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 Pridobivanje podatkov 
Dobrodošli v delu priročnika imenovanega Pridobivanje podatkov. Ta del se pretežno 

navezuje na delovno okolje povezano z namizno različico Power BI, vendar je prav tako 

uporabno za storitve na spletu. Praktično se tukaj naučimo dvojno delo. Osredotočli se bomo 

na obravnavo podatkov. 

Velikokrat, ko dobimo podatke, so le ti neurejeni al neoblikovani po naši želji. V tem razdelku 

priročnika jih bomo preoblikovali in se naučili nekaj naprednih trikov pri urejenju teh podatkov.  

1.1 Pridobitev namizne različice Power BI 

Power Bi je program za povezovenje, urejanje in vizualizacijo podatkov. S pomočjo Power BI 

lahko podatke povežemo iz večih različnih virov, jih uredimo v željeno obliko in kasneje 

vizualiziramo po poterbi.  

Namizni različico programa Power BI si je mogoče naložiti na računalnik kar s spleta. V 

spletnem brskalniku pod iskanje vnesemo »Prenos Power BI« in odpremo Microsoftovo stran 

in izberemo željen jezik. 

 
Izberemo željen jezik in pritisnemo »Prenesi«. 

 

Slika 1 Izbira jezika 
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Naslednji korak je izbira primerne različice programa, ki ustreza našemu računalniku. 

 
Izberemo različico programa in nato kliknemo »Next«. 

 

Slika 2 Izbira različice programa 

 

Datoteko shranimo in nadaljujemo s prenosom. 

 
Izberemo »Shrani dadoteko« in začnemo s prenosom.  

 

Slika 3 Navodila za prenos 

 

Preneseno datoteko odpremo in zaženemo namestitev.  
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1.2 Pregled delavnega namizja 

Ob zagonu programa sem pred nami pojavi okno z podatki, katere lahko izpolnimo, če Power 

BI uporabljamo za določeno podjetje, ki že ima licenco za uporabo. Prav tako pa lahko začnemo 

z uporabo brez vpisa v Microsoftove storitve. 

 
Prikazno okno ob odprtju programa. 

 

Slika 4 Prikazno okno 

 

1.3 Ustvarjanje poročila 

Tukaj si bomo podrobneje pogledali prvi dve uporabnosti Power BI. Prva na katero bomo 

pozorni je ustvarjanje poročila v Power BI Desktop in kasnejša objava le tega na spletu preko 

Power BI service.  

Ob zagonu programa se nam odpre prvo okno, kjer že lahko izberemo, da želimo pridobiti oz. 

naložiti podatke za nadaljno uporabo. Izberemo možnost »Pridobi Podatke«. 
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Z levim klikom izberemo »Pridobi podatke«. 

 

Slika 5 Pridobivanje podatkov 

Odpre se nam pogovorno okno, na katerem moramo izbrati katero vrsto podatkov želimo 

združiti z našim namizjem in kasneje z njimi razpolagat. Mi bomo izbrali podatke iz Excel-ove 

tabele, zato tudi tukaj označimo Excel in potrdimo z klikom na gumb »Vzpostavi povezavo«.  

 
Izberemo možnost povezave s podatki iz Excel tabele in potrdimo s klikom na 

»Vzpostavi povezavo«. 

 

Slika 6 Vzpostavljanje povezave s podatki 
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Ob vzpostavitvi povezave z dokumenti, je naslednje pogovorno okno namenjeno izbiri 

dokumentov za naložitev v naše delavno okolje. Za primer bomo izbrali že v naprej pripravljene 

podatke, ki jih je pripravil Microsoft z naslovom »Naročila«. 

 
Izberemo datoteko »Naročila« in potrdimo z gumbom »Odpri«. 

 

Slika 7 Odpiranje datoteke 

 

Ko datoteko odpremo, se nam pojavi okno za krmarjenje, kjer moramo izbrati želene podatke, 

ki so na voljo in jih z potrditvijo Naložiti v Power BI Desktop.  

 
Izberemo možnost »Orders«. 

 

Slika 8 Izbira podatkov 
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Ko izberemo možnost »Orders« se nam na desni strani pogovornega okna prikaže predogled 

datotek, katere datoteka vsebuje. Vidno je tudi kako so podatki urejeni. Potrdimo z klikom na 

gumb »Naloži« in datoteke bodo kasneje vidne v našem Namizju, kot je prikazano na Sliki 10. 

 
V pogovornem oknu že vidimo predogled datoteke, katero naložimo v delovno 

namizje s potrditvijo »Naloži«. 

 

Slika 9 Predogled datoteke 

 

V razdelku Polja vidimo vse kategorije podatkov, ki jih vsebuje datoteka »Naročila« katero smo 

kot Excel-ovo tabelo naložili v Power BI.  
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Razdelek »Polja« z vsemi kategorijami podatkov, katere smo naložili v delovno okolje. 

 

Slika 10 Razdelek »Polja«  

 

Poročilo, ki ga ustvarjamo v Power BI Desktop vsebuje pet glavnih področji: 

1. Trak, ki povezuje skupna opravila povezana s poročili in vizualizacijo 

2. Pregled poročila ali platno, kjer so ustvarjene in urejene vse vizualizacije 

3. Zavihek, ki je na dnu delovnega okolja, v katerem izbiramo med poročili ali jih 

dodajamo/odstranjujemo. 

4. Podokno Ponazoritve, kjer lahko spremenimo vizualizacije, prilagodimo barve in osi, 

uporabimo filtre, polja z vlečenjem in drugo. 

5. Podokno Polja, kjer lahko elemente, ki smo jih naložili v naše delovno okolje povlečemo 

na platno in jih prikažemo.  
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Prikaz prej omenjenih glavnih delov namizja. 

 

Slika 11 Prikaz namizja 

 

Za prikaz podatkov na Pregledu poročila ali Platnu, moramo iz zavihka Polja samo povleči 

podatke na delovno površino. To naredimo tako, da na željenih podatkih zadržimo levi klik 

na miški in ga spustimo šele, ko preidemo na področje Pregleda poročila ali Platna. 

 
Ob kliku na označen del pred naslovom kategorije podatkov, dosežemo prikaz le teh 

na »Pregledu poročila« ali »Platnu«. 

 

Slika 12 Prikaz podatkov 
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1.4 Objavljanje poročila 

Po nekaj izbranih in urejenih podatkih lahko to poročilo hitro posredujemo preko spleta. Na 

domačem zavihku izberemo ikono »Objavi«. 

 
Z levim klikom na miški izberemo opcijo »Objavi«. 

 

Slika 13 Objavljanje  

 

 

 

 

 

 

Naslednji korak objave je, da shranimo našo delovno mesto preden ga objavimo.  
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Napišemo naslov datoteke in jo shranimo na željeno mesto v računalniku. 

 

Slika 14 Shranjevanje datoteke 
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 Povezovanje podatkov z 

Power BI namizjem 
Namizno različica Power BI se lahko poveže z celo vrsto podatkovnih virov, vključno z lokalnimi 

bazami podatkov, Excelovimi delovnimi zvezki in storitvami v oblaku. Trenutno je teh različnih 

storitev v oblaku več kot 59, kot sta GitHub in Marketo. S posebnimi priključki pa se lahko 

povežemo tudi z generičnimi viri preko XML, CSV, besedilo in ODBC. Power BI bo celo zaznal 

in povzel podatke v tabelah neposredno iz spletnega mesta s pomočjo URL-ja.  

2.1 Pridobivanje podatkov 

Za začetek poglejmo kako začnemo povezovanje podatkov v Power BI. 

 
V orodni vrstici se nahaja zavihek »Zunanji podatki«, ki je namenjen povezovanju 

podatkov z našim Power BI namizjem. 

 

Slika 15 Povezovanje podatkov 

 

 

Za povezavo podatkov z namizjem moramo izbrati ikono »Dobi podatke« in tako se nam 

ponudi več različnih možnosti s katerega mesta želimo podatke uporabiti. 
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S klikom puščice na ikoni »Dobi podatke«, se nam prikaže spustni seznam z 

najpogostejšimi načini povezovanja. 

