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A Power BI vezetői jelentés csak a jéghegy 
csúcsa 
 

Számos ügyfélnél tapasztalom, hogy a Power BI-t házon belül szeretnék 
kiépíteni, de sajnos nincsenek tisztában azzal, hogyan kellene 
hatékonyan megoldani. Amikor aztán elkészülnek vele, kénytelenek 
segítséget kérni, mert nem tudják használni azt, amit készítettek. Vagy 
éppen a felületes ismeretek miatt a kivitelezésben elakad, hibára fut a 
rendszer. A másik véglet az elkészült borzalmas riport, amikor az 
adatokból látszik, hogy jó adatmodellt használtak, a prezentáció mégsem 
sikeres. 
 
Ezt elkerülendő érdemes úgy gondolni a Power BI-ra, mint a házépítésre. 
Egy ház úgy jön létre, hogy először megtervezik, majd megépítik az 
alapjait. Ez történik az IT-ban és a Power BI-ban is, amikor architektúra- 
és modelltervezésről beszélünk.  
 
A Power BI egy igen hatékony jelentéskészítő eszköz, ám jóval több is 
annál. Sok szervezet nincs tudatában annak, hogy mik az alapvető céljai 
és milyen lehetőségek rejlenek benne. A Power BI-jal kapcsolatos 
tudáshiány következménye, hogy legtöbb helyen egyszerűen csak 
adatkinyerésre, vagy ad hoc jelentéskészítésre használják. 
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Jóval több, mint egy jelentéskészítő eszköz 
 

A Power BI-t nem egy különálló jelentéskészítő eszközként kellene 
használni, hanem integrálni azt a vállalat általános analitikai 
adatmodelljébe. Ahhoz, hogy a Power BI igazán hatékony legyen, az 
egyszerű jelentések tervezése helyett érdemesebb lenne egy működési 
modellt, és komplett architektúrát építeni köré. Ez lehetővé tenné az 
üzleti szereplők részére, hogy megértsék, értelmezzék és használják a 
felépített üzleti adatmodelleket, ezzel is támogatva az adatvezérelt 
döntéshozatalt.  
 
A Power BI-ba beépített számos 
további termék, szolgáltatás és 
képesség ugyanis nagyon 
gyakran kihasználatlanul 
marad. Ennek eredménye, hogy 
az emberek csak a legfelső 
szintet látják, vagyis a 
jelentésekben és az 
irányitópultokban megjelenő 
látványterveket. Miközben az 
igazán gazdag és izgalmas 
funkciók a felszín alatt 
maradnak. 
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Gyakran elkövetett hibák a Power BI használata 
során 
 

• Power BI-t használnak adatkinyerésre. 
 

Fontos tudni, hogy a Power BI nehézkesen, vagy egyáltalán 
nem használható nagy adatmennyiségekhez. Nagy 
adatmennyiségekhez csak korlátozottan (Direct Query, DAX 
funkció csökkenése), vagy összetett megoldásokkal 
(Composit/Hibrid Table) alkalmazható. A Power BI igazi ereje 
és hatékonysága az elemzések, aggregációk, áttekintések 
készítésében van. 

 
• Egyetlen adat megjelenítésére használják.  

 
Ahhoz, hogy egy adatot megjelenítsünk, elegendő egy 
lapozható jelentés is. Szerencsésebb tehát a Power BI-ban 
olyan infografikai megjelenítést készíteni, ami az adat 
megjelenítésén túl képes információt is közvetíteni. 

 
• Kizárólag ad hoc jelentések készítésére használják. A Power BI-t 

önálló termékként, nem pedig egy BI vagy AI/ML megoldás 
részeként alkalmazzák.  
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A Power BI több, mint a Power BI Desktop. A Power BI 
nagyszerű eszköz ad hoc jelentések készítésére, de ezzel nem 
lesznek kihasználva a benne rejlő lehetőségek, ráadásul 
többletmunkát is igényel. Javasolt ezért olyan újra 
felhasználható modelleket készíteni, amelyek több 
jelentéshez is felhasználhatók. 

 
• A jelentéskészítő eszköz (pl. Excel, Cognos) cseréje. 

 
Az egyes jelentéskészítő eszközök logikai működése eltérő 
lehet, így nem szerencsés csak úgy váltogatni azokat. 
Érdemesebb lehet a régi funkcionalitást a Power BI gazdag és 
hatékony eszközrendszerével újra megvalósítani, amit 
célszerű az üzleti igény újradefiniálásával kezdeni.  

 
• A jelentésekhez nem készül adatmodell. Az adatmodellek 

használatának mellőzése, vagy az önkiszolgáló jelentéskészítés 
figyelmen kívül hagyása. 

 
A forrásrendszerek adatmodelljeit nem a riportok 
kiszolgálására tervezték. Így az egy az egyben történő átvétel 
az esetek nagy részében riportálási célra nem lesz hatékony. 
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A rájuk épített riportok előbb vagy utóbb problémába 
ütköznek majd, és ilyenkor kezdhetjük újra az "alapozással". 

