-knop naast de betreffende kleur of tekst. 
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Drill through knop
Een krachtige functie van Power BI is drill through. Hiermee kan je verder de 
diepte in met de data die je in de visualisaties ziet. Voorheen was de functie 
slecht zichtbaar voor de eindgebruiker. Om de functie zichtbaar te maken is de 
drill through-knop geïntroduceerd. Deze was al via preview te gebruiken, maar 
is nu standaard te vinden. De nieuwe knop werkt als volgt, je klikt het item aan 
waarop je verder wilt inzoomen. Wanneer je een item geselecteerd hebt, kan je 
met de details knop de drill through-functie gebruiken. 

Visualisaties
Er is ook weer een aantal nieuwe visuals beschikbaar via App Source, waaronder 
de ‘Growth Rate Combo Chart’. Hierin kan je het procentuele verschil laten zien 
tussen selectie die je maakt aan de rechterzijde van de visual. Zo kun je -zoals in 
onderstaand voorbeeld- de procentuele groei van de omzet van april 2018, 2019 
en 2020 vergelijken. 
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Opmaak van de visuals: schaduw
Om de opmaak van de visuals meer leven te geven is het nu mogelijk om een 
schaduw toe te voegen. Dit voegt ook waarde toe aan de look and feel van de 
rapportage, zoals je in onderstaande afbeelding ziet is de bruto marge visual 
statischer dan de omzet visual. 
 

Preview? 
Zoals we aangaven, zijn veel nieuwe features als preview beschikbaar. Dit 
betekent dat Power BI de feature beschikbaar stelt met de kanttekening dat het 
mogelijk nog niet optimaal werkt en dat feedback welkom is. Om de preview-
features aan te zetten, ga je via File naar Options and settings en kies je voor 
Options. Er opent een nieuw scherm waarin je kies voor Preview features:


