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Power BI Vervolg

Drs. Waldemar de Haas

Agenda

• Recapopdracht
• Bespreken verschillende methoden van Data inladen 

(Import/Direct Query, etc.)
• Best practices bij het opzetten van een goed datamodel.
• Het maken en belang van een datakalender
• DAX:

– Uitleg Filter- en rij context
– Berekeningen maken

• Filters, Delta’s, YTD, MTD, IF/SWITCH

– Vinden van oplossingen bij de eigen vraagstukken
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Power BI Desktop Engelstalig

• https://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=45331
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Tips bij het maken van een report

• Inspecteer de data (Query editor/Tabelview).
– Null waarden?
– Duplicates?
– Errors?
– Aantal records?

• Prepareer het datamodel (Query editor): 
– Kolomnamen eenduidig / zelfstandig interpreteerbaar
– Dezelfde soort data bij elkaar in één query? 
– Onnodige kolommen verwijderd? 
– Datatypes correct?
– Documenteer alle stappen (benoemen van de stappen in bijv. Query editor, 

uitlegtabblad, etc.).
• Controleer of de relaties goed gelegd zijn (Relationshipsmodeler).
• Werk altijd met een debugtabel, visualisaties volgen later (Report view).
• Controleer de getallen met kleine datasets.
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Voorbeeldbestanden downloadlocatie

• https://leerpowerbi.nl/training2/demofiles.zip
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RecapOpdracht: Omzet 2017 vs Target 2017

• Een winkelketen heeft managers in dienst die elk 
jaar een target krijgen. De omzet wordt per winkel 
bijgehouden in aparte sheets. Voor elke manager 
heeft het MT een jaartarget bepaald. Het MT wil 
graag in één overzicht zien van elke manager hoe 
hij presteert t.o.v. van zijn of haar target.

6
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RecapOpdracht: Omzet 2017 vs Target 2017

• Laad de Excel “Opdracht Sales target’. Laad alle sheets in.
• Toon de totale omzet van 2017 voor alle winkels
• Maak een slicer aan voor winkels.
• Welke winkel heeft de target gehaald en welke niet?
• Reken het verschil uit tussen de omzet en de target:

– Measure: Sum(omzet) – Sum(Target)
• Maak de naam van de manager die zijn target niet gehaald 

heeft rood.
• Wat is de naam van de manager met de hoogste omzet?
• Toon een KPI-visual waarbij te zien is of de totale omzet vs. 

Target gehaald is en wat de afwijking procentueel is.
• Welke winkel heeft geen omzet / targets?
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Oplossingsstappen: Datamodelleren / Schonen

• Voeg Verkooptabellen samen met een Append actie
– Kolomnamen gelijk?
– Datatypes correct? 
– Omzet is geen getal ivm EUR. Dit moet geschoond worden. Bijv.
– Naar Text Type  Replace Values  Type =  Getal, Of:
– Text after delimiter spatie  From end of input to beginning. 

Type = getal
– Enable Load uitgezet bij de originele bronnen? Mapje 

aangemaakt?
• Target tabel: nvt is een probleem. Dit oplossen. Bijv. via 

functie replace errors met waarde ‘null’ als het datatype naar 
Getal is gezet.
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Oplossingsstappen: Relaties goed?
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Conditional formatting

10

Resultaat

Bart heeft zijn target niet gehaald met zijn winkel in Vlaardingen
Jasy heeft de hoogste omzet gehaald
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Winkel zonder omzet/target
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Resultaat
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Relatiefilter-richting

• De richting van de relatie bepaalt hoe het filter in 
visualisatie en berekeningen wordt toegepast.

• Power BI ondersteunt één-richting en 
tweerichtingsfilters. Tip: Wees terughoudend met 
het aanzetten van tweerichtingsfilters i.v.m. 
ongewilde loops en filtering van data.

• Controleer altijd de relatiefilterrichting om te 
bepalen of een berekening klopt (of niet klopt). 
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Filterrichting volgen
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Tabel Klant en Aankoop: geen directe relatie 
tussen de tabellen 
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BI-directional

18
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Opdracht

• Open het bestand ‘voorbeelddb Bi-directional’ 

• Maak een tabel waar met KlantID, Klantnaam en 
Hoeveelheid zichtbaar is. De aantallen kloppen 
nog niet.

• Open relationshipmodeller en sleep de tabellen in 
een logische volgorde. 

• Zet een bi-directional filter tussen de 
Klantaccount- en bedrijfsaccounttabel.

19

Opdracht: Refreshdatum toevoegen aan een 
report

Formule:
= DateTime.Time(DateTime.LocalNow()) & DateTime.Date(DateTime.LocalNow())

20

Inactieve relaties

• Inactieve relaties hebben stippellijn.

• Ontstaan omdat er maar een relatie tussen twee 
tabellen actief mag zijn.

• Je kunt inactieve relaties wel aanroepen via DAX 
via USERELATIONSHIP

• https://docs.microsoft.com/en-
us/dax/userelationship-function-dax
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Opdracht Measures in één tabel zetten en 
beschrijf deze.

