
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power BI is een enorm populaire data-analyse tool. Steeds meer bedrijven werken er mee, omdat het 

visualisatiemogelijkheden biedt die voorheen onmogelijk waren. Wij hebben een connector gemaakt voor 

Informer en Power BI waarmee we jou op weg helpen om gegevens vanuit Informer in waardevolle 

dynamische dashboards te krijgen. Met Power BI kun je fraaie rapportages maken, gegevensbronnen 

combineren en stuurinformatie op je smartphone bekijken. De koppeling met Informer biedt je de unieke 

mogelijkheid om de data vanuit Informer te analyseren. Filter, sorteer, bereken en visualiseer data zoals jij 

graag wil. 

Met de connector kun je direct aan de slag om de door jou gewenste overzichten te creëren. Er is ook een 

voorbeeld-dashboard inbegrepen welke omzet & kosten en offertes vanuit Informer weergeeft.  

Voor wie: 

▪ Wie enige ervaring heeft met Power BI, en toch graag uitgebreidere 

rapportagemogelijkheden heeft of gegevens wil combineren met 

gegevens uit Informer. 

▪ Als je het aansluiten op de API lastig vindt of hierin vastloopt. 

▪ Als je simpelweg geen zin hebt om het wiel uit te vinden en  

graag supersnel wilt starten. 

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 

boekhoud & webshop-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 in de Informer Connector: 

▪ Power BI – sjabloon bestand. Dit is een PowerBI bestand waarin op slimme wijze een koppeling 

wordt gelegd naar Informer. Met een reeks API-calls, haalt Microsoft Power BI op basis van jouw 

unieke API-sleutel de volgende endpoints op vanuit Informer: 

o Administratie 

o Relaties 

 



 

o In- en verkoopfacturen 

o Offertes 

o Voertuigen en kilometers 

o Memoriaalboekingen 

o Grootboekrekeningen 

o Journalen 

o Producten 

▪ Een voorbeeld-dashboard welke de omzet & kosten, en te verwachten verkopen, vanuit Informer 

weergeeft. 

De template biedt je de mogelijkheid om zelf nog meer data-tabellen toe te voegen. De beschikbare 

endpoints vind je hier. 

 

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. 

▪ Je ontvang zo snel mogelijk het Power BI sjabloon en een installatiehandleiding waarmee je binnen 

2 minuten Informer aan Power BI koppelt.  

▪ Je kunt nu zelf aan de slag met het creëren van de door jou gewenste dashboards en eventueel 

gemakkelijk extra data binnenhalen. 

▪ Je hebt nu overal toegang hebt tot jouw eigen dashboards: via je laptop, je tablet, je telefoon. 

▪ Je ontvangt een factuur voor € 225,- excl. btw. 

Wat je wel moet weten vooraf: 

▪ Zorg dat je Power BI desktop op je computer geïnstalleerd hebt. 

▪ Het Power BI bestand bestaat uit een koppeling met Informer, waarin we de relevante data hebben 

opgehaald. Je kunt dus direct zelf aan de slag met het creëren van jouw dashboards. Je kunt ons 

inschakelen voor hulp op nacalculatie als je meer ondersteuning wilt krijgen. 

▪ De gegevenskoppeling in het Power BI bestand haalt orders, facturen & betalingen op vanuit jouw 

Informer account. We hebben geen invloed op wijzigingen, juistheid en beschikbaarheid van de 

(data van de) API van Informer en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. 
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