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Overwegingen voor abonnementen op gepagineerde rapporten

Volgende stappen

U kunt nu e-mailabonnementen maken voor uzelf en anderen voor gepagineerde rapporten in de Power BI-
service. Over het algemeen is dit hetzelfde proces als voor abonneren op rapporten en dashboard in de Power BI-
service. In dit artikel worden de verschillen en aandachtspunten beschreven.

Wanneer u abonnementen instelt, kiest u hoe vaak u de e-mails wilt ontvangen: dagelijks, wekelijks, maandelijks of
per uur. U kunt ook de tijdstippen kiezen waarop het abonnement moet worden uitgevoerd. Alles met elkaar kunt u
maximaal 24 verschillende abonnementen voor elk rapport instellen.

In tegenstelling tot abonnementen voor dashboards of Power BI-rapporten bevat uw abonnement een
bijlage van de gehele rapportuitvoer. De volgende bijlagentypen worden ondersteund: PDF, PowerPoint-
presentaties (PPTX), Excel-werkmappen (XLSX), Word-documenten (DOCX), CSV-bestanden en XML.

U kunt een voorbeeldafbeelding van het rapport opnemen in de hoofdtekst van een e-mailbericht. Dit is
optioneel en kan enigszins afwijken van de eerste pagina van het rapportdocument dat u bijvoegt,
afhankelijk van de geselecteerde bijlage-indeling.

De maximale grootte voor rapportbijlagen is 25 MB.

U kunt andere gebruikers abonneren op gepagineerde rapporten die verbinding maken met momenteel
ondersteunde gegevensbronnen, waaronder Azure Analysis Services en Power BI-gegevenssets. Onthoud
dat gegevens in de rapportbijlage net zo zijn gebaseerd op uw machtigingen als bij SQL Server Reporting
Services.

E-mailabonnementen kunnen worden verzonden met de momenteel geselecteerde of standaardparameters
voor uw rapport. U kunt verschillende parameterwaarden instellen voor elk abonnement dat u voor uw
rapport maakt.

Als de auteur van het rapport parameters op basis van een expressie heeft ingesteld (bijvoorbeeld dat de
standaardwaarde altijd de huidige datum is), worden deze gebruikt als de standaardinstellingen voor het
abonnement. U kunt andere parameterwaarden wijzigen en ervoor kiezen om huidige waarden te
gebruiken, maar voor het abonnement wordt de op de expressie gebaseerde parameter gebruikt, tenzij u
deze waarde ook expliciet wijzigt.

De frequentie-optie Nadat de gegevens zijn vernieuwd is niet beschikbaar voor gepagineerde rapporten.
U krijgt altijd de meest recente waarden uit de onderliggende gegevensbron.
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