• Stap 1: Maak via “Enter Data” een 
lege tabel met één kolom aan en 
noem deze tabel “Berekeningen”

• Stap 2: Verplaats de Measures naar 
deze tabel via het tabblad 
“Modeling”  Home Table.

• Stap 3: Hide de lege kolomnaam 
zodat alleen de berekeningen 
getoond worden door klikken op de 
drie bolletjes bij de veldnaam.

• Stap 4: Schrijf een beschijving bij de 
Measure via ‘Properties’. Bij een 
mouse‐over op het veld wordt deze 
beschrijving getoond.

1

2

3

4 22

Data Storagemodes

Import Direct Query Live Connection Real‐time 
(streaming)

Inlaad methodiek Data wordt fysiek ingeladen
(Data view zichtbaar in 

Desktop)

Data wordt gerenderd
op moment van 
visualiseren

Data wordt gerenderd op 
moment van visualiseren

Data wordt gerenderd op 
moment van visualiseren

Databronnen combineren Ja Nee Nee Nee

Databron transformeren Ja Beperkt Nee Nee

Voordelen Volledige flexibiliteit om 
datamodel te creëren. 

Snelheid van inladen en 
renderen.

Grote datasets inladen.

Geen datarefresh
nodig.

Grote datasets inladen.

Geen datarefresh nodig.

Alle metadata (measures, 
relationships) automatisch 

ingeladen

Security van data op 
gebruikerslogin

Visualisatie wordt real‐time 
bijgewerkt zodra er nieuwe 

data beschikbaar is.

Nadelen Bij zeer grote datasets > 1 
GB mogelijk performance 

issues

Bij trage connectie kan 
de opbouw van het 
rapport lang duren

Geen enkele mogelijkheid tot 
datamodelleren

Alleen beschikbaar in Power BI 
Online. Geen berekeningen 

mee mogelijk.

Dual Storage Mode 

23

Examen Tip

• Bereid je voor op een vraag wanneer je Import, 
Direct Query of Live connection kunt inzetten 
o.b.v. een user scenario. Bijv. een Excel-bestand 
kun je alleen in Import-mode inladen en als er 
real-time gegevens getoond moeten worden is 
Direct Query of Live-connectie een optie.

24
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Keuzewijzer inladen methode

Vereisten Import Direct 
Query

Live 
Connection

Real‐time 
(streaming)

Meerdere 
databronnen inladen



Complexe 
berekeningen/data 
transformatie

  (beperkt)

Datawarehouse/Cubes
beschikbaar (SSAS/ETL 
elders)

 

Werken met grote 
datasets (> 1 GB)

 

Data refresh > 8x per 
dag

  

Data (near) real‐time 
pushen


25

Nieuw: Composite modeling

• De mogelijkheid om zowel Direct Query als de Import 
methode door elkaar te gebruiken.

• De mogelijkheid om een tabel uit een Direct Query 
bron als import-tabel te hanteren. Bijv. data voor slicers
en kleinere tabellen kun je op die manier in laden om 
de back-end minder te belasten en visuals sneller te 
laden. 

• De mogelijkheid om Hybride (Dual) datamodel te 
gebruiken: Power BI bepaalt zelf per query of het 
efficiënter is om Import of Direct Query te gebruiken.

26

Composite modeling: Storage modes

• Import - When set to Import, imported tables are cached. Queries 
submitted to the Power BI dataset that return data from Import tables 
can only be fulfilled from cached data.

• DirectQuery - With this setting, DirectQuery tables are not cached. 
Queries submitted to the Power BI dataset (for example, DAX queries) 
that return data from DirectQuery tables can only be fulfilled by 
executing on-demand queries to the data source. Queries submitted to 
the data source use the query language for that data source (for 
example, SQL).

• Dual - Dual tables can act as either cached or not cached, depending 
on the context of the query submitted to the Power BI dataset. In some 
cases, queries are fulfilled from cached data; in other cases, queries 
are fulfilled by executing an on-demand query to the data source.

• https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-storage-mode

27
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Dual Storagemode

28

Een tabel uit een Direct Query bron omzetten 
naar een importbron.

29

Direct Query vs import
Direct Query Import 

Hoe wordt data ingeladen? Data in geheugen tijdens visualisatie Data lokaal geïmporteerd in DB

Data refreshmogelijkheden Geen data refresh noodzakelijk (query 

wordt uitgevoerd bij tonen visual via 

Gateway)

Data refresh via Gateway (max. 8x 

(Pro) / 48x (Premium) per dag.

Datamodeling • Beperkt in Query editor

• Geen Time Intelligence

mogelijkheden.

• Alleen Single direction filters in 

relatiemodel bechikbaar.

Alle mogelijkheden beschikbaar.

Wanneer te gebruiken • Bij grote datasets (> 1 GB)

• Als near real‐time actualiteit van 

data  noodzakelijk is.

• Bij kleinere dataset (<1 GB)

• Wanneer datamodeling noodzakelijk 

is.

• Wanneer ook gewerkt wordt met 

andere importbronnen (bijv. Excel). 

