
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van start met Power BI in je accountantskantoor! 

Binnen veel kantoren staat ‘data’ en ‘data-analyse’ hoog op de agenda, maar ontbreekt het aan tijd of 

middelen om aan de slag te gaan. De opkomst van Microsofts’ Power BI maakt het echter mogelijk om 

snel én goedkoop te starten met datavirtualisatie. Drie voordelen: 

✓ Licentie is vaak inbegrepen bij Office365 óf aanvullend te verkrijgen a € 8,- gebruiker/maand. 

✓ Herkenbaar: zeker als je al bekend bent met Excel en draaitabellen 

✓ Het koppelen van databronnen is op heel veel (standaard) wijzen in te richten 

Dat Power BI aan populariteit wint in de branche is duidelijk: ook veel softwareleveranciers ontwikkelen 

momenteel hun rapportages voor kantoren op basis van Power BI en er zijn allerlei voorbeelden en best 

practices beschikbaar in de community. Er wordt steeds meer over uitgewisseld. 

Heel veel accountantskantoren zijn inmiddels aan de slag met Power BI of in een verkennend stadium. Jij 

waarschijnlijk ook. Zonder hulp kun je prima experimenteren en een voorbeeldvisualisatie maken.  

Je zult echter al snel ontdekken, dat meer basiskennis gewenst is. Bijvoorbeeld bij het koppelen van 

databronnen en het vormgeven van het datamodel. Daarom biedt DOCCO in samenwerking met Hillstar 

een geaccrediteerde PE-training aan. Deze basistraining -bedoeld voor beginners- biedt inzicht in de 

mogelijkheden en hoe je concreet aan de slag kunt. Daarbij leer je de basisvaardigheden die nodig zijn om 

echt waarde te creëren met real-time data.  Bijvoorbeeld voor: 

▪ Interne managementinformatie (financieel, projecten, processen en kwaliteit) 

▪ Managementinformatie bij MKB+ klanten 

▪ Analyseren van financiële en fiscale data voor adviestriggers 

▪ Uitvoeren van controles in het kader van de audit 

 

PowerBI is razend populair.  

Ga jij net als andere kantoren ook 

direct aan de slag? 



 

 

 

 

 

 

 

Wat levert het je op? 

Je wordt niet alleen (nog) enthousiaster over de mogelijkheden, maar leert ook hoe je succesvol kunt starten 

met de inzet van Power BI binnen je accountantskantoor. Bijvoorbeeld doordat je een beter beeld hebt bij 

de functionaliteiten en de (on)mogelijkheden. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: 

▪ Introductie Microsoft Power BI 

▪ Globale functionaliteiten Power BI 

▪ Hoe maak je een dashboard: Data importeren uit Excel, Data structureren, Data importeren en 

verbinden, Data opmaken 

▪ De meest gebruikte visuals en hun kracht en zwakten 

▪ Opmaken van visuals 

▪ Publiceren naar Power BI Online en Quick tips 

 

Docenten 

De training wordt gefaciliteerd door een ervaren specialist en trainer van de Hillstar BI Academy. 

Een ervaren kantoor-adviseur van DOCCO is aanwezig voor de praktijkbegeleiding.  

 

Duur, data & locatie 

De praktijktraining Power BI duurt van 13.00 uur tot 20.00 uur. Neem je laptop mee! 

Een heerlijk diner is inbegrepen. De effectieve lestijd is 6 uur (6 PE- NBA). De 

praktijktraining Power BI wordt aangeboden op:  

Er is nog geen nieuwe datum gepland voor deze training. Mail of bel Mirjam (zie onder) om je interesse in 

deze training te melden. 

Investering en inschrijving 

Deelnemen kost je één dag tijd en € 595,00 exclusief btw. Diner én 6 PE-punten zijn inbegrepen. De 

praktijktraining Power BI is bedoeld voor starters/beginners, niet voor ervaren gebruikers of experts. 

 

Inschrijving gaat via de website: www.docco.nl/trainingen en/of via persoonlijk contact: Mirjam van Wolde 

(mirjam@docco.nl, 06-81028151). 

 

 

 