 

Slika 16 Spustni seznam za povezovanje podatkov 

 

Za boljši pregled odpremo možnost »Več ...« in odpre se nam pogovorno okno, v katerem 

lahko dostopamo do podatkov, ki so zapisani v različnih oblikah in na različnih virih. 
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Pogovorno okno, ki se nam odpre, s svojo preglednostjo omogoča:  

1. Iskanje podatkov s pomočjo okna za vnašanje,  

2. Filtriranje datotek s pomočjo v naprej pripravljenih kategorij, 

3. Lažji pregled datotek, katere iščemo za povezavo podatkov. 

 

Slika 17 Pogovorno okno 

 

 

Izberemo željen sklop datotek, ki jih želimo naložiti v naš Power BI in potrdimo z gumbom 

»Vzpostavi povezavo«.  Za primer bomo uporabili podatke, ki so zapisani v Excelovi datoteki. 

Izberemo Ecxel, potrdimo in prikaže se nam okno, kjer izberemo datoteko z željenimi podatki. 
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Izberemo datoteko »Naročila« in potrdimo z gumbom »Odpri«. 

 

Slika 18 Izbira datoteke za spajanje 

 

 

Naslednje pogovorno okno, ki se nam pojavi je Krmar. Krmar nam pokaže tebele, ki so nam v 

določenem dokumentu na voljo in prav tako prikaže predogled tabel na desni strani.  

 
Krmar, ki prikaže: 

1. Razpoložljive tabele, 

2. Predogled izbrane tabele podatkov. 

 

Slika 19 Krmar 

 

 

Ko izberemo tabele, katere želimo naložiti v naš Power BI našo izbiro potrdimo z gumbom 

»Naloži«. Včasih pa vseeno želimo tabele urediti oz. prilagoditi, kar lahko naredimo z pritiskom 

na gumb »Uredi«. 
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2.2 Urejanje podatkov 

Preden podatke dokončno naložimo in začnemo z njihovo obdelavo v Power BI namizju, jih 

želimo urediti. Vedno nam vsi podatki ne pridejo prav za nadaljno uporabo. To naredimo, da 

pred naložitvijo pritisnemo gumb »Uredi« in odpre se nam novo delovno mesto. 

 
S pritiskom na gumb »Uredi« lahko tabelo prilagodimo svojim željam/potrebam. 

 

Slika 20 Urejanje tabele 

 

 

 Odpre Urejevalnik za Power Query, ki nam omogoča ureditev podatkov. Urejevalnik se 

sestavljen iz naslednjih štirih sklopov: 

1. Trak z novimi ukazi za interakcijo s podatki 

2. V levem podoknu vidimo poizvedbe (po ena za vsako tabelo), ki jih imamo na izbiro za 

urejanje 

3. Osrednje podokno v katerem se prikažejo podatki 

4. Okno nastavitev poizvedb, v katerem so navedene lastnosti in uporabljeni koraki 
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Power Query urejevalnik je sestavljen iz štirih sklopov:  

1. Trak z novimi ukazi za interakcijo s podatki 

2. V levem podoknu vidimo poizvedbe (po ena za vsako tabelo), ki jih imamo na 

izbiro za urejanje 

3. Osrednje podokno v katerem se prikažejo podatki 

4. Okno nastavitev poizvedb, v katerem so navedene lastnosti in uporabljeni koraki 

 

Slika 21 Power Query urejevalnik  

 

 

Z desnim klikom v osrednjem oknu, kjer so prikazani podatki se nam odprejo možnosti za več 

razpoložljivih transformacij. Možno je odstraniti stolpec iz tabele, podvajanje stolpca pod 

novim imenom in zamenjava vrednosti. 
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Desni klik na stolpec omogoča spreminjanje vrednosti stolpca. 

 

Slika 22 Spreminjanje vrednosti stolpca 

 

 

Trak za »Urejanje poizvedb« vsebuje dodatna orodja, kot so spreminjanje vrste podatkovnih 

stolpcev, dodajanje znanstvenih zapisov ali pridobivanje elementov iz datumov, kot je dan v 

tednu. 

Kadar uporabljamo transformacije se vsak korak, ki ga izvedemo zabeleži v podoknu 

»Nastavitve poizvedbe« na desni strani. S tem seznamom lahko razveljavimo, pregledamo 

določene spremembe ali celo spremenimo ime koraka. Vsako transformacijo je mogoče tudi 

shraniti. 
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Z desnim klikom na spremembo se nam odprejo možnosti urejanja. 

 

Slika 23 Možnosti urejanja. 

 

 

Ko spremembe uspešno zaključimo, izberemo ukaz »Zapri in uporabi« ter poizvedbe so bodo 

avtomatsko prenesle v Power BI Desktop. 
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Poizvedbe zaključimo in jih uporabimo z zaključnim ukazom »Zapri in uporabi«. 

 

Slika 24 Zaključevanje poizvedb 

2.3 Napredni viri podatkov in transformacij 

Pod naslednjo točko preučujemo naprednejše tehnike za uvoz in čiščenje podatkov za Power 

BI Desktop. Ko podatke oblikujemo v urejevalniku poizvedb in jih prenesemo v Power BI 

Desktop, si jih lahko ogledamo na več različnih načinov. V namizju Power BI so trije pogledi: 

pogled poročila, pogled podatkov in pogled razmerij. Vsakega izmed njih vidimo tako, da 

izberemo njegovo ikono na zgornji levi strani. Rumena oznaka zraven ikone označuje, kateri 

izmed pogledov je izbran. 
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Rumena oznaka na skrajni levi označuje aktiven pogled. 

 

Slika 25 Aktiven pogled 

Obstaja veliko različnih možnih virov podatkov, ki jih lahko uporabite v namizju Power BI, 

vključno z mapami. Če se povežete z mapo, lahko uvozite podatke iz več datotek hkrati, na 

primer vrsto datotek Excel ali datotek CSV. Datoteke v izbrani mapi se pojavijo v urejevalniku 

poizvedb kot binarna vsebina in s klikom ikone z dvojno puščico na vrhu stolpca »Vsebina« se 

naložijo njihove vrednosti. 

 

Eden od najbolj uporabnih orodij Power BI so njegovi filtri. Če na primer odprete puščico ob 

stolpcu, se odpre kontrolni seznam besednih filtrov, ki jih lahko uporabite za odstranitev 

vrednosti iz modela. 
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S klikom na puščico se nam odpre kontrolni seznam za nastavljanje filtrov. 

 

Slika 26 Nastavljanje filtrov 

 

 

 
Z orodjem Append Queries oz. »Dodajanje poizvedb« lahko dodamo podatke iz nove tabele v 

obstoječo poizvedbo. Tako lahko združimo in spremenimo več tabel v eno, ki vsebuje le željene 

podatke. 
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Potrdimo ukaz s klikom na »Vredu«. 

 

Slika 27 Potrditev ukaza 
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  Čiščenje podatkov 

napačnega formata 
Ker lahko Power BI uvozi podatke iz skoraj vseh virov, so za orodja za vizualizacijo in 

modeliranje najbolj primerni podatki s stolpci. Včasih pa le ti ne bodo oblikovani, kot bi bilo za 

nadalno uporabo primerno. Zelo dober primer tega je, ko podatki v Excelovi preglednici niso 

zapisani v stolpcih. To je sicer lepo za videt, a hkrati zelo neuporabno. Najlažje je razpolagati s 

podatki, kateri imajo na primer glavo in zajemajo večje število stolpcev. 

 
Primer zapisa podatkov, ki so lepi na pogled in težji za nadalno uporabo. 