30
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Direct Query - limitaties

• Alle tabellen moeten afkomstig zijn uit één database
• Als de query in Query-editor te complex is, treedt er een fout op. Om de fout te verhelpen, moet u de 

problematische stap in Query-editor verwijderen, of de gegevens importeren in plaats van DirectQuery te 
gebruiken. Bij multidimensionale bronnen, zoals SAP Business Warehouse, is er geen Query-editor

• Relaties kunnen slechts worden gefilterd in één richting, in plaats van in beide richtingen (het is wel mogelijk 
om kruislings filteren in beide richtingen in te schakelen voor DirectQuery als preview-functie). Bij 
multidimensionale bronnen, zoals SAP Business Warehouse, zijn er geen relaties gedefinieerd in het model

• Time intelligence-functies zijn niet beschikbaar in DirectQuery. Speciale behandeling van datumkolommen 
(jaar, kwartaal, maand, dag, enzovoort) wordt bijvoorbeeld niet ondersteund in de DirectQuery-modus.

• Standaard worden er beperkingen gesteld aan DAX-expressies die zijn toegestaan in metingen. Zie de 
volgende alinea (na deze lijst met opsommingstekens) voor meer informatie

• Er worden maximaal 1 miljoen rijen met gegevens geretourneerd wanneer u DirectQuery gebruikt. Dit is niet 
van invloed op aggregaties of berekeningen die worden gebruikt om de gegevensset te maken die 
met DirectQuery wordt geretourneerd, alleen op de geretourneerde rijen. U kunt bijvoorbeeld 10 miljoen rijen 
aggregeren met een query die wordt uitgevoerd op de gegevensbron, en het resultaat van deze aggregatie 
retourneren naar Power BI met DirectQuery, zolang er maar minder dan 1 miljoen rijen met gegevens naar 
Power BI worden geretourneerd. Als er meer dan 1 miljoen rijen worden geretourneerd met DirectQuery, 
treedt er een fout op in Power BI.

• https://docs.microsoft.com/nl-nl/power-bi/desktop-use-directquery

31

Datamodelleren

• Een goed model biedt:
– Overzicht / usability

– Betere performance (bij grotere datamodellen 
merkbaar)

– Flexibiliteit bij uitbreiding dataset

32

Examentips

• Bereid je er op voor dat je moet aangeven hoe de 
filter-richting moet lopen en welke tabellen je aan 
elkaar moet linken in een scenario.

33
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Minder goede datamodellen

34

Alle tabellen in één model gecombineerd

Grote, platte tabellen (bevat veel kolommen) kunnen moeilijk 
gecombineerd met elkaar worden. Het maken van berekeningen die 
velden uit twee tabellen combineren wordt hierdoor onmogelijk. 35

• Het maken van berekeningen zoals hieronder is 
niet mogelijk

36
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Gebruik Look-up tabels
Zet een platte tabel om naar één of meerdere look‐up tables waar de andere tabellen gezamenlijk hun data uit halen. Wat 
overblijft zijn sleutels die naar de look‐uptabel verwijzen en losse tabellen waarin alle feiten (transacties) zijn vastgelegd 
van een proces. Bijv. bij een servicecall heb je als feit het aantal minuten dat het gesprek heeft geduurd en daarnaast de 
verwijzingen (sleutels naar de look‐up tabellen)

Look‐up tabel

Feitentabellen

37

Teveel look-up tables (octopus model)

38

Look-up tabellen die naar look-up tabellen 
verwijzen (Snow-flake model)

39
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Look-up tabellen wie wat waar

Proces Verkopen (Sales)

Eigenschappen Look‐up tabellen

Wie? Klant

Wat? Product

Waar? Vestiging

Wanneer? Datum (kalender)

Hoe? Marketingcampagne

40

Uitbouwen van het datamodel

41

Aan welke eisen voldoet een goed datamodel?

• Bevat een balans tussen smalle, 
transactietabellen en brede look-uptabellen

• Bevat zo weinig mogelijk twee-richtingsfilters

• Is geordend met de filterstroom mee 
(watervalmodel). Dit wil zeggen dat de look-up 
tabels bovenaan in het visuele datamodel staan 
en de feitentabellen daaronder. De filterrichting is 
dan altijd van boven naar beneden.

42
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Procesgericht datamodel - basis

Sales
(Verkoop 

kledingitems)

Kalender
tabel

Klant
Marketingkanaa

l
Producten

WatWaarWanneer Wie

Proces

1 1 11

*

Transacties

Dimensies / Stamtabellen

43

Procesgericht datamodel

Sales
(Verkoop 
abo)

Kalender
tabel

Klant
Marketingkanaa

l
Producten

Support
(Inbound
calls)

Budget

44

45
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Best practices datamodelling

• Zet in de Relationmodeller de feitentabellen onder en 
de Wie-wat-wanneertabellen boven. 

• Koppel hier aan één of meerdere  1-to-many-tabellen 
(look-up/Dimension tables) via de relationship-
modeller. 

• Probeer zoveel mogelijk te werken one-to-many relatie 
die one-direction filtered zijn. Hiermee voorkom je 
ongewilde ‘loops’ en foutmeldingen.

