Power BI
Tips &
Tricks
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Wybór miary
z filtrów
POZWÓL UŻYTKOWNIKOM ZMIENIAĆ
KALKULACJĘ NA WIZUALIZACJI!

Aby osiągnąć taką funkcjonalność
wystarczy,
że
stworzysz
tabelę
pomocniczą w której umieścisz nazwy
kalkulacji - wybierając taką nazwę np. z
filtra, użytkownik będzie przełączał
znaczenie kalkulacji. Tabelę utworzysz
łatwo za pomocą funkcji
dostępnej
na pasku Home.

Dodaj miarę do raportu - za pomocą
polecenia SWITCH, utworzona miara
będzie przełączała wybór.

CHOSEN MEASURE=
SWITCH(
SELECTEDVALUE(
'Measure type'[Measure]),
"Revenue", [Revenue],
"Cost", [Cost]
)

Utwórz filtr/slicer na podstawie kolumny
z tabeli "Measure Type". Pamiętaj, aby
oznaczyć filtr jako jednokrotnego wyboru.

PEŁEN SUKCES! :)
Teraz użytkownik zmieniając filtr zmienia znaczenie miary "Chosen Measure":
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Zaznaczanie
grupowe miar/kolumn
PRZYSPIESZ ZMIANY NA
WIELU OBIEKATACH NA RAZ!

Otwórz zakładkę model.

Kliknij prawym klawiszem na nazwę tabeli
i z menu wybierz "Select measures" lub
"Select columns".

Teraz możesz edytować zaznaczone miary
jednocześnie - możesz je ukryć/odkryć,
zmienić ich format, katalog, w którym
będą wyświetlone itd.

CO ZA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU! :)
Podobnie możesz wyedytować grupowo kolumny - "Select columns"
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Nadawanie nazwy
dla eksportów danych

CO ZROBIĆ, ŻEBY DANE NIE EKSPORTOWAŁY SIĘ
Z NAZWĄ PLIKU DATA.CSV ?
Być może tak jak my ukrywasz nazwę
wizualizacji wtedy kiedy informacje na
niej zawarte same ją opisują . Niestety ma
to tą konsekwencję, że eksport danych z
tej wizualizacji będzie miał nazwę
data.csv.
Musimy zatem włączyć tytuł.

Jeśli nie używasz obrazkowego tła w
raporcie możesz zmienić kolor czcionki
tytułu na kolor tła i zmniejszyć czcionkę.

Teraz dane z wizualizacji eksportują się z
nazwą z niewidocznego tytułu.

CHYBA PORA PRZEMYŚLEĆ TYTUŁY DLA WIZUALIZACJI ;)
Jeśli nie chcesz jednak tytułów na głównych stronach raportu - użyj ich na stronach
przeznaczonych do eksportu danych
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Dynamiczne tytuły

TYTUŁ WIZUALIZACJI MOŻNA ZMIENIAĆ
DYNAMICZNIE NP. NA PODSTAWIE FILTRÓW

Stwórz miarę na podstawie filtrów, które
chcesz umieścić w tytule - na przykładzie
odczytywana jest wartość atrybutu
departament i rodzaj miary.
w najprostszym wariancie pamiętaj o
włączeniu filtrów w trybie single select.

Title = "Department: "
& SELECTEDVALUE(
'Department'[Department],"All
departaments") &
" - Measure: " & SELECTEDVALUE('Measure
Type'[Measure])

Zaznacz
wizualizację,
przejdź
do
Visualisation -> Format, w ustawieniu
Title wybierz znak funkcji:
Zaznacz
wizualizację,
przejdź
do
Visualisation -> Format
Z rozwijaka Based on field wybierz
stworzoną miarę:

Robi to duże wrażenie na użytkowniku
raportu, a dodatkowo idealnie uzupełni
możliwość wyboru miary jak w triku 01.

