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NOTENOTE

Wat is een Power BI-app?

NOTENOTE

App-ontwerpers en app-gebruikers

Voordelen van apps

Het uiterlijk van Power BI wordt vernieuwd en sommige afbeeldingen in de documentatie komen mogelijk niet overeen
met wat u in de service ziet. Meer informatie over het nieuwe uiterlijk en probeer het zelf.

Een app is een Power BI-inhoudstype waarmee gerelateerde dashboards en rapporten op één locatie worden
gecombineerd. Een app kan één of meer dashboards en één of meer rapporten hebben, die allemaal zijn
gebundeld. Apps worden gemaakt door Power BI -ontwerpers die de apps distribueren en delen met gebruikers
zoals u.

Uw apps zijn georganiseerd in de Apps-inhoudslijst. U hoeft alleen Apps te selecteren om uw apps weer te
geven. Beweeg de muisaanwijzer over een app om de meest recente update en de eigenaar weer te geven.

Als u de apps-functie wilt gebruiken, is een Power BI Pro-licentie vereist.

Afhankelijk van uw rol bent u mogelijk iemand die apps maakt (ontwerper) voor uw eigen gebruik of om te
delen met collega's. Of misschien bent u iemand die apps ontvangt en downloadt (gebruiker) die door anderen
zijn gemaakt. Dit artikel is voor app-gebruikers.

Apps bieden een eenvoudige manier om verschillende typen inhoud in één keer met anderen te delen.
App-ontwerpers maken de dashboards en rapporten en bundelen deze in een app. De ontwerpers kunnen de
app vervolgens delen of publiceren naar een locatie waarop u, de gebruiker, toegang tot die app heeft. Omdat
gerelateerde dashboards en rapporten worden gebundeld, is het eenvoudiger om deze zowel in de Power BI-
service (https://powerbi.com) als op uw mobiele apparaat te zoeken en te installeren. Nadat u een app hebt
geïnstalleerd, hoeft u de namen van veel verschillende dashboards of rapporten niet meer te onthouden omdat
ze allemaal bij elkaar staan in de app, in uw browser of op uw mobiele apparaat.
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Een nieuwe app verkrijgen

Volgende stap

Bij apps ziet u automatisch de wijzigingen wanneer de auteur van de app updates publiceert. De auteur bepaalt
ook hoe vaak de gegevens worden gepland om te worden vernieuwd, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken
over het up-to-date houden van de gegevens.

U kunt apps op verschillende manieren verkrijgen. Een aantal manieren wordt hieronder beschreven. Als u
echter gedetailleerde stapsgewijze instructies wilt voor het ophalen en verkennen van een app, gaat u naar
Apps openen en gebruiken.

De ontwerper van de app kan de app automatisch in uw Power BI-account installeren. De volgende keer dat
u Power BI opent, ziet u de nieuwe app in de Apps-inhoudslijst.
De app-ontwerper kan u een directe koppeling naar een app mailen. Als u de koppeling selecteert, wordt de
app geopend in Power BI.
In Power BI op uw mobiele apparaat kunt u een app alleen installeren via een rechtstreekse koppeling, niet
vanuit AppSource. Als de auteur van de app de app automatisch installeert, ziet u deze in uw lijst met apps.
In AppSource kunt u apps zoeken. AppSource bevat apps die zijn gepubliceerd door rapportontwerpers
zowel binnen als buiten uw bedrijf. U vindt bijvoorbeeld mogelijk een app in AppSource voor een service die
u al gebruikt, zoals Google Analytics, GitHub of Microsoft Dynamics. Ook vindt u apps die voorbeelden zijn
die u kunt gebruiken om Power BI te leren kennen.

Een app openen en ermee communiceren
Andere manieren om inhoud te delen
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