 

Slika 28 Zapis podatkov 

 

3.1 Preoblikovanje podatkov 

Za primer bomo uporabili orodje »Transportiraj« v Query Editorju, ki ga najdemo na zavihku 

»Preoblikuj« v orodni vrstici.  
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Orodje »Transportiraj« spremeni vrstice v stolpce in stolpce v vrstice. 

 

Slika 29 Orodje »Transportiraj« 

 

 

Podatke nato uredimo še z dvema ukazoma. Po rotaciji tabele smo izbrali orodje »Prvo vrstico 

uporabi kot glavo«, kar nam je leta prestavilo v vrstice. Nato smo z ukazom zapolni odstranili 

zapise »null« v stolpcu mesta. 

 
Izberemo: 

1. »Uporabi vrstico kot glavo«,  

2. »Zapolni« 

 

Slika 30 Ureditev tabele 

 

 

Z naslednjim korakom, bomo spremenili tabelo tako, da nebo več vsako leto v svojem stolpcu. 

To naredimo z ukazom »Odvrti stolpce«. 
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Prvo označimo vse stolpce z leti in uporabimo ukaz »Odvrti stolpce«. 

 

Slika 31 Ukaz »Odvrti stolpce«. 

Na koncu še spremenimo vrednost podatkov v stolpcu »Vrednost« v cela števila in na koncu 

datoteko »Zapremo in uporabimo«.  

 
Za lažji prikaz spremenimo način zapisa podatkov in nato datoteko zapremo in 

uporabimo. 

 

Slika 32 Prememba načina zapisa 
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3.2 Prikaz podatkov 

Ko imamo enkrat podatke urejene v formatu primernem z uporabo v Power BI, lahko te 

enostavno uporabljamo, preoblikujemo in čistimo, da ustvarimo čisti prikaz. To si lahko 

pomagamo z orodiji, ki so na voljo v »Ponazoritve«. 

 
Sklop ukazov v razdelku Ponazoritve omogoča lep in razločen prikaz podatkov. 

 

Slika 33 Ukazi v razdelku »Ponazoritve« 
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 Modeliranje 

4.1 Uvod v modeliranje vaših podatkov 

Dobrodošli v rubriki Modeliranje za Power BI. V tem razdelku je prikazano, kako pripraviti 

uporabljene priključene podatke z namizjem Power BI. Pogosto se boste povezali z več kot 

enim virom podatkov za ustvarjanje poročil, zato boste morali vse te podatke združevati skupaj. 

Če želite ustvariti logično povezavo med različnimi viri podatkov, ustvarite razmerje. Razmerje 

med viri podatkov omogoča Power BI-ju, da ve, kako se te tabele med seboj nanašajo, kar vam 

omogoča ustvarjanje zanimivih vizualnih predstavitev in poročil. V tem razdelku so opisani 

odnosi (samo tisti, ki so osredotočeni na podatke), ob enem vam pokaže, kako ustvariti odnose, 

kadar jih ni. Še vedno bomo v Power BI Desktopu za večino tega razdelka, vendar delo, ki je 

bilo opravljeno tukaj, neposredno vpliva na delo v storitvi Power BI. Zdaj, ko smo pregledali, 

kako uvažati podatke in jih preoblikovati, je čas za začetek modeliranja. Ena od prednosti Power 

BI je, da vam ni potrebno združevati podatkov v eno tabelo. Namesto tega lahko uporabite več 

tabel iz več virov in določite razmerje med njimi. Izdelate lahko tudi lastne izračune po meri in 

dodelite nove meritve za ogled določenih segmentov podatkov in te nove ukrepe uporabite v 

vizualizacijah za preprosto modeliranje. 

4.2 Kako upravljati svoje podatkovne odnose 

Power BI omogoča vpogled v tabele in podatke, katere smo uvozili.  

 
1. Do teh podatkov dostopamo preko pogleda Relacije, ki se nahaja na levi 

strani navpične orodne vrstice.  
2. Ko kliknemo nanj nam prikaže vse tabele in relacije med njimi, tako, da si 

lažje vizualiziramo naše podatke. 
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3. Ogledamo si lahko tudi shematski prikaz naših podatkov z uporabo pogleda 

Povezava, ki se nahaja na isti orodni vrstici. 

 

Slika 34: Prikaz tabel in relacij med njimi. 

V pogledu Relacije lahko dodajamo in odstranjujemo odnose med želenimi tabelami. Če želimo 

odstraniti razmerje : 

1. kliknemo nanj z desno miškino tipko  

2. izberemo možnost Izbriši. 

 
Če pa želimo ustvariti novo razmerje, povlečemo želeno polje iz izbrane tabele in ga 

spustimo na polje s katerim ga želimo povezati v drugi tabeli. 

 

 

Slika 35: Dodajanje nove relacije. 
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V našem poročilu, lahko tudi po želji skrijemo posamezen stolpec ali celo izbrano tabelo : 

 
1. V pogledu Relacije z desnim klikom na želeni stolpec ali glavo tabele 

2.  izberemo možnost Skrij v pogledu poročila.  

 

Slika 36: Skrivanje tabele v poročilu. 

Za podrobnejši prikaz relacij med podatki: 

 

 
1. Najprej izberemo možnost Upravljaj relacije na zavihku Osnovno.  

2. Nato se nam odpre se pogovorno okno z imenom Upravljaj relacije , ki 

prikaže relacije kot seznam namesto kot vizualni diagram.  

3. V tem pogovornem oknu lahko izberemo samodejno zaznavanje, to nam 

omogoča, da najdemo povezave v novih ali posodobljenih podatkih. 

Svoje relacije lahko uredimo tudi ročno, to pa naredimo tako, da v pogovornem oknu 

izberemo uredi, ki se nahaja na dnu pogovornega okna. Tu lahko najdemo tudi 

napredne možnosti za nastavitev smeri kardinalnosti in navzkrižnega filtra vaših relacij. 
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Slika 37: Podrobnejši prikaz relacij. 

 

Možnosti, ki jih imamo za kardinalnost so: 

• mnogo proti ena 

• ena proti ena 

• mnogo proti mnogo 

Mnogo proti ena je razmerje med tipom dimenzij, kjer se na primer prodajna tabela z večimi 

vrsticami izdelkov ujema s tabelo, v kateri so izdelki uvrščeni v svojo edinstveno vrstico. Ena 

proti ena se pogosto uporablja za povezovanje posameznih vnosov v referenčne tabele. 

Razmerje mnogo proti mnogo najdemo v primeru, kjer imamo tabelo naših kupcev in tabelo 

izdelkov, ki jih prodajamo. Privzeto bodo razmerja nastavljena na navzkrižno filtriranje v obeh 

smereh. Navzkrižno filtriranje v samo eni smeri je omejilo nekatere zmožnosti modeliranja v 

razmerju. Nastavitev natančnih odnosov med našimi podatki omogoča ustvarjanje 

kompleksnih izračunov v več podatkovnih elementih. 
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4.3 Ustvarjanje izračunanih stolpcev 

Z ustvarjanjem izračunanih stolpcev preprosto obogatimo in izboljšamo podatke. Izračunani 

stolpec je nov stolpec, ki ga ustvarimo z definiranjem izračuna. Z izračunom lahko pretvorimo 

ali združimo dva ali več elementov v naši bazi podatkov. Na primer, ustvarimo lahko nov stolpec 

tako, da združimo dva stolpca v enega. To naredimo tako: 

 

 
1. Najprej kliknemo na ukaz uredi poizvedbe. 

2. Odpre se nam okno Power Querry na katerem izberemo zavihek Dodajanje 

stolpca, ki nas popelje do funkcije Spoji stolpce. Seveda je pred uporabo te 

funkcije potrebno označiti želene stolpce, ki jih nameravamo spojiti. 

 

Slika 38: Spajanje stolpcev. 

 

Eden od koristnih razlogov za ustvarjanje izračunanega stolpca je vzpostavitev povezave med 

tabelami, ko ne obstajajo posebna polja, ki bi jih lahko uporabili za vzpostavitev povezave. Če 

relacija ni pravilno vzpostavljena ugotovimo takrat, ko želimo ustvariti preprosto vizualizacijo 

tabele v Power BI Desktopu in dobimo enako vrednost za vse vnose, čeprav se razlikujejo. 