U MNIE DZIAŁA! :)
Szczególnie przydatne, jeśli filtry są w Filter Pane i nie widać ich na wyeksportowanym
pdfie bądź mamy miarę SWITCH przełączająca między różnymi miarami.
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Forma tabelaryczna
wizualizacji Matrix

ZAMIEŃ UKŁAD MATRIXA NA UKŁAD
ZNANY Z EXCELA JAKO FORMA TABELARYCZNA

Domyślny widok jest odpowiednikiem
formy kompaktowej - zajmuje mało
miejsca i jest dosyć czytelny dla
użytkownika przy schodzeniu w dół
naturalnych hierarchii ( rok - miesiąc dzień czy kategoria - subkategoria produkt). Kiedy jednak hierarchia nie jest
naturalna warto, aby każdy poziom miał
swoją kolumnę i nazwę.

Zaznacz
wizualizację,
przejdź
Visualization -> Format
W polu search wpisz stepped,
Przełącz na Off.

do

Teraz każdy poziom ma osobną kolumnę
Możesz wyłączyć podsumy za pomocą
opcji "Row subtotals".

SUPER! :)
Teraz użytkownik raportu nie musi zastanawiać się
już nad tym na co patrzy :)

06

Kopiowanie zapytań
PQ między raportami

SZYBKO PRZENIEŚ ZAPYTANIA
POWER QUERY POMIĘDZY RAPORTAMI

Otwórz edytor Power query.

Kliknij prawym klawiszem na nazwę
zapytania i wybierz Copy bądź zaznacz
nazwę zapytania i CTRL + C.

W docelowym pliku otwórz edytor Power
query, Kliknij w obszar Queries i wklej
(CTRL + V).

WKLEJ RÓWNIEŻ DO DOKUMENTACJI! :)
Wklejenie zawartości do pliku tekstowego spowoduje wklejenie całego kodu M
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Wyrównywanie
wizualizacji

WYKORZYSTAJ FUNKCJONALNOŚĆ ALIGN
ABY WIZUALIZACJE BYŁY RÓWNO ROZŁOŻONE

Zaznacz wszystkie obiekty (przeciągając
zaznaczenie lub klikając z przytrzymanym
ctr), które chcesz równo ustawić i przejdź
do zakładki Format.

Wybierz Align middle i distribute
horizontally
dla
rozmieszczenia
w
poziomie:

Wybierz Align left i distribute vertically
dla rozmieszczenia w pionie:

ELEGANCKO! :)
Dzięki temu już nie dostaniesz informacji
"proszę wyrównać wizualizacje" ;-)
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Formatowanie
warunkowe
FORMATOWANIE WARUKOWE OŻYWI
NAWET "NAJNUDNIEJSZE" DANE ;)

Dzięki
formatowaniu
warunkowemu
możesz wyróżnić interesujące dane w
gąszczu innych danych. Dodatkowo
wizualizacja stanie się bardziej atrakcyjna,
co na pewno zostanie docenione przez
użytkowników.
Opanuj na początek formatowanie dla
dwóch wizualizacji - Matrix i Card.
Dla Matrixa ustawienie formatowania
warunkowego może odbyć się bez
wchodzenia w opcje, jak na rysunku obok.
Do wyboru masz sporo opcji formatowanie tła komórki, czcionki,
wstawianie "pasków postępu", ikon czy
dodatkowo zamiany wartości w adres URL
(przydaje się jak z konkretnego wiersza
chcemy przejść do powiązanego systemu
- np. fakturowego i odczytać dokładnie tą
fakturę, którą widzieliśmy w matrixie zwróć tylko uwagę że to wymaga
przygotowania pełnego url).
Formatowanie może odbywać się również
na podstawie kilku opcji - gradientem,
regułami, czy wręcz przekazując kolor
wprost.

EKSTRA! :)
Zwróć też uwagę, że wartość może być formatowana przy pomocy innej wartości
- w taki sposób wynik sprzedażowy może być kolorowany
np. % wykonania budżetu
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Panel "Selection"
TAJEMNICE PANELU "SELECTION"

Panel "Selection" jest niezastąpiony, gdy
chcemy precyzyjnie wybrać konkretną
wizualizację, nawet tę ukrytą.
Panel jest domyślnie ukryty, ale może być
włączony w opcji View -> Show panes->
Selection.
Wygląd włączonego panelu na rysunku
obok.