• Zorg dat de dataset zo schoon mogelijk is en een 
rij/filter-context-structuur heeft. 

46

Many to many relationship

• Geen unieke waarde meer nodig in één van de 
tabellen.

• Voordeel: Geen tussentabel meer nodig (oude 
techniek):

DistinctValues = DISTINCT(TransactieTabel[Naam])

47

Many-to-Many resultaat

48
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De filter- en rijcontext

• Het berekenen en visualiseren van getallen draait om het 
manipuleren van de filter- en rijcontext. 

• De filtercontext regelt welke data er in de tabel beschikbaar 
is als deze wordt opgevraagd. Zie het als een query/view die 
je terugkrijgt. De filtercontext in Power BI kun je vergelijken 
met de filteropties in Excel. In Power BI zijn er diverse 
onderdelen die de filtercontext bepalen:
– Visual
– Filter levels (Visual, Page, Report Level)
– Slicers
– Relationships
– DAX-formules

49

De filter- en rijcontext

• De rijcontext bepaalt hoe de evaluatie van kolommen binnen één 
rij ten opzichte van elkaar plaatsvindt. 

• Bij de iterator-functie (X) wordt een virtuele X-kolom toegevoegd 
om de uitkomsten er van te kunnen verwerken.  DAX-functies 
hiervoor zijn o.a. SUMX, COUNTX, etc.

SUMX

323
50

Debuggen van Uitkomsten: Omzet berekenen

omzet = SUM('Verkochte kleding'[Verkoopprijs]) * 
SUM('Verkochte kleding'[Aantal verkocht])

Klopt deze omzetberekening?

51
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Oplossing Rij-bij-rij-berekenen

52

Opdracht: Totale omzet verkochte kleding 
berekenen.

• Laad de Excel Verkoop Kleding en Maandcijfers, 
sheet verkochte kleding.

• Maak een tabel waarbij alle kolommen wordt 
getoond. Zet de Summarization van de 
Verkoopprijs op “Don’t summarize”. 

• Bereken de totale omzet van de verkochte 
kleding. Gebruik hier voor de SUMX-functie voor.

53

Rij-bij-Rij-berekeningen

• Dax: X-functie zorgt ervoor dat een Measure rij-bij-rekening 
toepast (= overrulen van de aggretatiefunctie).

• Toepassen van een Calculate column doet altijd automatisch 
een rij-bij-rij berekening.

Omzet Measure = SUMX('Verkochte kleding';'Verkochte
kleding'[Aantal verkocht] * 'Verkochte kleding'[Verkoopprijs])

Omzet Calculated Column= 'Verkochte 
kleding'[Verkoopprijs]*'Verkochte kleding'[Aantal verkocht]

54
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Opdracht: Totale omzet berekenen verkoop 
kleding met calc. column

• Maak een nieuwe berekening van de totale omzet 
maar dan nu met een calculated column.

55

Tips om DAX te leren

• Zie https://msdn.microsoft.com/en-us/query-
bi/dax/dax-function-reference voor alle 
beschikbare functies

• Volg Curbal DAX Friday en bekijk de Glossary: 
https://curbal.com/blogglossary

56

Examentips

• Bereid je voor op het in elkaar slepen van DAX-
formules. Je hoeft ze meestal niet helemaal uit te 
typen, maar je krijgt een aantal blokjes waarmee 
je een DAX-formule moet complementeren.

• Alle functies kunnen gevraagd worden: Bijv. 
RankX, sum, count, etc.).

• Bereid je voor op het kunnen uitvoeren van een 
percentage van berekening (met ALL).

57
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Opdracht: Werking Calculated column

• Wat gebeurt er bij de volgende formule:

• Calc. Column Sum Aantal Verkocht =  
SUM('Verkochte kleding'[Aantal verkocht])  ?

58

Filter-context: Elke waarde in een visual is een 
eiland en wordt individueel berekend op basis 

van de inkomende filters. 

Originele databron (Excel)

Impliciete Measure: SOM van “Aantal verkocht”

59

Detecteren van inkomende filters

Filter context
Geen

60
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Detecteren van inkomende filters

Filter context
Verkopen[Productcategorie]) = “Shirts”

61

Detecteren van inkomende filters

62

Wat kun je met DAX?

• Beïnvloeden van filter-context. 
– Rijen filteren (ALL, FILTER, CALCULATE). 
– Filteren door “Zoeken naar”… (FIND, SEARCH)
– Relaties tussen tabellen beïnvloeden (USERELATIONSHIPS, RELATEDTABLE, etc.)

• Berekeningen uitvoeren: 
– Kolom: SUM, AVERAGE, COUNT, DIVIDE
– Rij: SUMX, COUNTX, etc.
– Opzoeken van waarden: MAX/MIN, MEDIAN, PERCENTILE, etc.

• Datum/tijd manipulatie: 
– Tijdsperiode aangeven en ‘shiften’ in de tijd: DateDiff, Dateadd, YTD, PreviousMonth

• Informatie teruggeven (true/false): 
– Isblank, isError, etc.