Če želimo ustvariti razmerje z edinstvenimi polji v podatkih, lahko ustvarimo nov izračunani 

stolpec tako, da kombinirate vrednosti iz stolpcev. Izračunani stolpci so uporabno orodje za 

hitro ustvarjanje modelov in vizualizacij. Če želimo ustvariti izračunani stolpec, izberemo pogled 

Podatki v Power BI Desktopu na levi navpični orodni vrstici. 
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Slika 39: Pogled podatki v navpični orodni vrstici. 

 

Nov po želji izračunan stolpec ustvarimo tako, da : 

 

 
1. Na zavihku Modeliranje ali Osnovno izberemo Nov stolpec.  

2. S tem se nam prikaže vrstica za vnos formule, kjer lahko vnesemo ukaze z 

uporabo jezika DAX (Data Analysis Expressions). DAX je močan jezik za 

formule, ki ga najdemo tudi v Excelu in omogoča izdelavo zanesljivih 

izračunov. 

3. Med pisanjem formule, Power BI Desktop prikaže ujemajoče se formule ali 

podatkovne elemente, ki pomagajo in pospešujejo ustvarjanje naše formule. 

Vrstica formule Power BI bo predlagala določene funkcije DAX in pripadajoče 

podatkovne stolpce, ko vnesemo izraz.  

4. Na koncu, ko so izračunani stolpci ustvarjeni v vsaki tabeli, se lahko uporabijo 

kot edinstven ključ za vzpostavitev razmerja med njimi.   

 

Slika 40: Ustvarjanje novega stolpca skozi funkcijo. 



 
 

 

33 

 

Prikaže se lahko tudi razmerje, da ga vzpostavimo moramo želeno polje iz ene tabele povleči 

v drugo. Ko vzpostavimo relacijo med podatki, ki bi jih radi imeli vizualizirane, se vrnemo na 

pogled poročilo. Tam lahko vidimo, da so tokrat podatki za vsako leto in mesec drugačni.  

 

 

 

Slika 41: Sprememba podatkov. 

 

4.4 Optimizacija podatkovnih modelov 

Uvoženi podatki pogosto vsebujejo polja, ki jih dejansko ne potrebujemo za poročanja in 

vizualizacije, bodisi zato, ker so dodatne informacije ali ker so ti podatki že na voljo v drugem 

stolpcu. Power BI Desktop ima orodja za optimizacijo naših podatkov in večjo uporabnost za 

ustvarjanje poročil in vizualizacij ter za ogled poročil v skupni rabi. 

 

Skrivanje polj 

Če želimo skriti stolpec: 

 
1. Se najprej pomaknemo v podokno Polja, ki se nahaja na desni strani 

programa,  

2. Nato ga kliknemo z desno miškino tipko in izberemo možnost Skrij. 

Upoštevajmo, da naši skriti stolpci niso izbrisani, enako kot v excelu. Če se to 

polje uporablja v obstoječih vizualizacijah, so podatki še vedno v vizualni 
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obliki in lahko te podatke še vedno uporabljamo tudi v drugih vizualizacijah, 

skrito polje pa ni prikazano v podoknu Polja na desni strani.  

 

Slika 42: Skrivanje stolpca. 

 

Če pregledamo tabele v pogledu Relacije, so skrita polja označena s sivo. Tudi njihovi podatki 

so še vedno na voljo in so še vedno del modela. Vedno lahko odkrijemo katero koli skrito polje, 

tako da z desno tipko miške kliknemo polje in izberemo možnost skrij v pogledu poročila. 

 

Razvrščanje podatkov vizualizacije z drugim poljem 
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Orodje z imenom Razvrsti po stolpcu, ki je na voljo na zavihku Modeliranje, je zelo 

koristno, da zagotovimo, da so naši podatki prikazani v želenem vrstnem redu. 

 

Slika 43: Ukaz za razvrščanje po stolpcu. 

 

Kot za običajen primer, so podani podatki za količino prodanih izdelkov po letih, od leta 1998 

do 2014. Podatki, ki vključujejo leto, so privzeto razvrščeni po vrstnem redu, tako da se leto 

2000 ne pojavi pred letom 2002. 

 

 

 

Slika 44: Prikaz stolpičnega grafikona iz podatkov. 

 

Nastavitev vrste podatkov za polje je še en način, kako optimizirati podatke, tako da bodo 

pravilno prikazani. Če želimo spremeniti tip podatkov iz poročila:  

1. Najprej v podoknu Polja izberemo stolpec. 
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2. Nato s spustnega menija Oblika izberite eno od možnosti oblikovanja. Vse slike, ki 

smo jih ustvarili in prikazujejo to polje, se samodejno posodobijo. 

4.5 Ustvarjanje izračunanih mer 

Mera je izračun, ki obstaja v podatkovnem modelu Power BI. Če želite ustvariti novo mero, v 

prikazu poročila izberite zavihek Modeliranje in nova mera.  

 

 

 

Slika 45: Ustvarjanje nove mere. 

 

Ena od zanimivih stvari v zvezi z jezikom DAX, je, da ima veliko uporabnih funkcij, zlasti v zvezi 

s časovnimi izračuni. Z DAX-om lahko enkrat določite merilo časa in ga nato razrežete na toliko 

različnih polj, kot želite iz vašega podatkovnega modela.  

V programu Power BI se določen izračun imenuje mera. Če želite ustvariti mero: 

 

 
1. Na zavihku Domov izberite Nova mera.  

2. Odpre se vrstica v katero lahko vpišemo našo formulo.  

3. Med tipkanjem Power BI predlaga vnos ustreznih funkcij in podatkovnih polj 

DAX, ko vnesete izračun, dobite tudi opis orodij, ki pojasnjuje nekatere 

parametre, sintakse in funkcije.  
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Slika 46: Ustvarjanje nove mere v pogledu Poročilo. 

 

Ko ustvarimo novo mero, se bo pojavila v eni od tabel v podoknu Polja, ki se nahaja na desni 

strani zaslona. Power BI vstavi novo mero v katerokoli tabelo, ki jo imamo trenutno izbrano, ni 

pomembno, kje je ukrep v naših podatkih, saj ga lahko preprosto premaknemo tako, da 

izberemo mero in uporabimo spustni meni Domača Tabela, ki se nahaja na zavihku 

Modeliranje pod kategorijo Lastnosti. 

 

 

 

Slika 47: Nova mera, ki smo jo ustvarili. 

 

Mero lahko uporabimo kot vsak drug stolpec tabele tako, da ga samo povlečemo in spustimo 

na platno poročila ali polja vizualizacije. Ukrepi se brez težav integrirajo tudi z rezalnimi stroji, 

ki segmentirajo vaše podatke, kar pomeni, da lahko enkrat določimo merilo in ga uporabimo 

v različnih vizualizacijah. 

Funkcija Calculate DAX je zmogljiva funkcija, ki omogoča vse vrste koristnih izračunov, kar je 

še posebej uporabno za finančno poročanje in vizualno predstavitev naših podatkov. 
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4.6 Ustvarjanje izračunanih tabel 

Izračunane tabele so funkcija v DAX-u, ki nam omogoča, da izrazimo celo vrsto novih zmožnosti 

modeliranja. Na primer, če želimo na podlagi rezultatov funkcionalne formule narediti različne 

vrste združitev ali ustvariti nove tabele, je izračunana tabela najlažji način, kako to doseči. 

Če želimo izdelati izračunano tabelo: 

 
 

 

 

 
 

1. Najprej se odpravimo na pogled Podatki v navpični orodni vrstici na levi 

strani programa.  

2. Na zavihku Modeliranje izberite Nova tabela, da odprete vrstico s 

formulami. 