To w jakiej kolejności są umieszczane
wizualizacje na panelu decyduje o tym w
jakiej warstwie będą wyświetlane! Jeśli
chcemy jakąś wizualizację umieścić na
innej, tak aby ją przykrywała np.
przezroczysty przycisk na elemencie,
który nie może wywołać akcji, wówczas na
panelu selekcji ten obiekt musi być wyżej
od obiektu przykrywanego.
Na drugiej często pomijanej zakładce
"Tab
order"
ustawisz
kolejność
wizualizacji
przy
przechodzeniu
tabulatorem. Jest to niezwykle ważne,
gdy przygotowujesz raport dla osób np.
słabowidzących, które korzystają z
czytników i tym podobnych udogodnień.

WOW! :)
Z tego panelu wykonasz również grupowanie obiektów
ale o tym to już na następnej stronie
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Grupowanie
elementów na raporcie

PRZENOSZENIE KILKU NAŁOŻONYCH NA
SIEBIE OBIEKTÓW NIE MUSI BYĆ UCIĄŻLIWE

Czasami tworząc na raporcie jakąś
pojedynczą wizualizację wykorzystuje się
więcej niż jeden element - przesuwanie
takich złożonych wizualizacji bywa trudne,
o ile się ich nie zgrupuje.

Włącz panel zaznaczenie "Selection",
Zaznacz
obiekty,
które
chcesz
zgrupować,
Następnie kliknij w ... -> Group -> Group.

Teraz możesz łatwo przesuwać całą
wizualizację,
Nazwij grupę, tak żeby później w prosty
sposób zarządzać wizualizacjami
Ponazywaj też inne obiekty, tak aby
łatwo można było je rozpoznać. To
szczególnie
ważne
przy
bookmarkach, w których odkrywasz i
ukrywasz różne grupy obiektów.

MAMY TO! :)
Grupowanie i porządek w nazwach potrafią zaoszczędzić sporo czasu

Skorzystaj z oferty szkoleniowej:
Dedykowane szkolenia:
Power BI - przekrojowe szkolenie obejmujące m.in.:
Import danych z różnych źródeł
Transformacja danych oraz podnoszenie ich jakości
Tryby przechowywania danych
Modelowanie danych
Istota dobrego modelu analitycznego
Relacje
Tabela kalendarza - dlaczego jest tak ważna i jak ją stworzyć
Nauka języka DAX
Data storytelling
jak stworzyć raport który opowiada historię o Twoich danych
Bezpieczeństwo
Power BI Report Server (PBIRS)
Różnice względem wersji chmurowej z praktycznego punktu widzenia
Praca z Power BI Desktop Optimized for Power BI Report Server
Tworzenie raportów stronicowanych (Paginated Reports a.k.a. SSRS)
Administracja serwerem PBIRS i bezpieczeństwo
Scenariusze z życia wzięte

Po więcej zajrzyj na wisebi.pl :)

Katarzyna Kulska
Ekspert modelowania danych, Azure BI.
Od ponad 10 lat tworzę systemy raportowe klasy
enterprise. Jestem praktykiem pomagającym klientom
wdrażać nowoczesne raportowanie, uczestniczę w projekcie
od analizy po ostateczne wizualizacje.
Uwielbiam rozwiązywać ciekawe problemy z danymi oraz
dzielić się wiedzą.
Dostarczanie konkretnej wartości biznesowej w postaci
uporządkowanych danych, raportów i analiz dla organizacji
powodują, że wiem, że moja praca ma sens. Mam szczęście
w życiu, że to co robię zawodowo to również moje hobby.

Norbert Kulski
Architekt systemów BI, konsultant i lider techniczny.
Już od 15 lat z powodzeniem projektuję i wdrażam
systemy BI o najróżniejszym poziomie skomplikowania
Wg. mnie najważniejsze jest to, aby budowany system
odpowiadał prawdziwym potrzebom Klienta, co osiągam
dzięki umiejętności prowadzenia dialogu z użytkownikami
na każdym szczeblu i zdolności do przekuwania
pozyskanych informacji w działające elementy systemu.
Oprócz wdrażania rozwiązań, doradzam i szkolę
użytkowników w każdym aspekcie działania systemu – od
administracji po dobór wizualizacji.
Ponieważ to, co robię jest również moja pasją przekłada
się to na wysoką jakość dostarczanych produktów.

