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Kom godt i gang med bruger tilpasning af rapporter 
Gode råd 

Til personer der arbejder med BI på AAU gennem Power BI og ønsker at tilpasse eksisterende rapporter til 
deres eget behov.  

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Formålet med denne vejledning er at vise hvordan du som bruger bliver i stand til at kopiere og tilføje, 
ændre visninger eller tilføje filtre mv. i eksisterende rapport 

Samt dele den tilpassede rapport med andre brugere. 

 

Bemærk: Ændringer der foretages i rapporten der klones fra medtages ikke i den lokale kopi der genere-
res. 
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INDHOLD 

 
For at kunne tilføje nogle ændringer i en standardrapport (standardrapporterne er de rapporter, der ud-
stilles af BI-teamet) skal der laves en kopi af standardrapporten og herefter gemmes i et arbejdsområde. 
I har ikke rettighederne til at overskrive eller rette i selve standardrapporterne.   
Det skal dog bemærkes, hvis der bliver lavet ændringer i visualiseringerne i standardrapporterne, slår det 
ikke igennem på de kopier der er lavet af standardrapporterne. Men opdatering af data og ændringer i 
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data medføres i kopierne.  
I det efterfølgende tages der udgangspunkt i de mest gængse tilføjelser til en standardrapport.  
Der tages udgangspunkt i rapporten ”Flerårsbudgettering”, men fremgangsmåden er den samme for 
andre rapporter.  
 
Gem en rapport 
Start med at gå på www.powerbi.com -> åben appen ”Økonomi” -> vælg den rapport, der ønskes at redi-
gerer i.  
 
Eksempel: Vi vil gerne redigere én rapport ”Flerårsbudgettering”. Tryk på ”Filer” -> Vælg ”Gem en kopi”.   

Herefter åbnes et nyt vindue. Navngiv kopien -> I destinationsarbejdsområde vælg ”Mit arbejdsområde” 
eller dit repræsentative institut -> Tryk ”Gå til rapport”.  

Hvis du kan se dit repræsentative institut, så har du nogle ekstra rettigheder. Dvs. at du har mulighed for 
at gemme i dit repræsentative instituts arbejdsområde. Bemærk at hvis du gemmer deri vil alle med ad-
gang til arbejdsområdet kunne se rapporten.  

”Mit arbejdsområde” er personligt, så det er kun dig der kan se rapporterne deri. Du har dog mulighed for 
at dele din rapport med bestemte personer.   

 
 
 
 

Power BI Web Service 
Power BI Web Service er det værktøj der bruges for at tilføje ændringer i den gemte kopi.  
Vi åbner Power BI Web Services ved at åbne den gemte rapport og tryk på ”Rediger”.  

http://www.powerbi.com/
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I højre side åbnes en fane med ”Visualiseringer”, ”Data” og ”Filtre”.  

• Visualiseringer 
o De ”byggesten” som rapporten er lavet af – Eks: en tabel, en graf eller en valgboks 

• Data 
o De datafelter som kan indgå på visualiseringerne, og som udgør den information der vi-

ses. Eks: ankerbudget fordelt på år eller antal ansøgninger der er sendt fordelt på ho-
vedområder 

• Filtre 
o De afgrænsninger der sættes på data. Eks. Data efter et givet år eller kun data for et gi-

vet institut.  
 

”Data” viser tabeller og med pilen ”>” udvides den valgte tabel med datafelterne. Datafelterne er dem der 
kan anvendes i rapporten. Øverst i fanen er der mulighed for at søge blandt datafelterne.  Hvis der tryk-
kes på én visualisering, ses de tabeller og datafelter der er anvendt ved et grønt flueben.  

I fanen ”Visualiseringer” kan der ændres i visualiseringstypen og tilføje eller slette datafelter. 

I fanen ”Filtre” kan du filtre på det enkelte element, på hele siden eller hele rapporten. Her vil du allerede 
kunne se, at der er foretaget nogle filtre af BI-teamet. De er lavet for at skabe rapporten.  

Tilføje en kolonne til en matrix eller tabel 
Der er mulighed for at tilføje en ekstra kolonne til en eksisterende tabel eller matrix.  
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Eksempel: Hvis vi vil tilføje hovedområde til matricen på siden ”Oversigt art 1 år”.  

Tryk på matricen -> I ”Data” søg ”Hovedområde” -> Træk med musen datafeltet ”OmkostningsstedHo-
vedområde” over i ”Rækker”.    

 

Herefter ses ”Hovedområde” i matricen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændre i en graf 
Der er også mulighed for at ændre datafelter i en graf.  
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Eksempel: Hvis vi kigger på grafen i siden ”Dashboard” og vil have vist ”Art2” fordelt på år i stedet for 
”Hovedområder”. 

Tryk på grafen -> Under Visualisering, slet feltet ”OmkostningsstedHovedområde” i ”Forklaring” -> søg 
”Art2” og træk med musen ”Art2_navn” over i ”Forklaring” 

 

 
Kopi af side, visualisering og ny side 
Vi kan også oprette en ny side, dupliker en side eller kopier en visualisering.   