 

Slika 48: Pogled Podatki in ustvarjanje nove tabele. 
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3. Vnesemo ime nove tabele na levi strani znaka enakosti v polju za vnos funkcije 

in izračun, ki ga želimo uporabiti za oblikovanje tabele, ki se nahaja na desni 

strani. 

4. Ko končamo izračun, se v podoknu Polja v našem modelu prikaže nova tabela.  

 

Slika 49: Vstavljanje nove tabele in izbira stolpcev. 

 

Ko je naša tabela izdelana, lahko izračunano tabelo uporabimo tako, kot katero koli drugo 

tabelo v razmerjih, formulah in poročilih. 

4.7 Raziskovanje podatkov, ki temeljijo na času 

Z Power BI lahko analiziramo časovno odvisne podatke. Orodja za modeliranje v programu 

Power BI Desktop samodejno vključujejo generirana polja, ki nam omogočajo brskanje skozi 

leta, četrtletja, mesece in dneve z enim samim klikom. 

Ko v poročilu ustvarimo vizualizacijo tabele z uporabo polja datuma, Power BI Desktop 

samodejno vključi razčlenitve po časovnem obdobju. Na primer, posamezno datumsko polje v 

tabeli datuma je bilo samodejno razdeljeno na leto, četrtletje, mesec in dan, kot je prikazano 

na naslednji sliki. 

 



 
 

 

40 

 

 

 

Slika 50: Prikaz razčlenitve datuma v tabeli. 

 

Vizualizacije privzeto prikazujejo podatke na letni ravni, to pa lahko spremenimo tako, da v 

zgornjem desnem kotu vizualnega prikaza grafa kliknemo na navzdol obrnjeno puščico, ki se 

nato obarva temneje. 
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Slika 51: Spreminjanje prikaza podatkov glede na časovno obdobje. 

Sedaj, ko kliknemo na vrstice v našem grafikonu, se spremenijo na naslednjo raven hierarhije 

časa, na primer iz let v četrtletja. Časovni prikaz lahko strnjujemo, dokler ne dosežemo najbolj 

natančne ravni hierarhije, ki je v tem primeru hierarhija dni. Če se želimo premakniti naprej 

skozi hierarhijo časa, v zgornjem levem kotu vizualnega prikaza kliknite na puščico, ki je 

obrnjena navzgor. 
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Slika 52: Premikanje skozi hierarhijo časa naprej. 

Skozi dvojno puščico, ki se tudi nahaja v zgornjem desnem kotu vizualnega prikaza zraven 

puščice za spreminjanje hierarhije časa, lahko spreminjamo podatke nazaj po hierarhiji časa. 
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Slika 53: Premikanje skozi hierarhijo časa nazaj. 

 

Dokler ima model datumsko polje, bo Power BI samodejno ustvaril različne poglede za različne 

časovne hierarhije. 

Če se želimo vrniti na posamezne datume skozi leta: 

 
1. Z desno miškino tipko kliknemo na ime stolpca Date, na levi strani programa 

pod izbiro uprizoritev podatkov.  

2. Nato v meniju, ki se prikaže, izberemo Date, namesto Date Hyerarchy.  

3. Vizualni prikaz nato prikaže podatke, ki temeljijo na podatkih stolpca, brez 

uporabe hierarhije datuma. 

4. Po potrebi, če se želite vrniti na pogled po hierarhiji pa preprosto ponovno 

kliknete z desnim miškinim klikom na polje Date in izberete Date Hyerarchy. 
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Slika 54: Spreminjanje prikaza glede na datum. 
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 Objavljanje in deljenje 
V tem poglavju bomo razložili, kako Power BI ponuja skupno rabo in sodelovanje s sodelavci 

ali skupino na različnih nadzornih ploščah, poročilih in podatkih. V prvem delu tega poglavja 

bomo razložili kako se objavljajo poročila iz Power BI Desktop v Power BI Service na splet. 

Pokazali vam bomo kako se ustvarjajo paketi vsebine, ki vsebujejo nadzorno ploščo, poročila 

in nize podatkov ki jih želite deliti z ostalimi. Za deljenje podatkov večji skupini ljudem pa je 

potrebno ustvariti nov delovni prostor, zato vam bomo v nadaljevanju razložili tudi kako se to 

naredi in kako se v skupini določijo pravice dostopa do vsebin deljenja. Dotaknili se bomo tudi 

mobilne aplikacije Power BI in njene splošne funkcionalnosti. 

V tem poglavju bomo za prikaz funkcionalnosti uporabljali podatke o številu naročil iz različnih 

držav. 

5.1 Objavljanje, posodabljanje in izvoz podatkov  

V tem podpoglavju se bomo osredotočali na objavljanje, posodabljanje in izvoz podatkov. 

 Objavljanje Power BI Desktop poročil 
Ko ustvarite poročilo in končate z urejanjem le tega v Power BI Desktopu, na zavihku Domov v 

Power BI Desktop izberite gumb Objavi, če želite objaviti poročila v Power BI Service online in 

postopek se prične. 

 

 

Slika 55: Pogled na gumb objavi v Power BI Desktop 

Vaše poročilo in podatki, vključno z vizualizacijami, poizvedbami in ukrepi po meri, se 

zapakirajo skupaj in naložijo v Power BI Service v delovni prostor ki ga izberete v pojavnem 

oknu. V našem primeru imamo na voljo le en delovni prostor zato izberemo tega za 

nadaljevanje postopka. 
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Slika 56: Prikaz pojavnega okna po kliku na gumb objavi 

 

Po izboru cilja objave poročila, počakamo na Power BI Desktop da zakluči z nalaganjem vsebin 

na Power BI Service.  

 

 

Slika 57: Pojavno okno nalaganja poročila v Power BI Service 

 

Ko Power BI zaključi z nalaganjem vsebin nam to sporoči v pojavnem oknu. 



 
 

 

47 

 

 

.  

Slika 58: Pojavno okno s sporočilom o uspešno zaključenem nalaganjem poročila 

 

Pojavno okno nam pove da je v tem pogovornem oknu na voljo povezava, ki vas neposredno 

popelje v poročilo v Power BI Service v spletnem brskalniku. Ob kliku na to povezavo se nam 

odpre naslednji pogled, kjer opazimo objavljeno poročilo: 

 

 

Slika 59: Objavljeno poročilo v Power BI Service 

 

Ali pa kliknemo na pridobitev hitrih vpogledov kjer Power BI analizira naše podatke in nam jih 

predstavi v obliki poročil in krajših ugotovitev v Power BI Service. 
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Slika 60: Hitri vpogledi za poročilo 

 

 Posodabljanje objavljenih podatkov 
Poročila in nabore podatkov, ki ste jih že objavili, lahko posodobite iz programa Power BI 

Desktop v Power BI Service. To storite tako, da ponovite postopek objave in na jezičku Domov 

izberete Objavi. 

 

 

Slika 61: Pogled na gumb objavi v Power BI Desktop 
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Ko objavite poročilo, ki že obstaja v storitvi Power BI, boste morali potrditi, da želite zamenjati 

prejšnji nabor podatkov in poročila z urejeno različico, ki ste jo pravkar izbrali za posodobitev. 

 

 

Slika 62: Pojavno okno pri ponovnem kliku na gumb objavi 

 

Ko izberete Zamenjaj, se nabori podatkov in poročila v Power BI Service prepišejo z nabori 

podatkov in poročili v najnovejši različici datoteke Power BI Desktop. 

In tako kot za vse druge dogodke objave iz Power BI Desktopa, se prikaže pogovorno okno, ki 

nam pove, da je bil dogodek objave uspešen, in ponovno dobimo povezavo do poročila v 

storitvi Power BI. 

 

 

Slika 63: Pojavno okno s sporočilom o uspešno zaključenem posodabljanjem poročila 

 

To je način za ročno osveževanje podatkov. Prav tako lahko samodejno posodobite nabore 

podatkov in poročila, ampak je ta proces zajet v drugi učni temi. 
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 Printanje poročil iz Power BI Service 
Včasih boste morda želeli na sestanek odnesti natisnjeno poročilo ali nadzorno ploščo ali pa 

ga želeli deliti z drugimi. Z Power BI je na voljo nekaj načinov, kako lahko natisnete svoje 

vizualne posnetke. 

