
Geavanceerde rapportages en visualisaties

Met Power BI Desktop heeft u de beschikking over een 

krachtig en speciaal programma voor het ontwerpen 

van rapporten waarmee u toegang krijgt tot een groot 

aantal verschillende bronnen om de daarin aanwezige 

gegevens te combineren. Aan de hand van de gegevenssets 

die u samenstelt kunt u geavanceerde rapportages en 

visualisaties maken. Als u klaar bent, dan kunt u het 

resultaat gemakkelijk publiceren naar de Power BI Service 

en door middel van dashboards deze informatie delen met 

uw collega’s. De informatie is beschikbaar op al uw mobiele 

apparaten.

Power BI is laagdrempelig. Er kan op een eenvoudige wijze, 

zonder directe technische kennis, veel inzichten gehaald 

worden uit een grote diversiteit aan bronnen. Mocht u de 

eerste stappen binnen een BI-landschap willen zetten, dan 

leent Power BI zich er ook voor om snel analyses uit te 

voeren op mogelijke databronnen, zónder dat hier direct een 

volledige BI-oplossing voor moet worden ingericht. 

Demo op locatie

Mocht u vragen hebben of wilt u zelf ervaren hoe de business 

analytics tool werkt? Onze Power BI specialisten geven 

graag een demo op locatie. 

Zoekt u een eenvoudige, kostenbesparende en 

laagdrempelige manier waarmee u gegevens snel kunt 

vinden, opvragen, visualiseren en waarmee u ontdekkingen 

kunt delen binnen uw organisatie? Maak dan gebruik van 

Power BI (v2) van Microsoft. Met deze business analytics 

tool monitort u alle beschikbare data binnen uw organisatie 

en krijgt u met behulp van diverse dashboards snel 

antwoorden en vernieuwde inzichten. Wilt u ervaren hoe 

deze tool werkt? De Power BI specialisten van VX Company 

geven graag een demo op locatie.
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Een greep uit de organisaties die u voorgingen:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van 

Power BI en Big Data? Neem dan gerust contact met mij op.

Maikel Alderhout

Technical Manager Big Data

+31 6 21 57 77 76

malderhout@vxcompany.com 

Bekijk de mogelijkheden van Power BI 
en start met de gratis versie

1. Ga naar www.powerbi.com

2. Download de Power BI Desktop

3. Registreer met uw e-mailadres

4. Start met het maken van rapportages


