Rapportagemodel voor
Power BI is een enorm populaire data-analyse en rapportagemodel inclusief kit. Steeds meer bedrijven
werken er mee omdat het visualisatiemogelijkheden biedt die voorheen onmogelijk waren. Wij hebben een
rapportagemodel gemaakt voor Yuki en Power BI waarmee we jou op weg om gegevens vanuit Yuki op
waardevolle dynamische dashboards te krijgen. Met Power BI kun je fraaie rapportages maken,
gegevensbronnen combineren en stuurinformatie op je smartphone bekijken. De koppeling met Yuki biedt
je de unieke mogelijkheid om data tussen verschillende administraties te benchmarken. Ook stelt het je in
staat om snel te analyseren welke administraties in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Denk
bijvoorbeeld aan NOW, kleine investeringsaftrek etc.
Met het rapportagemodel inclusief kit heb je alvast een handig en werkend voorbeeld en kun je direct aan
de slag om de door jou gewenste overzichten te creëren. Daarnaast is er bij de aanschaf van het
rapportagemodel een verplichtte training inbegrepen, om er zeker van te zijn dat jij er zoveel mogelijk
waarde uit kunt halen.
Voor wie:
▪

▪
▪

Wie enige ervaring heeft met Power BI, en toch graag uitgebreidere
rapportagemogelijkheden heeft of gegevens wil combineren met
gegevens uit Yuki.
Als je het aansluiten op de API (SOAP-webservice) lastig vindt of
hierin vastloopt.
Als je simpelweg geen zin hebt om het wiel uit te vinden en
graag supersnel wilt starten met een werkend voorbeeld.
Inclusief de koppeling naar Yuki.

Waarom? Wat zijn de voordelen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Power BI is razend populair, voordelig en eenvoudig in gebruik!
Eenvoudig inzoomen op grote hoeveelheden data.
Gegevens in Power BI kun je ook combineren met andere databronnen zoals bijvoorbeeld CRM
systemen.
Rapportages kun je eenvoudig delen met je collega’s, bijvoorbeeld via Microsoft Teams.
Je KPI’s altijd bij de hand met de Power BI-app op je smartphone.
Te gebruiken i.c.m. PowerAutomate (Flow), voor automatische actie bij gebeurtenissen in data.

Dit krijg je aangeboden met het rapportagemodel inclusief kit:
▪

▪

Power BI – sjabloon bestand. Dit is een basic voorbeeld. Maar hierin wordt op slimme wijze een
koppeling gelegd naar Yuki. Een reeks API-calls zijn op opgenomen en een relatiemodel is
gevormd, zodat je direct gegevens kunt importeren uit Yuki. Een aantal voorbeeld query’s zijn
toegevoegd om het model snel en redelijk eenvoudig uit te breiden.
Een verplichtte training van 2 uur, waarin we je 1-op-1 op weg helpen met het creëren van de door
jou gewenste overzichten.

Screenshot voorbeeldpagina’s
Hoe gaan we je helpen en wat kost het?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vul online het aanvraagformulier in.
Je ontvangt een orderbevestiging die je elektronisch ondertekent.
We plannen zo snel mogelijk een training met je in, waarin we aan de slag gaan met het
visualiseren van de door jou gewenste overzichten uit Yuki in Power BI.
Vervolgens ontvang je het Power BI bestand waarmee je zelf je rapportages verder kunt uitbreiden.
Je hebt nu overal toegang hebt tot jouw eigen dashboards: via je laptop, je tablet, je telefoon.
Je ontvangt een factuur voor € 1.495,- excl. btw.

Wat je wel moet weten vooraf:
▪
▪
▪

▪

▪

Zorg dat je Power BI desktop op je computer geïnstalleerd hebt.
Zorg voor voldoende rechten in Yuki. Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan
(toegangs)rechten tot webservices in het portaal instellen. Hoe je de API instelt lees je hier.
Het Power BI bestand bestaat uit een koppeling met Yuki én RGS, waarin we de relevante data
hebben gemodelleerd en relaties hebben gelegd. Je kunt dus direct zelf aan de slag met het
creëren van jouw dashboards. Het Power BI bestand bevat ook enkele voorbeelden van visualisaties
die je direct kunt gebruiken. Tijdens de training helpen we je met het verder uitbreiden van jouw
dashboard. Dit vraagt om enige ervaring met Power BI. Je kunt ons inschakelen voor hulp op
nacalculatie als je meer ondersteuning wilt krijgen.
De gegevenskoppeling in het Power BI bestand haalt alle rekeningschema’s, transacties en
openstaande posten op vanuit de aan jou gekoppelde Yuki administraties. Tevens wordt het RGS
schema opgehaald van referentiegrootboekschema.nl. We hebben geen invloed op wijzigingen,
juistheid en beschikbaarheid van de (data van de) API van Yuki en referentiegrootboekschema.nl en
zijn daarvoor niet verantwoordelijk.
Gratis gebruik van de Yuki API staat slechts één verversing per dag toe. Je hebt dus elke dag
automatisch ververste data.
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