Handleiding POWER BI rapporten

1. Inhoud van het rapport en navigeren in het rapport
de lijst met de verschillende rapportpagina verschijnt door te klikken op “of”
•

scroll naar beneden om alle rapportpagina’s te zien

•

klik of de gewenste pagina of

•

klik op < om naar de vorige pagina te gaan

•

klik op > om naar de volgende pagina te gaan

klik op “of” om het overzicht van de pagina’s uit te schakelen

2. Gebruik van keuzelijst om de inhoud van het rapport te wijzigen
Kies 1 in de titel van de keuzelijst betekent dat er slechts 1 optie kan geselecteerd worden
• Afhankelijk van de soort keuzelijst zal de 1 selectiemogelijkheid afgedwongen worden maar dat is niet altijd het geval (zie links hieronder)
• Als je toch meer dan 1 optie selecteer dan kan de weergave in een lijngrafiek onduidelijk worden (zie midden en rechts hieronder)
Keuze beperkt tot 1 en niet te omzeilen
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Kies 1 of meer laat toe om meerdere opties te kiezen, klik op de CTRL-toets en op de gewenste opties
Het ongedaan maken van de selectie(s) doe je door:
• Terug de gemaakte selectie(s) aan te klikken
• In bepaalde gevallen kan je de verschillende gemaakte selecties uitschakelen door 2 keer te klikken op “Alles selecteren” bovenaan de keuzelijst

3. Interactiviteit tussen keuzelijsten, grafieken en tabellen
Interactie vanuit keuzelijst
• Interactiviteit tussen keuzelijsten: bv. bij selectie van het Vlaamse Gewest wordt de weergave in de keuzelijst Provincies beperkt tot de provincies
van het VL G
• Interactiviteit tussen keuzelijst en grafieken en tabellen: de weergave in de grafieken en tabellen wordt beperkt tot de gemaakte keuzes in de
keuzelijst(en) maar dit soms wordt uitgeschakeld voor bepaalde grafieken en tabellen met totaalcijfers voor bv. “Vlaanderen” om zo de evolutie in 1
provincie te kunnen vergelijken met de evolutie in Vlaanderen
Interactie vanuit een grafiek en tabel
Dit betekent dat de weergave van de cijfers op verschillende plaatsen elders op de rapportpagina (in de keuzelijsten, de andere grafieken en tabellen) wordt
gewijzigd. Soms zal de wijziging zich beperken tot het oplichten van cijfers in een tabel of van een segment in een grafiek.
Dit kan bijvoorbeeld door te klikken in:
• een grafiek op een categorie in de legende of op een bepaald segment in de grafiek bv. een lijn, een staaf, een taartdeel enz.
• een tabel op een cateorie in een rij- en of kolomtitel
De interactie wordt soms uitgeschakeld omdat
• een weergave in tabel of grafiek met totaalcijfers niet mogen gewijzigd worden (bv. selectie van een provincie mag de weergave van de totaalcijfers
voor Vlaanderen niet wijzigen)
• de weergave van % aandeel in een tabel of een grafiek met procentuele aandelen per geslacht of per provincie dan op 100% zou komen voor de
geselecteerde categorie (geslacht of provincie)
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•
•

er geen inhoudelijke relatie is tussen de grafieken en tabellen (selecteren van Mannen in een weergave met de Waalse cijfers mag de weergave van
de cijfers in het Vlaamse Gewest niet wijzigen)
de weergave elders op de rapportpagina onduidelijk zou worden

4. Wijzigen van aggregatieniveau in tabellen
Dit is van toepassing in geval van hiërachische data waarbij je de (totaal-) cijfers kan opsplitsen of detaïlleren in deelcijfers op een lager detailniveau. Dit is
bv. van toepassing van voor cijfers per Gewest die kunnen opgesplitst worden naar de deelcijfers van de provincies

•

De uiterst linkse optie “Inzoomen” is alleen van toepassing in geval van een tabel met hiërachische data (bv. regio, geslacht, jaren,
specialisatiegroep) in de rijen en in de kolommen.

•

De enkele opwaartse pijl laat toe om van een laag niveau naar een hoger niveau te gaan, bv. van provincies naar gewest of van detail per geslacht
naar totaal voor mannen en vrouwen.

•

De dubbele neerwaartse pijl laat toe om van een hoog niveau naar een detail te gaan binnen één geselecteerde categorie bv. van het Vlaams gewest
naar de provincies van het Vlaams Gewest of in geval van 2 hiërachische datasets (bv. zorgberoepen per leeftijdsgroep) de totaalcijfers per
specialisatie te vervangen door bv. de totaalcijfers voor 2 specialisaties per leeftijdsgroep

•

De vertakte dubbele neerwaartse pijl zal tegelijk van de cijfers van het Vlaamse, Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest vervangen door de
cijfers voor alle provincies en het BHG. Of in het geval van de combinatie specialisaties en leeftijdsgroep tegelijk per specialisatie de detailcijfers per
leeftijdsgroep geven.

Alle mogelijke interacties kunnen hier moeilijk opgesomd worden maar je kan zelf achterhalen wat mogelijk is door de verschillende opties te testen.
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De detailcijfers per jaar vervangen via het aanklikken van de enkele opwaartse pijl is vaak mogelijk maar is niet zinvol omdat je dan de optelsom krijgt voor
alle jaren van de betrokken rapporteringsperiode en dus met inbegrip van dubbeltellingen omdat bv. dezelfde zorgbeoefenaars of studenten of
erkenningen of subsidies gedurende verschillende jaren kunnen worden meegenomen in het rapport.

5. Betekenis symbolen rood gearceerde symbool is niet van toepassing in een online rapport

de grafiek/tabel uitzoomen naar volledige schermgrootte

link naar een webpagina

➢

naar volgende rapportpagina

< naar vorige rapportpagina

sorteer in opgaande lijn

Onderaan het scherm krijg je de mogelijkheid om de link naar het vollidige online rapport (URL) te delen via Facebook, twitter en mail. De
laatste twee icoontjes via de omcirkelde i open je de webpagina van microsoft met informatie over hun privacybeleid en het laatste
vlagicoontje laat toe om hen eventuele ongepaste rapportinhoud te melden

maximaliseert de rapportweergave tot het volledige scherm
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