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Kom i gang med PowerBI 
Gode råd 

Til personer der arbejder med BI på AAU gennem Power BI 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Formålet med dette er at give et hurtigt overblik for adgang til PowerBI via powerbi.com samt benyt-
telse af filtre (slicers) og udtræk af rapporter. 
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Sådan logger du ind 

Gå til www.powerbi.com og dette vindue kommer frem 

 

Vælg din konto og du føres videre til logon siden hvor du angiver din mail og adgangskode, det er den mail 
og adgangskode du logger på pc’en med. 

 

Herefter kommer du til din Power Bi hjemmeskærm og du er nu logget ind. 

 

 

Sådan finder du økonomi app’en 

For at komme i gang med at benytte økonomirapporterne, der er stillet til rådighed af BI teamet, skal du 
tilføje økonomi appen. Det er her du på den nemmeste måde kan tilgå rapporterne. Den skal kun tilføjes en 
gang og kan herefter benyttes næste gang du logger ind i Power BI. 

I menuen i venstre side trykkes på ”apps” 

http://www.powerbi.com/
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Tryk på ”hent apps” 

 
Søg på ”økonomi” og tryk herefter på det blå ikon. 

 
App’en er nu tilføjet i app biblioteket og kan herefter findes her næste gang du går på powerbi.com 



 

4 
 

 

Sådan finder du rapporter i app’en 

Når du trykker appen åbnes dette skærmbillede 

 
I venstre side er overblikket for de forskellige rapporttyper. Overblikket ligner i nogen grad det overblik der 
var i Qlikview i en slags mappestruktur. Her var de forskellige rapporter også grupperet i projekt, budget løn 
mv. Det er det den samme opdeling der er anvendt i Power BI og også de samme rapporter der er placeret 
i samme grupper. 

For at se de underliggende rapporter trykkes på den lille pil, hvorefter der bores ned. 
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Herefter trykkes på den næste pil for at se fanerne/siderne i de underliggende visninger. 

 

Sådan vælger du 

Valg i powerBI foretages som udgangspunkt i valgboksene, disse er placeret i højre side.  
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Der er overordnet to typer af valgbokse.  
Valgbokse(slicer) der relaterer sig til tid vil som udgangspunkt blive vist med en skyder til at vælge perio-
de/måned/år. I den samme boks er det muligt også at taste en given periode. På den måde fungerer valget 
som et ”til – fra” valg. 

Her et eksempel hvor perioden 2019 til og med 2021 er valgt  

 

En anden type valgboks er en type hvor der kan søges og vælges et eller flere elementer. 

 

Når der trykkes på den lille pil til højre åbnes valgboksen 
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Herefter kan der søges eller blot vælges. 

 

Her er der søgt på ”63” og som det fremgår findes alle omkostningssteder hvor 63 indgår, det er ikke muligt 
at søge som i QlikView, hvor man kan vælge om det skal være noget der starter med/slutter med eller blot 
indeholder det man nu søger på. 

Når der er søgt, vælger du med musen  

 

Sådan fjernes valg 

Valg kan enten fjernes ved at trykke på det lille viskelæder og derved fjerne valget for det enkelte felt 

 

Ellers er det muligt at nulstille alle valg ved at bruge funktionen i øverste højre hjørne 
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Sådan arbejder du med grafer og pivottabeller 

Pivot (hedder matrix i Power BI) er en tabeltype der også er kendt fra QlikView, her er det muligt at vise 
date i en tabelform med summer på forskellige niveauer. I Power BI er der forskellige måder at komme fra 
et niveau til det næste. 

Tryk på ”plusset”  

 

Og næste niveau åbner sig for der hvor man trykkede på plus, har var det indtægter der blev udvidet til 
næste niveau som er ”eksterne indtægter” og ”interne indtægter” 

 

Det er også muligt at højreklikke og få vist denne menu 

 



 

9 
 

Her er det muligt at vise næste niveau som dette 

 

Og derved forsvinder visningen af den overordnede opdeling på indtægter og omkostninger. Denne behol-
des hvis der i stedet vælger ”udvid til næste niveau”. 

 

Det er også muligt at aktivere en ”drill-down funktion” på pivottabellen, på den måde kan du vælge og bore 

dig ned på de næste niveauer i pivottabellen. 

   

 
 

Valg af f.eks. arter eller omkostningssteder i en pivottabel, vil også påvirke de øvrige elementer i rapporten, 
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her er f.eks. valgt statsindtægter, det vises ved at de har en tydelig farve og de øvrige er grå. Dette har så 
indflydelse på tabellen med arter og et budgetteret beløb.  

 

 

Det samme gør sig gældende hvis du arbejder med grafer, her er der valgt eksterne omkostninger i grafen 
og de øvrige visninger følger med. 

 

Det er ligeledes muligt at bore ned til næste niveau i grafer, hvor der er lagt underliggende niveauer ind. 

Derfor skal analysetilstand igen aktiveres, som her 
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Her er det så muligt at gå til næste niveau som er institut, hvis der trykkes på SSH ses de underliggende. 

 

Og igen videre til omkostningssted, hvis det er det man ønsker.  

Skal du et niveau op igen fra institut til hovedområde trykkes på pil op 
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Sortering 

I Power BI er det muligt at sortere både i grafer og tabeller. Ved at trykke på de tre prikker i øverste højre 
hjørne er det muligt at få denne menu frem 

 

Herefter kan vælges hvilken kolonne der skal sorteres efter og det er muligt at sortere efter alle koloner. 

Eksport af data 

Det er også muligt at eksportere data fra Power BI til excel i lighed med qlikview. 

For at eksportere data fra en tabel trykkes på de tre prikker i øverste højre hjørne for at få denne menu frem 
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Når der trykkes på ”eksporter data” kommer denne menu frem 

 

Hvis du vælger ”data med aktuelt layout”, og trykker på ”eksporter” gemmes en fil og den ligger sig i din 
download mappe, den ses også her første gang 

 

Nederst i rapporten vises de anvendte filtre 
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Vælges der i stedet eksporter opsummerede data, vil der blive eksportere til en excel tabel, hvor data er 
opsummerede. 

 

Opsummerede data giver nok mest mening i sammenhæng med eksport af data fra en graf. Her er det kun 
muligt at vælge denne eksport funktion. 

Eksporten af denne graf ser sådan ud. 
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KONTAKT / ANSVAR 

Ved spørgsmål kontakt BI enheden på AAU. 

Skriv til BI-team@adm.aau.dk 

 

BILAG 

KAN UDFYLDES 

Indsæt link til bilag sidst i dokumentet. Husk at give bilagene sigende navne, så de er nemme at finde frem 
til.  
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