• Logica (als…dan): 
– IF (SWITCH), AND, NOT, OR, TRUE 

• Tekst formatteren en velden bij elkaar voegen: 
– CONCENATE, COMBINEVALUES, FORMAT, TRIM, LEFT, MIDDLE, RIGHT.

• Wiskundige berekeningen: 
– LOG, INT, etc.

• Tabellen aanmaken (Calculated table): oa. SELECTCOLUMNS 

63
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Berekeningen uitvoeren

Via Query editor (‘achterkant’)

• Via SQL editor / advanced editor

• Custom column

Via report view (‘voorkant’)

• Calculated columns (=zichtbaar in Table-view).

• Measures (= berekend veld, alleen zichtbaar in 
Report-view)

64

Verschillen berekende velden

Weergaveniveau Transformatie Programmeertaal Methode/in te zetten 

bij

Custom column

(Fysiek)

Dataset (Query editor) 

(bij data refresh)

Nieuwe kolom 

in dataset

Power Query M Rij‐bij‐rij berekeningen 

binnen één tabel 

(basis)

Calculated column

(Fysiek)

Report/tableview (bij

data refresh)

Nieuwe kolom 

in tableview

DAX Rij‐bij‐rij berekeningen 

binnen één of 

meerdere tabellen (via 

RELATED‐functie).

Measure / Quick 

Measure

(In geheugen)

Ad hoc berekend in 

visualisatie

Geen nieuwe 

kolom in 

dataset.

DAX Aggregatie van velden

binnen één of 

meerdere tabellen én

rij‐bij‐rij berekeningen 

(via X‐functie).

New Table Report/tableview (bij

data refresh)

Nieuwe tabel in 

tableview

DAX Kalender, 

tussentabellen.

65

Werken met Quick Measures

Gebruik Quick Measures alleen als het echt niet anders kan.
Advies: Leer echt eerst hoe DAX‐formules werken voordat je aan 

de slag gaat met Quick Measures.

66
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Wanneer welke berekend veld te gebruiken

• Gebruik bij voorkeur altijd measures i.v.m. performance / 
dataset minimalisatie. Gebruik Measures omdat je Dataset dan 
zo klein mogelijk blijft qua geheugen en MB’s. Het werkt in de 
meeste gevallen ook het snelst omdat DAX een auto-
aanvulfunctie heeft waarbij je Measures direct kunt oproepen.

• Gebruik een calculated column als je een rij-bij-rij
berekening wilt doen.

• Gebruik een Measure als je een aggregatie wilt doen (sum, 
count).

• Gebruik een calculated column als een uitkomst nodig is voor 
een slicer visual. Een measure kun je niet gebruiken voor 
slicers.

67

Waar op te letten bij Measures / Calculated
columns

• Bij Calculated columns voer je in de basis altijd een verwijzing naar de 
kolom in en voer je geen (aggregatie)-functie in. Bij een Measure geef 
je in de basis altijd eerst een aggregatie (count, sum, etc.) in.

• Een Measure werkt via de Relatiemodeler en werkt over tabellen 
heen. Je kunt dus uit meerdere tabellen velden combineren.

• Bij Calculated Columns kun je in de basis alleen putten uit de velden 
van één tabel (de tabel waar de kolom wordt aangemaakt).

• Het resultaat van een calculated column is geen expliciete berekening 
als je deze gebruikt in een visual!

• Meer informatie: https://www.blue-granite.com/blog/understanding-the-
differences-between-calculated-columns-measures-in-power-bi

68

Best practices berekeningen maken

• Best practices: 
1. Bouw complexere berekening van onder op met 

legoblokken
2. Begin daarbij eerst met het aanmaken van expliciete 

basis DAX-measures en hergebruik deze measures
vervolgens in een nieuwe formule die complexer is.

3. Controleer elk berekening stap voor stap met een 
kleine set aan data en een tabel-visual, de 
debugtabel.

4. Maak eventueel gebruik van variabelen bij 
complexere  berekeningen.

69
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Filter-context beïnvloeden met DAX: Calculate-
functie

• Calculate-functie: Berekening van een waarde 
uitbreiden met één of meerdere filters.

Expression =

Waarde die je wilt filteren. 
Bijv. SUM(Aantal verkopen) 
of een bestaande measure

Bijv. “Omzet” 

Filter1;…
Voeg hier één of meerdere 
filters toe. Deze filter kan uit 
complexe definities bestaan. 
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Voorbeeld: Aantal verkochte shirts.

• Aantal verkocht Shirts = CALCULATE([Tot. aantal 
verkocht];'Verkochte kleding'[Productcategorie] = 
"Shirts")

71

Calculate + FILTER (verkleint de query)

• Aantal verkocht Shirts (FILTER) = 
CALCULATE([Tot. aantal 
verkocht];FILTER('Verkochte kleding';'Verkochte
kleding'[Productcategorie] = "Shirts"))
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Voorbeeld: Measures Verkoop aantal shirts en 
jurken bij elkaar

• Aantal verkocht Shirts & Jurken = 
CALCULATE([Tot. aantal verkocht];
'Verkochte kleding'[Productcategorie] = 
"Shirts"||'Verkochte kleding'[Productcategorie] = 
"Jurken")
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Calculate + ALL (=negeer alle filters)

– Tot. Omzet (ALL) = 
CALCULATE([Omzet];ALL('Verkochte kleding'))

Negeert alle filters 
in tabel 

“Verkochte 
kleding”
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Filter-context beïnvloeden met DAX: Calculate-
functie

• Met de CALCULATE functie kun je de filter-context 
beïnvloeden. Standaard vernauw je de filter-context.  