 
V Power BI Service na zgornji desni strani storitve izberite elipse (tri pike) in izberite 

Natisni nadzorno ploščo. 

 

Slika 64: Možnost za tiskanje nadzorne plošče 

 

Prikaže se pogovorno okno za tiskanje, kjer lahko izberete tiskalnik, na katerega želite poslati 

nadzorno ploščo, kot tudi standardne možnosti tiskanja, kot sta pokončna ali ležeča usmeritev. 

 

 

Slika 65: Pogled za tiskanje 
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Poročila lahko tudi natisnete ali izvozite neposredno. Ko pregledujete poročilo v Power BI 

Service, izberite Datoteka > Natisni, da odprete pogovorno okno za tiskanje. 

 

 

Slika 66: Možnost tiskanja poročila 

 

  Izvoz podatkov iz Power BI Service 
Podatke v nadzorni plošči iz katere koli vizualne vsebine lahko izvozite tudi iz Power BI Service. 

Preprosto izberite elipse na kateri koli vizualni sliki in nato izberite gumb Izvozi v Excel. Ko to 

storite, se na lokalnem računalniku ustvari in prenese datoteka .CSV, v brskalniku pa se prikaže 

sporočilo (tako kot kateri koli drug prenos, ki ga je sprožil brskalnik), kar pomeni, da je prenos 

končan. 

 

 

Slika 67: Možnost izvažanja podatkov v Excel na vizualni sliki v nadzorni plošči 

 . . .  
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Podobno kot pri nadzorni plošči lahko podatke iz vizualnega izpisa izvozite tudi v poročilu, 

tako da na vizualni plošči izberete gumb za izvoz podatkov. 

 

 

Slika 68: Možnost izvažanja podatkov na vizualni sliki v poročilih 

 

5.2 Power BI Mobile 

Če želite spremljati svoje podatke, ko ste na poti, lahko uporabite eno od mobilnih aplikacij 

Power BI za naprave iOS, Android in Windows. 

Ko uporabljate aplikacijo Power BI, se najprej prijavite v račun z informacijami o računu Power 

BI Service. V mobilni napravi Android je znak prijava podoben naslednjemu.  

 

 

Slika 69: Postopek prijave v Power BI Mobile (Android) 

. . .   
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Na prvem zaslonu, ki ga boste videli, je prikazana vsa vsebina, do katere imate dostop, vključno 

s poročili, nadzornimi ploščami in delovnimi prostori. Aplikacija je zasnovana tako, da je 

prijazna do dotika: tapnite na nadzorni plošči ali v poročilu, da jo prikažete na celotnem zaslonu 

in se s prstom pomikate po njih. 

 

 

Slika 70: Pogled na ustvarjene nadzorne plošče 

 

Lahko jih odprete tako, da se jih dotaknete. V nadzorni plošči se lahko dotaknete ploščice na 

nadzorni plošči, da se osredotočite nanj v večjem pogledu. 

 

 

Slika 71: Podrobnejši pogled nadzorne plošče 
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Opazite lahko tudi vpogled, ki ste ga odkrili, tako da tapnete gumb Dodaj opombo v obliki 

peresa na dnu zaslona. To vam omogoča, da narišete osredotočeno ploščico, da označite 

določena zanimiva področja. Orodja za označevanje najdete na dnu zaslona. 

 

 

Slika 72: Urejanje nadzornih plošč 

Svojo označeno ploščico lahko delite tako, da v zgornjem desnem kotu tapnete povezavo 

Skupna raba. 

V zgornjem desnem kotu tapnite povezavo Poročilo, da si ogledate osnovno poročilo za 

ploščico. Na ta način se prikažejo enake vizualizacije, kot bi jih videli v spletnem brskalniku ali 

v namizju Power BI, in vključujejo tudi možnost interakcije s poročilom tako, da se dotaknete 

vrstic, vrtate navzdol ali uporabite slice. 

5.3 Ustvarjanje delovnega prostora v Power BI Service 

V tej lekciji začnemo z ustvarjanjem novega delovnega prostora. Delovni prostor določa niz 

uporabnikov, ki imajo dostop do določenih nadzornih plošč, poročil in podatkov. 

 

Delovni prostori v programu Power BI temeljijo na skupinah v sistemu Office 365, tako da, če 

uporabljate skupine Office 365 za upravljanje e-pošte, koledarja in dokumentov skupine, boste 

videli, da Power BI ponuja enake funkcije in še več. Ko ustvarite delovni prostor v Power BI, 

dejansko ustvarite skupino Office 365. 

 

Ta modul uporablja scenarij za ustanovitev novega delovnega prostora imenovane ''Power BI 

-MSP''. Pokazali vam bomo, kako nastaviti delovni prostor, delite nadzorne plošče, poročila in 

nabore podatkov v delovni prostor in dodajanje članov, ki bodo imeli dostop do elementov v 

delovnem prostoru. 
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Začnemo s klikom na Delovni prostori. Tu so vsi delovni prostori v katerih smo člani in vsebujejo 

nadzorne plošče, poročila in nabore podatkov, ki smo jih ustvarili ali jih je nekdo delil z nami. 

Če želimo dodati novo delovni prostor kliknemo na ustvarjanje delovnega prostora aplikacije 

na dnu strani. 

 

 

Slika 73: Postopek ustvarjanja novega delovnega prostora 

V pojavnem oknu nato vnašamo podatke za izdelavo novega delovnega prostora. Ker se bo v 

skupini delilo veliko različnih podatkov bomo za naš primer poimenovali ta delovni prostor 

''Power BI – MSP''. Power BI poskrbi, da ime ne obstaja na domeni, tako da delovnemu prostoru 

dodeli unikaten ID. 
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Slika 74: Dodatni podatki pri kreiranju novega delovnega prostora 

Stopnjo zasebnosti lahko nastavimo tako, da se odločimo, ali lahko kdo v naši organizaciji vidi 

vsebino delovnega prostora ali samo njeni člani. Prav tako določimo če lahko člani vsebino 

urejajo ali jo lahko samo ogledujejo. 

Tukaj vtipkamo e-poštne naslove, varnostne skupine in sezname prejemnikov. Izberemo Dodaj, 

da postanejo člani skupine in shranimo delovni prostor. Novo ustvarjeni delovni prostor se nam 

pojavi pod zavihkom Delovni prostori. Če želimo lahko v delovnem prostoru uredimo vloge 

članov. To naredimo tako da kliknemo na tri elipse poleg naziva delovnega prostora in 

kliknemo na urejanje delovnega prostora. 
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Slika 75: Možnost urejanja delovnega prostora po kreiranju 

Kot pri ustvarjanju delovnega prostora se nam pojavi pojavno okno, kjer lahko uredimo vloge 

posameznega člana delovnega prostora. 

 

 

Slika 76: Nastavitve zasebnosti in pravice članov delovnega prostora 
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5.4 Paketi vsebine 

V tem  podpoglavju se bomo osredotočali na pakete vsebine 

 Ustvarjanje paketov vsebine 
V tej lekciji ustvarimo paket vsebine z obstoječimi podatki, ki jih že imamo v Power BI, in jih 

nato delimo s sodelavci.  

V mojem delovnem prostoru imamo nadzorno ploščo, poročilo spodaj in nabor podatkov. 

Želimo jih deliti kot paket z ljudmi v naši organizaciji, da jih bodo lahko ponovno uporabili. 

 

 
Slika 77: Pogled na ustvarjeno nadzorno ploščo 

 

Ko izberemo ikono Nastavitve (orodje v zgornjem desnem kotu storitve), lahko vidimo, koliko 

prostora smo uporabili in lahko ustvarimo paket vsebine. 