Hvis vi ønsker, at duplikerer siden ”Oversigt art – detaljeret” -> højre klik på siden -> Vælg ”Dupliker side”  

 

Hvis vi ønsker at oprette en helt ny side -> Tryk på det grønne plus nede i bunden af rapporten  
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Hvis der ønskes at kopier en visualisering -> Tryk på visualisering -> CTRL + C eller højre klik på visuali-
sering -> ”Vælg ”Kopier” -> ”Kopier visuelt element” 

Find det sted hvor visualisering skal til føjes -> CTRL+V.  

 

Tilføj en ny valgboks 
I lighed med at kopiere visualiseringer er det også muligt at kopiere en valgboks. Valgboksene er dem 
der ses til højre i en rapport.  

 

Eksempel: Tilføj en valgboks med feltet ”Aktivt projekt” på siden ”Oversigt art – Budgettering”.  
Kopier en tilfældig valgboks på siden -> Tryk CTRL+ V -> Fjern det gamle datafelt i ”Felt” -> Søg ”Aktivt-
Projekt” i Data -> Træk med musen ”AktivtProjekt” over i ”Felt”. 
I dette eksempel har valgboksen kun indflydelse på den ”Oversigt art – Budgettering”. 
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Eksempel: Tilføj den nye valgboks ”Aktiv Projekt” på siden ”Oversigt art – 1 år”.  
Kopier ”Aktiv Projekt” i ”Oversigt art – Budgettering” -> Tryk CTRL + V -> Der popper et vindue op ”Syn-

kroniser visuelle elementer” -> Vælg ”Synkroniser”.  

I dette eksempel vil valget i valgboksen på siden ”Oversigt art – Budgettering” også blive fortaget på 
siden ”Oversigt art – 1 år” og omvendt. Hvis vi tilføjer og synkroniserer ”Aktivit-projekt”- valgboksen på de 
øvrige sider, så vil et valg i valgboksen slå igennem på alle siderne. Det vil også sige, hvis du tilføjer 
”Art2_navn” i stedet for ”AktivtProjekt” i én af de synkroniserede valgbokse, så ændres alle valgboksene 
til ”Art2_navn”.  

 
Filtre i en rapport 
Det kan være nødvendigt at filtre noget væk i en visualisering eller rapport.  Hvis der f.eks. er flere arter 
med i en visualisering end der ønskes. Der kan filtres på  

• Visualisering 
• Hele siden 
• Hele rapporten 

 

Der filtres i fanen ”Filtre”. Åben fanen ved at trykke på de to pile.  
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Eksempel: Hvis der ønskes kun at se Underkonto 90 på siden ”Oversigt art – 1år”. Søg ”Underkonto” i 
fanen ”Data” -> Træk ”UnderkontoNr” over i ”Filtre på denne side” -> Vælg Underkontonr ”90”.  

Eksempel: Hvis der kun ønskes at se specifikke artgrupper i grafen på siden ”Dashboard”. Så tryk på 
visualiseringen -> Søg ”Art2” i ”Data” -> Træk ”ART2_navn” over til ”Filtre på dette visuelle element” -> 
Vælg herefter de artgrupper der ønskes at se i grafen. 
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Deling af rapport 
Du har mulighed for at dele din redigeret økonomi-rapport fra ”Mit arbejdsområde” med andre.  
Delingen kan ikke ses af personer, som ikke kan tilgå ”Økonomi-appen” eller arbejdsområdet ”App BI – 
Økonomi”. Derudover følger rettighederne og adgang fra den specifikke rapport også med i den redigeret 
rapport.   
 
Eksempel: Jeg ønsker at dele min redigerede rapport med en kollega. Jeg finder min redigerede rapport i 
”Arbejdsområder” -> ”Mit arbejdsområde”. 

 
 
 Find rapporten der skal deles -> Tryk på knappen ”Del”. 

 
Herefter åbnes et nyt vindue. Tryk på pilen ved ”Personer i din organisation, der har linket kan vis og 
del”.  -> Vælg ”Bestemte personer”. Her har du også mulighed for at bestemme om modtageren må dele 
linket eller redigerer i linket under ”Indstillinger”. Tryk anvend når indstillingerne er foretaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er forskellige måder på, hvordan du kan sende linket med adgang.  
 

• Send link til direkte bestemte personer: Angiv navn(e) og tryk send, så sender Power Bi et link til 
dine modtager.  

• Kopiér link: Genereres og kopieres der automatisk et deleligt link til Udklipsholder 
• Dele link via outlook, Teams eller Powerpoint 
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Hvis du trykker på de 3 prikker ved rapporten, så har du mulighed for at slette links og se hvem der har 
adgang til rapporten.  

 
 
 
 

KONTAKT / ANSVAR 

Ved spørgsmål kontakt BI enheden på AAU. 

Skriv til BI-team@adm.aau.dk 

 

BILAG 

Ingen bilag 
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