• Met een “ALL” kun je filters juist verbreden.
• ALL(Table): Geeft alle waarden terug uit een tabel en 

verwijderd alle filters.
• ALL (Column[, Column[, …]]): Verwijderd filters van 

bepaalde kolommen, terwijl de overige filters 
gehandhaafd blijft. 

• ALLEXCEPT(Table, Column1 [,Column2]...): 
Verwijderd alle filters, behalve degene van de 
gespecificeerde kolommen.
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CALCULATE + ALLEXCEPT

• ALLExcept negeert alle filters, behalve…

• Omzet (AllExcept) = 
CALCULATE([Omzet];ALLEXCEPT('Verkochte 
kleding';'Verkochte kleding'[Aantal verkocht]))

• ALLExcept negeert alle filters, behalve Aantal 
verkocht
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Einderesultaat: % van totaal omzet per 
categorie.

• % Aantal verkocht = DIVIDE([Omzet];[Omzet 
(ALL)];0)

77

Opdracht bereken % omzet per categorie

• Stap 1: Maak een Measure aan met CALCULATE 
en ALL-functie zodat er per productcategorie altijd 
de totale omzet getoond wordt. 

• Stap 2: Toon deze Measure in de tabel en 
controleer of de berekening klopt.

• Stap 3: Bereken het ‘percentage van de totale 
omzet’ via de DIVIDE-functie.
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Alternatief: Show as grand percentage

79

DAX Variabelen

• Het is mogelijk om met variabelen te 
programmeren. Voordeel hiervan is dat de formule 
overzichtelijker is. Voor de beginnende DAX-
gebruiker is het werken met losse Measures aan 
te raden omdat je beter kunt controleren of de 
berekening correct is. 

• Voorbeeld DAX Variabelen:
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Rekenen met tijd t.b.v. delta’s

• Kalendertabel maken

• Year-to-date, Month-to-date

• Vergelijkingen met vorige, maand, jaar, etc.

• https://msdn.microsoft.com/en-us/query-
bi/dax/time-intelligence-functions-dax
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Het belang van datumkalender

• Eénmalig inrichten van datumdefinities 
(weeknummers, fiscale jaren, etc.) die voor meerdere 
Transactietabellen kunnen worden hergebruikt.

• Time-Intelligence DAX-functies (bijv. DATEADD) 
vereisen een tabel met aaneengesloten datums.

• Tip: Mark as Date Table functie. Voordeel: beheer zelf 
de hiërarchieën i.p.v. dat Power BI dat op de 
achtergrond doet, te gebruiken voor alle Time-
Intelligence functies.
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Mark Date As Table
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Mark table as date table

• As je een eigen datumtabel opgeeft, voert Power BI 
Desktop de volgende validaties uit voor die kolom en 
de bijbehorende gegevens om er zeker van te zijn dat 
de gegevens:
– unieke waarden bevatten
– geen null-waarden bevatten
– aaneengesloten datumwaarden bevatten (van begin tot 

eind)
– als het een gegevenstype Datum/Tijd betreft, heeft het 

dezelfde tijdstempel voor elke waarde
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Kalender aanmaken met DAX

• Laad Excel: Verkoop kleding & Maandcijfers, Sheet 
Maandcijfers.

• Kalendertabel = CALENDARAUTO()
• Mark tabel as date table
• Modeling  Datetype: Date ( Tijd eraf halen)
• Jaar, Maandnr, en Maandnaam, Week en Dag toevoegen: 

Week = WEEKNUM(Kalendertabel[Date])
• Maandnaam = FORMAT(Kalendertabel[Date];"MMMM")
• Dan Sort by column doen: Maandnaam moet gesorteerd 

worden door maandnummer.
• Fiscaal jaar: Fiscaal jaar = IF(Kalendertabel[Maand] >= 

10;Kalendertabel[Jaar]+1;Kalendertabel[Jaar])
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Switch-functie (als alternatief op IF)

• Fiscaal jaar Switch = 
SWITCH(Kalendertabel[Maand];10;Kalendertabel[Jaar]+1;K
alendertabel[Jaar])  Alleen het jaar in oktober wijzigt.

• Fiscaal switch true 2 = 
SWITCH(TRUE();Kalender[Maandnr]>= 
10;Kalender[Jaar]+1;Kalender[Jaar])  Als maandnr groter 
of gelijk is dan 10  wijzig jaar, anders gewoon Jaar.

• https://powerpivotpro.com/2015/03/the-diabolical-genius-of-
switch-true/
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Opdracht maak een Kalendertabel aan

• Laad Excel: Verkoop kleding & Maandcijfers, Sheet Dagomzet 
Broeken.