 

 
Slika 78: Možnost ustvarjanja paketov vsebine 
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V pogovornem oknu, ki se prikaže, se lahko odločimo, ali ga bomo razdelili določenim osebam 

ali skupinam, in mu dodal tudi naslov. Prav tako je dobro, da podrobno opišete v polju Opis, 

da bi uporabniki, ki brskajo za paket vsebine, vedeli, kaj vsebuje ali kaj ponuja. 

 
Razmislite o vključitvi imena nadzorne plošče v ime paketa vsebine. Tako bodo vaši 

sodelavci lažje našli nadzorno ploščo, ko se povežejo s paketom vsebine. 

 

 

 
Slika 79: Ustvarjanje paketa vsebine 

 

Na dnu pogovornega okna imamo priložnost naložiti sliko za paket vsebine in nato 

najpomembnejši korak: izberemo nadzorno ploščo, ki jo želimo vključiti v paket za vsebino, in 

ko to storimo, Power BI samodejno izbere poročilo in podatkovni niz, ki se uporabljata na 

nadzorni plošči. Ne moremo preklicati izbire poročila ali niza podatkov, ker jih potrebuje 

nadzorna plošča, ki jo želimo vključiti v paket vsebine. 

Lahko bi tudi izbrali druge nadzorne plošče, poročila in nabore podatkov, zdaj pa ne. 

Ko objavim, se paket vsebine doda v galerijo vsebin organizacije. 
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Slika 80: Pojavno sporočilo o uspešnem zaključku kreiranja paketa vsebine 

 Uporabljanje paketov vsebine 
V prejšnjih lekcijah smo že ustvarili paket vsebine in nov delovni prostor. V tej lekciji bomo 

ustvarjen paket vsebine delili v delovnem prostoru. 

Začnemo s klikom na naš nov delovni prostor. 

 

 
Slika 81: Pogled na ustvarjen delovni prostor 

Delovni prostor še nima nadzornih plošč, poročil ali podatkovnih nizov. Uporabili bomo paket 

vsebine, ki smo ga ustvarili. Brskamo po vsebini iz naše organizacije in ne iz storitev tretjih oseb, 

zato kliknemo na dnu strani na Paketi vsebine organizacije. 
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Slika 82: Klik na ''paketi vsebine organizacije'' 

 

Pojavi se nam okno kjer najdemo naš paket vsebine, ki smo ga ustvarili pred minuto. Povžemo 

se z njim tako da stisnemo na gumb pridobi zdaj. 

 

 
Slika 83: Klik na pridobi zdaj gumb 

Power BI uvozi nadzorne plošče, poročila in nabore podatkov, ki so v paketu vsebine. 



 
 

 

62 

 

 

 
Slika 84: Pogled na uvožene podatke iz izbranega paketa vsebine 

 

Če želimo spremeniti posamezno vsebino jo moramo skopirati, s klikom na ikono za kopiranje 

v delovnem prostoru. 

 

 
Slika 85: Kopiranje paketa vsebine 

Ustvarjamo kopijo paketa za vsebino, katero lahko spreminjamo, in prekinemo povezavo z 

objavljeno različico paketa vsebine. Če ustvarjalec paketa vsebine spremeni objavljeno različico, 

teh posodobitev ne bomo samodejno prejeli. 

Lahko pa uredimo nadzorno ploščo, poročilo in celo podatkovni niz, če želimo. 
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Slika 86: Pogled na urejanje poročila v Power BI Service 

Torej so paketi vsebine preprost način za ponovno uporabo vsebine, ki so jo ustvarili drugi 

ljudje v naši organizaciji. 

 Posodabljanje paketov vsebine 
V tej lekciji bomo uredili izvirni paket vsebine, ki smo ga ustvarili prej, in videli bomo, kako to 

posodablja druge osebe, ki so z njim povezane. 

Vračamo se v moj delovni prostor in urejamo izvirno nadzorno ploščo. 

 

 
Slika 87: Pogled na delovni prostor 
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Vsakič, ko naredimo kakršno koli spremembo na nadzorni plošči, dobimo ta opomnik, da smo 

v paketu z vsebinami spremenili nekaj, kar smo delili z drugimi, in nas pozval, naj posodobimo 

skupno(deljeno) različico. 

 

 
Slika 88: Opozorilno okno o spremembah paketa vsebine 

 

Nazaj na ikono nastavitev in izberemo Prikaži paket vsebine, da vidimo pakete vsebine, ki smo 

jih že objavili. 

 

 
Slika 89: Možnost ogleda paketov vsebine ki smo jih ustvarili 

 

Vidimo vsebinski paket, ki smo ga naredili. Ta mala ikona nam je povedala, da smo nekaj 

spremenili v paketu vsebine, in zato moramo urediti paket vsebine, da bodo drugi videli naše 

spremembe. 

 

 
Slika 90: Ikona spremembe in gumb za urejanje 
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Ko izberemo Uredi, se vrnem na zaslon, kjer lahko uredimo naslov in opis, toda tokrat ima 

gumb Posodobi, zato ga izberemo. 

 

 
Slika 91: Sporočilo o uspešnem objavljanju paketov vsebine 

Power BI sprejme te spremembe in objavi posodobljen paket vsebine v galeriji paketov vsebine. 

Vsakdo, ki se je povezal z našim paketom vsebin, dobi sporočilo, da se je paket vsebine 

spremenil, in vpraša, ali želijo sprejeti spremembe ali obdržati starejšo različico. 

Tako lahko kot lastnik paketa vsebine upravljate različice, ki jih uporabljajo vaši sodelavci. 

5.5 Pridobivanje podatkov iz OneDrive for Business 

V prejšnjem članku smo pregledali ustvarjanje skupin, ki pomagajo vaši organizaciji upravljati 

in sodelovati pri vsebinah, ki so v programu Power BI. Skupine Power BI / Office365 lahko 

uporabite tudi za sodelovanje in skupno rabo z uporabo storitve OneDrive for Business. 

Uporaba programa OneDrive za podjetja kot vira za vsebino Power BI vam omogoča dostop 

do številnih koristnih orodij, kot je zgodovina različic. Datoteke lahko daste v skupno rabo tudi 

s skupino Office365 znotraj storitve OneDrive for Business, da omogočite dostop in omogočite 

številnim ljudem, da delajo na istih datotekah Power BI ali Excel. 

 

 
Slika 92: Možnost vpogleda v zgodovino različic v OneDrive for Business 
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Če se želite povezati z datoteko PBIX (Power BI Desktop) v storitvi OneDrive for Business, se 

prijavite v storitev Power BI in izberite možnost Pridobi podatke na dnu. Izberite Datoteke pod 

Uvozi ali Poveži se s podatki in nato izberite OneDrive - Business. Označite želeno datoteko in 

izberite Vzpostavi povezavo. 

 

 
Slika 93: Pridobivanje podatkov iz OneDrive for Business 

 

Vaša vsebina se prikaže v delovnem prostoru za katerega smo uvozili podatke. 

 

 
Slika 94: Vidno uvoženo poročilo iz OneDrive 

 

Vse spremembe v datoteki v storitvi OneDrive za podjetja se bodo samodejno odrazile tudi v 

okolju Power BI in zabeležene v zgodovini različic. 
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5.6 Objavljanje poročil na splet 

V tej lekciji se naučimo, kako deliti poročilo o Power BI na spletni strani ali ga deliti prek e-

pošte v samo nekaj preprostih korakih. Ta funkcija Power BI se pogosto imenuje Publish to web 

in je enostavna za uporabo in upravljanje. 

V Power BI izberite poročilo, ki ga želite dati v skupno rabo, tako da je prikazano na platnu. 

Nato v meniju izberite Datoteka> Vdelaj. 

