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Wat is de Microsoft Power BI-service?

Wat is het verschil tussen Power BI Pro en Power BI Premium?

Wat als ik vragen heb over Power BI Premium?

Wat is Power BI Desktop?

Wat heb ik nodig om de Power BI-service te gebruiken?

Waarom moet ik me registreren met een e-mailadres van het werk?

Zijn er speciale prijzen voor overheid, onderwijs en non-
profitorganisaties beschikbaar voor Power BI?

Als u andere vragen hebt, kunt u deze stellen in de Power BI-community.
Nog steeds geen antwoord? Ga naar de ondersteuningspagina van Power BI.

De Power BI-service is een business analytics-service in de cloud die iedereen de mogelijkheid biedt om gegevens
sneller, efficiënter en met meer inzicht te visualiseren en analyseren. De service geeft gebruikers toegang tot een
breed scala aan on-premises gegevens en gegevens in de cloud via eenvoudig te gebruiken dashboards,
interactieve rapporten en interessante visualisaties die gegevens tot leven brengen. Lees meer informatie over
Power BI.

Power BI Pro is een afzonderlijke licentie die toegang biedt tot alle inhoud en mogelijkheden in de Power BI-
service. U kunt zelfs inhoud delen en samenwerken met andere Pro-gebruikers. Alleen Pro-gebruikers kunnen
inhoud naar werkruimten publiceren, dashboards delen en zich abonneren op dashboards en rapporten.

Power BI Premium biedt toegewezen capaciteit voor consistentere prestaties. Het biedt ook ondersteuning voor
grotere gegevensvolumes in Power BI. Voor individuele gebruikers maakt Premium wijdverbreide distributie van
inhoud door Pro-gebruikers mogelijk, en vereist geen licenties per gebruiker voor ontvangers die de inhoud
bekijken.

Zie Veelgestelde vragen over Power BI Premium als u vragen hebt over Power BI Premium.

Power BI Desktop is een gratis toepassing die u rechtstreeks op uw eigen computer kunt installeren. Power BI
Desktop werkt samen met Power BI-service. Gegevenswetenschappers, beheerders en ontwikkelaars werken met
Power BI Desktop om rapporten te maken en beschikbaar te stellen voor gebruikers van de Power BI-service, zoals
u. Meer informatie over Wat is Power BI Desktop.

Alleen een webbrowser en een e-mailadres van uw werk. U kunt u ook aanmelden met een e-mailadres dat eindigt
op .gov of .mil. Zie Uw Amerikaanse overheidsorganisatie registreren in Power BI-service voor meer informatie.

Power BI biedt geen ondersteuning voor e-mailadressen die worden geleverd via e-mailservices voor
consumenten, of die afkomstig zijn van telecomproviders. Lees hier meer over het selfservice-registratieproces van
Power BI.
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Biedt Power BI ondersteuning voor mobiele apparaten?

Wat moet ik installeren om Power BI te kunnen gebruiken?

Waar vind ik meer informatiebronnen voor Power BI?

Welke browsers ondersteunt Power BI?

Welke regio's en talen ondersteunt Power BI?

Hoe kan ik Power BI Pro kopen in mijn land?

Voldoet Power BI aan nationale, regionaal en branchespecifieke
nalevingsvereisten?

Ja, er zijn speciale prijzen voor non-profitorganisaties die rechtstreeks kopen bij Microsoft. Ga voor meer
informatie en registratie naar de site Microsoft voor non-profitorganisaties. Microsoft biedt prijzen voor overheids-
en onderwijsinstellingen via de licentieprogramma's MOSP/Direct, EA en open. Overheidsprijzen zijn ook
beschikbaar via syndicatie.

Ja. Power BI heeft systeemeigen apps voor Android-telefoons en -tablets, iOS-apparaten en Windows 10-
apparaten. Download een van de mobiele Power BI-apps uit de betreffende Store:

Apple App Store
Google Play
Windows Store

Als u de Power BI-service gratis wilt gebruiken, hebt u alleen een webbrowser en e-mail nodig.

De mobiele Power BI-apps kunt u downloaden uit de betreffende Stores, ook gratis:

App Store
Google Play
Windows Store

De volgende resources zijn beschikbaar om u te helpen aan de slag te gaan:

Power BI-blog
Webinars
Introductievideo's op ons YouTube-kanaal
Het artikel Aan de slag met Power BI als gebruiker
Word lid van onze community en stel vragen
Bekijk deze tien tips voor nog meer suggesties

Hier vindt u een volledige lijst met ondersteunde browsers voor Power BI.

Hier vindt u een volledige lijst met regio's en talen die worden ondersteund door Power BI.

U kunt licenties voor Power BI Pro rechtstreeks kopen of chatten met een vertegenwoordiger op
www.powerbi.com.

U kunt ook een Microsoft-partner zoeken om u te helpen met uw Power BI-implementatie.

Lees meer over Power BI-naleving in het Microsoft Vertrouwenscentrum.
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Waar vind ik meer informatie over beveiliging?

Hoe maak ik iets ongedaan in Power BI?

Volgende stappen

Hier vindt u meer informatie over beveiliging, privacy en compliance in Power BI:

Dit technische document over Power BI-beveiliging

Dit artikel over ondersteuning voor Power BI-beveiliging

Net als in veel andere services en software van Microsoft, biedt Power BI een eenvoudige manier om de laatst
uitgevoerde opdracht ongedaan te maken.

Als u uw laatste actie, of laatste paar acties, ongedaan wilt maken,drukt u op Ctrl+Z.

Wat is een Power BI-gebruiker?
Hoe wordt Power BI gebruikt?
Hebt u nog vragen? Misschien dat de community van Power BI het antwoord weet.
Nog steeds geen antwoord? Ga naar de ondersteuningspagina van Power BI
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