• Maak een Kalendertabel aan met DAX die de volgende kolommen 
bevat:

– Jaar
– Maandnr
– Maandnaam
– Weeknr
– Dag
– Fiscaal jaar (jaar eindigt eind oktober)

• Sorteer de maandnaam op maandnr.
• Leg een relatie tussen het datumveld van de tabel Dagomzet Broeken 

en de datumveld van de Kalendertabel.
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Alternatieven voor het maken van 
kalendertabel

• Nadeel DAX Kalender: Moeilijk naar nieuw rapport te 
kopiëren.

• Alternatieven aanmaken Kalender: 
– via Power Query: Query (o.a. met functie List.Dates)
– Import van bestaande Kalendertabel uit een database. 
– Een bestaande kalender gebruiken: 

https://github.com/sql-bi/DaxDateTemplate
– Meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=gyvhM5eiT0U
– https://www.youtube.com/watch?v=zXZAZrUwUe8
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Power Query formule: Aanmaken datums
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Year-over-Year comparison

• Omzet = SUM(OMZET)
• Omzet Vorig jaar  = Calculate(OMZET;DATEADD(Kalender[Date];-1;YEAR)
• Alternatief: 

Calculate(OMZET;SAMEPERIODLASTYEAR(Kalender[Date])

Of: = CALCULATE(OMZET);PREVIOUSYEAR(Kalender[Date]))
Let op: PreviousYear geeft een aggregatie van een heel jaar terug. Als je 
meerdere maanden of jaren wilt vergelijken is DATEADD de meest 
flexibele oplossing. Zie ook: http://radacad.com/dateadd-vs-
parallelperiod-vs-sameperiodlastyear-dax-time-intelligence-question

• Year over Year verschil = Omzet – Omzet Vorig jaar
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Verschil resultaat DATEADD vs
PREVIOUSYEAR

91

Opdracht: Bereken Year-by-Year / Month by
month

• Maak een tabel aan met daarbij de kolommen Jaar en 
Omzet.

• Bereken met een measure de omzet van vorig jaar. 
Zet deze measure in de tabel.

• Bereken het verschil tussen de omzet van het huidige 
jaar ten opzichte van vorig jaar en voeg ook deze 
measure in de tabel.

• Maak een nieuwe tabel aan en bereken ook de 
verschillen tussen de huidige en vorige maand uit.

• Zorg ervoor dat de berekening alleen wordt uitgevoerd 
als de omzet in een maand niet leeg is.
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Formule: Omzet vorige maand

Omzet vorig maand = CALCULATE([Tot. omzet broeken];
DATEADD('Maandcijfers broeken'[datum];‐1;MONTH))

Omzet MTM als eerdere waarde ‘Vorige maand’ leeg is = IF(NOT 
ISBLANK([omzet vorig maand]);[Omzet MTD]‐[omzet vorig 
maand];BLANK())
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Delta tov huidig jaar berekenen

• Omzet dit jaar = CALCULATE([Omzet 
expliciet];FILTER(ALL(Datum);Datum[Jaar] = 2018)). 
ALL functie negeert in een visueel alle context-filters. 

• Eerste stap is om de formule te checken. Klopt het als 
je gewoon 2018 doet? 

• Ja, dan de volgende stap om altijd het huidige jaar te 
tonen. Huidig jaar = CALCULATE([Omzet 
expliciet];FILTER(ALL(Datum);Datum[Jaar] = 
YEAR(TODAY())))
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YTD, MTD, LTD berekeningen

• Bereken met de volgende DAX-functies: 
– YTD = Calculate(WAARDE;DATESYTD

(Calendartabel[Date]))

– MTD= Calculate(WAARDE;DATESMTD
(Calendartabel[Date]))

95

Opdracht: Omzet YTD en MTD berekenen en 
visualiseren

• Maak een matrix visual aan met een kolom Jaar, 
Maand, Dag Omzet, Omzet YTD en MTD en zorg 
voor een drill-down.

• Maak vervolgens een grafiek om de YTD lijn te 
visualiseren zodat je het verloop per jaar kunt 
vergelijken.
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Tabel en grafiek (YTD)
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LTD berekeningen

LTD =  CALCULATE([Som van Omzet], 

FILTER(ALL('Calendar’),

'Calendar'[Date] <= MAX('Calendar'[Date])))

Waar wil ik 
een 

berekening 
op doen?