 
• Nem az üzleti igényekre összpontosítunk, hanem a nyers 

számokra. 
 

A Power BI-nak az üzleti igények kiszolgálását kell szem előtt 
tartani. Ezért minden esetben ebből kell kiindulni. 

 
• Az üzembehelyezési folyamatok figyelmen kívül hagyása. Mikor az 

üzlet IT-feladatokat lát el. 
 

Gyakran előfordul, hogy egy üzlet önállóan fejleszt riportokat 
a saját homokozójában, és eljön a pillanat, amikor azt 
termelésre kellene fordítani. De mivel az üzlet nincs tisztában 
azzal, hogy az IT milyen élesítési folyamatokat követ, 
improvizál. Ennek eredménye az, hogy az üzlet kénytelen IT-
feladatokat is végezni, ami nem igazán szerencsés. 
Ugyanakkor, ha a riportfejlesztést eleve az IT bevonásával, 
szabályozott körülmények között végzik, egyszerűbb és 
hatékonyabb a munkavégzés. 

 

Hogyan használjuk helyesen a Power BI-t 
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Alapfelvetés, hogy a Power BI-nak egységesnek kell lenni a teljes 
adatéletutat tekintve, és nem csak a vizualizációt nézve. 
 
Egy adatplatform-építés általában az alábbi lépésekből áll: 
 

• Betöltés és feldolgozás: kinyerjük az adatokat a forrásrendszerből, 
és átalakítjuk azokat. 

• Tárolás: elhelyezzük az adatokat valahol, hogy elemzéseket 
tudjunk futtatni rajtuk. 

• Modellezés és/vagy átalakítás: elemzéseket futtatunk az 
adatokon, kapcsolatokat definiálunk közöttük, és KPI-okat, AI-
elemzéseket és előrejelzéseket hozunk létre. 

• Prezentálás: bemutatjuk az adatokat úgy, hogy az érintettek 
könnyen felhasználhassák azokat. 

 
A Power BI-ban ezek a lépések mind rendelkezésre állnak. Egy jelentésbe 
a Power Query segítségével (betöltés és feldolgozás) az adatok 
importálhatók (tárolás). Ezután létrehozható egy modell és a DAX-
mértékek (modellezés). Végül a jelentésoldalakon látványelemekben is 
megjeleníthetők az adatok (prezentálás). Ez így mind egy jelentésen belül 
rendelkezésre áll, de egy vállalati szintű megoldáshoz ennél többre van 
szükség. 
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Vállalati szintű megoldás esetén  
 
Egy vállalati szintű megoldásnak jól skálázhatónak kell lennie. Először is 
használjunk adatfolyamokat, amelyek úgy vannak beállítva, hogy számos 
forrásból nyerjenek ki és alakítsanak át adatokat (betöltés és 
feldolgozás). Továbbá készítsenek biztonsági másolatot is, amelyet Azure 
Data Lake Gen 2 tárolóban tárolnak (tárolás).  
 
Másodszor, az adatok kihasználhatják az automatizált ML (AutoML) és a 
kognitív szolgáltatások előnyeit (Power BI Premium), vagy az Azure-ban 
tárolt adatokra egyedi AI/ML megoldást is fejleszthetünk DAX-kifejezést 
építve rájuk. Ilyenkor a hatékony DAX-nyelvet kombináljuk az AI erejével 
(modellezés).  
 
Végezetül becsomagolhatjuk ezeket a jelentéseket, műszerfalakat Power 
BI-alkalmazásokba, vagy beágyazhatjuk más külső alkalmazásokba is 
(prezentálás). 
 
Alternatív megoldásként a Power BI-nak nem kell ezen lépések 
mindegyikét végrehajtania. A Microsoft egy hagyományos adatplatform-
architektúráját mutatjuk be az alábbi képen.  
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Mint látható, az adatok betöltéséhez és feldolgozásához más eszközök is 
használhatók, például a Data Factory. Ezután a Databricks segítségével 
feldolgozhatók/átalakíthatók az adatok, amelyek a Power BI és az 
elemzési szolgáltatások modelljei segítségével jutnak el a 
végfelhasználókhoz. 
 

 
 

Ez egy nagyszerű példa arra, ahogy a Power BI egy nagyobb 
adatmegoldásba illeszkedik. A telepítés során azonban a teljes 
megoldást szem előtt kell tartani, mert a Power BI nem pusztán vizuális 
elemek létrehozásának eszköze.  
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A jó telepítés mélyen gyökerezik a kultúrában. Minden lépésnek 
figyelembe kell venni a többi folyamatban lévő lépést, nem érdemes 
silókban gondolkodni. 
 

 
 
 
 
Amennyiben tanácsra, bevezetési partnerre van szüksége forduljon 
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