Ik wil alle waardes 
uit de tabel 

terugkrijgen zonder 
contextfilter

En vervolgens 
wil ik de som 
tonen  van alle 
voorgaande rijen 

tot aan de 
laatste datum
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LTD berekeningen

'Calendar'[Date] <= MAX('Calendar'[Date])))

Filter ALL
MAX
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If..else

• IF(logische test, waarde als waar, waarde als niet waar)
• Meest gebruikte logische test waarden:

– Gelijk (=)
– Niet gelijk (<>)
– Groter (>), Kleiner (<)
– EN (&&)
– OF (||)
– Bevat (SEARCH, tekststring, waarde bij niet gevonden)
– Begint met (LEFT, aantal karakters)
– Eindigt met (Right, aantal karakters)
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DAX – Dynamische titels

• Als er één waarde geselecteerd is, toon de 
waarde uit een tabel:

• Dynamische Description obv gekozen titel = 
IF(HASONEVALUE(CaoSectoren[Title]);VALUES(
CaoSectoren[Description]);“Maak een selectie")

• Dan UNICHAR(10) gebruiken om card visual te 
hiden ipv blank.
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Row-level security in combinatie met Power BI 
Embedded

• https://docs.microsoft.com/nl-nl/power-
bi/developer/embedded-row-level-security

• Let op: Met Azure SQL kun je wellicht werken met 
Token-based Identity with Azure SQL Database 
(Preview)
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• Stap 3: Alleen een waarde tonen als er slechts
één waarde gevonden is:
OeeeResult (HasOneValue) = 
IF(HASONEVALUE(Aggregation[OeeResult]);SU
M(Aggregation[OeeResult]);BLANK())
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Row-Level-Security

• Scheiding tussen twee bedrijven moet mogelijk 
zijn op basis van global dimension (2) (Anexo vs. 
Westland infra). Hiervoor Row-level-Security 
gebruiken.
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Row-level security

• Op rollen-gebaseerd tonen van (sub)-datasets op basis van 
filters. 

• Werking: In Power BI Desktop bepaal je welke filters 
toegepast moeten worden en welke rollen er zijn. In Power 
BI Online koppel je de rollen aan de BeveiligingsGroepen
(Security-groepen). 

• Binnen de BeveiligingsGroepen wijs je accounts toe (via 
afdeling IT)

• Houd in het datamodel rekening mee dat je één filtertabel 
hebt die je gebruikt voor het inregelen van de filters.

• Leden die niet voorkomen in een rol krijgen geen toegang.
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Kies een filtertabel aan die alle rijen van de 
tabellen er onder filtert. 
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Row-level security inregelen

• Klik ‘Manage Roles’
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Rollen beheren en aanmaken
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Rollen toevoegen
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Voeg de DAX-filter toe via … Add Filter
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Test de rollen en publiceer rapport
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Admin Office 365: Voeg Beveilingsgroepen toe 
waaraan de rollen vh rapport gekoppeld

worden
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Inrichten Power BI Online

• Ga naar de Werkruimte, Tab ‘Gegevenssets’, ‘…’, 
Beveiliging

113
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Test het rapport met een rol

• Klik op “…”
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Rapport met gebruiker die “Anexo” toegang 
heeft.

• Test eventueel met een bestaand e-mailadres
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Te downloaden via App.Powerbi.com
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Excel Add-ins

• Power BI Publisher voor Excel: Excel-tabellen, 
visualisaties toevoegen (‘ Pin to dashboard’) aan 
een dashboard in Power BI Online.

• Updates voor Analyseren in Excel: Add-ins voor 
het verbinden van een Power BI dataset in Excel 
zodat je data daar weer verder kunt gebruiken 
voor het visualiseren van de data.
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Power BI Publisher voor Excel
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Maak een selectie en kies ‘Pin’ en log-in
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Selecteer een werkruimte en een dashboard of 
maak een dashboard aan voor het tonen van de 

data
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Bekijk het resultaat in Power BI
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Updaten van de informatie vanuit Excel
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Grafieken en diagrammen kunnen ook op 
dezelfde wijze worden toegevoegd
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Analyze in Excel: Power BI Dataset gebruiken
als datamodel in Excel.

• Te bereiken via tabbladen 1. Rapporten of 2. 
Gegegevensset of via in 3. Excel.

1

2

3
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Selecteer de werkruimte en dataset die je wilt 
gebruiken
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Eindresultaat: Data uit Power BI beschikbaar 
om draaitabellen en grafieken mee te maken.
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Meer informatie

• https://docs.microsoft.com/en-us/power-
bi/publisher-for-excel
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Naslagwerk Power BI

• Exam Ref 70-778 Analyzing and Visualizing Data 
by Using Microsoft Power BI
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Handige websites

• SQL BI
• https://www.sqlbi.com/
• DAX Reference Microsoft

– https://msdn.microsoft.com/en-us/query-bi/dax/dax-function-reference
• DAX Studio (gratis)

– https://www.sqlbi.com/tools/dax-studio/
• DAXPatterns

– http://www.daxpatterns.com/
• Curbal DAX Glossary

– https://curbal.com/blogglossary
• Power BI Community

– http://community.powerbi.com
• Power BI Blog

– https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/
• Power BI  Toolbox

– https://powerbi.tips/toolbox/
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Youtube kanalen

• Curbal: 
https://www.youtube.com/channel/UCJ7UhloHSA4wAq
Pzyi6TOkw

• Guy in a Cube:
https://www.youtube.com/channel/UCJ7UhloHSA4wAq
Pzyi6TOkw

• Avi Singh
https://www.youtube.com/user/ModernExcel

• Microsoft Power BI
https://www.youtube.com/channel/UCy--
PYvwBwAeuYaR8JLmrfg
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