 

 
Slika 95: Možnost vdelave poročila na splet v izbranem poročilu 

 

Od tam se prikaže pogovorno okno z dvema povezavama: 

1. HTML koda s katero lahko vdelate vsebino na želeno spletno stran. 

2. HTML koda, ki jo lahko prilepite v spletni dnevnik, blog ali spletno mesto. 
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Slika 96: Pojavno okno za vdelavo poročila na splet 

 

Prvo povezavo lahko preprosto prilepite v brskalnik in si ogledate poročilo na spletu. S to 

spletno stranjo lahko komunicirate tako, kot bi jo uporabili, če bi poročilo pregledovali v Power 

BI. Na naslednjih slikah je prikazana objava na spletno stran, ko je bila njena povezava 

prekopirana neposredno iz tega pogovornega okna v brskalnik: 

 

 
Slika 97: Pogled na objavljeno poročilo na spletu 

 

Povezavo iframe lahko vdelate tudi v objavo v spletnem dnevniku ali na spletno mesto ali v 

Sway. 
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Ali želite izbrisati vdelano kodo, ki ste jo ustvarili? Ni problema. V Power BI izberite ikono 

zobnika v zgornjem desnem kotu in nato izberite Upravljanje vdelanih kod. 

 

 
Slika 98: Možnost upravljanja vdelanih kod po uporabi 

 

Delovni prostor Power BI prikazuje vdelane kode, ki ste jih ustvarili. Ko kliknete elipso, lahko 

izberete kodo za vdelano kodo ali v celoti izbrišete vdelano kodo. 

In to je vse, kar morate vedeti za objavo  

poročila Power BI na spletu in ga deliti s svetom.   
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 Power BI in Excel 
V tem poglavju bomo poskušali predstaviti povezavo delovnega zvezka Excel z aplikacijo Power 

BI. Prikazano bo tudi, kako lahko povežemo Power BI s Power Pivot vmesnikom. Na začetku bo 

prikazano kako morajo biti podatki oblikovani in kako jih uvozimo iz lokalnega diska na namizje 

Power BI.  

6.1 Uvod v uporabo podatkov Excel v Power BI aplikaciji 

Naslednje teme prikazujejo nalaganje Excelovega delovnega zvezka s preprosto tabelo v Power 

BI. Prikazano bo kako se naložijo delovne knjige. Delo se prične v Excelu, tako da odpremo 

željeno datoteko.  

6.2 Prenos Excelovih podatkov v Power BI  

V podpoglavju bo prikazan uvoz datoteke Excelovega delovnega zvezka, ki vsebuje tabelo v 

Power BI.  

 Podatki morajo biti oblikovani kot tabela 
Za uvoz podatkov je potrebno podatke formirati kot tabelo. V Excelu se označi obseg celic, 

nato na zavihku vstavi kliknemo tabela. Tabelo lahko poimenujemo po lastni izbiri. Vsak stolpec 

naj ima svoje ime. Tako bo ob ustvarjanju poročil v Power BI iskanje podatkov lažje.  

 

 

Slika 99 Prikaz tabele v Excelu 
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 Prenos iz lokalnega diska 
 

Za prenos Excelove tabele, v orodni vrstici kliknemo zavihek datoteka. Izberemo dobi podatke 

in Excel. Kasneje nas program pripelje do izbora datoteke, ki jo bomo prikazali. 

 

 

Slika 100 Prenos podatkov iz Excela 

 

Nato oblikujemo v našem primeru Sheet 1. 

 

 

Slika 101 Izbira delovnega lista 
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Excelova tabela se v Power BI naloži kot diagram, na desni se prikažejo spremenljivke. 

Spremenljivke katere želimo prikazati označimo. Označimo jih tako da z klikom obkljukamo 

kvadratke.  

 

 

Slika 102 Izbor spremenljivk 

 

 Ustvarjanje poročil 
Da se tabela v celoti naloži moramo obkljukati vse ali pa samo stolpce, ki jih želimo prikazati.  

 

 

Slika 103 Prikaz podatkov v Power BI 
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Za vsak podatek posebej se izbere vrsta ponazoritve. To so lahko različne vrste diagramov. Na 

primer za podatke Sales glede na segment izberemo ponazoritev krožnega diagrama. 

 

 

Slika 104 Izbira segmenta Sales s ponazoritvijo krožnega diagrama 

 

Z posameznim klikom na določen podatek, se nam prikažejo ključne številke. Z ustvarjanjem 

nadzorne plošče prikažemo različna poročila, na podlagi podatkov.  

 

 

Slika 105 Krožni diagram prikaza podatkov 
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6.3 Uvoz Power Viewa in Power Pivota v Power BI 

V Power BI lahko na enostaven način naložimo Power Pivot in Power View datoteke. Obe 

funkciji sta napredni in omogočata ustvarjanje zahtevnejših modelov datotek in dinamičnih 

poročil. Za aktivacijo Power View vmesnika je potrebno namestiti vmesnik Silverlight.  

 Power Pivot in Power View 
Power Pivot se uporablja za oblikovanje podatkov, ustvarjanje podatkovnih modelov, 

vzpostavljanje relacij in ustvarjanje izračunov. Pomemben je saj lahko preko njega delamo z 

velikim naborom podatkov. Je eden izmed treh orodij za analizo podatkov, ki so na voljo v 

Excelu. ( Power Query, Power View in Power Pivot) Ustvarjen Power Pivot se uvozi v Power BI 

enako kot navaden Excelov dokument. 

(http://www.cmbi.com.au/S011_PowerPivot_Sample_Workbook.html)  

Power Pivot datoteko shranimo. V Power BI desktopu kliknemo na pridobi podatke, lokalna 

datoteka in  izberemo željeno datoteko.  

 

 

 
Slika 106 Okence za pridobitev podatkov 

 

 

 

 
Slika 107 Možnosti pridobitve datotek 

http://www.cmbi.com.au/S011_PowerPivot_Sample_Workbook.html)-vir
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Izbiramo lahko med možnostmi uvozi ali prenesi datoteko. Prvo bomo izbrali možnost prenesi 

Excelovo datoteko. Ta možnost se uporablja, kadar si želimo podatke ogledati tako kot 

izgledajo v Excelu.  

 

 

 
Slika 108 Izbor prenosa Excelove datoteke v Power BI 

 

 

Podatki se prikažejo v Power BI programu enako, kot v Excelu. Datoteka, ki smo jo prenesli ima 

več zavihkov. Preklapljamo lahko iz enega na drug zavihek, tako kot v Excelu. 

 

 

Slika 109 Prikaz podatkov v Power BI 
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Potem še izberemo možnost uvoza podatkov. Ponovimo postopek, ki je prikazan na sliki 8 in 

9, pri sliki 10 pa izberemo možnost uvozi. Datoteka se shrani v drugačni obliki. Na desni strani 

od praznega namizja se prikažejo podatki, ki smo jih uvozili iz Power pivot datoteke. Iz 

pridobljenih podatkov lahko s pomočjo označevanja željenih spremenljivk v Power BI 

ustvarjamo nova poročila in prikaze podatkov.  

 

 

 

Slika 110 Spremenljivke datoteke 
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6.4 Povezava OneDrive for Business s Power BI 

OneDrive in Power BI sta aplikaciji v oblaku, to pomeni da je med njima vzpostavljena živa 

povezava. S spremembo delovnega zvezka v storitvi OneDrive, se spremembe samodejno 

shranijo v funkcij Power BI.  

Začnemo s klikom na zavihek pridobi podatke, izberemo datoteke in OneDrive.  

 

 

Slika 111 Klik na pridobi podatke 

Izmed možnosti Moja organizacija, storitve, datoteke in zbirke podatkov izberemo možnost 

datoteke.  

 

 

Slika 112 Okence za pridobitev datoteke 



 
 

 

78 

 

 

 

 

Slika 113 Možnosti pridobitve datotek 

 

Po prikazu datotek, željeno izberem in z njo vzpostavimo povezavo.  

 

 

Slika 114 Prikaz datotek 

 

 

 
Slika 115 Izbira datoteke 
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Preko izbranega delovnega zvezka, ki smo ga pridobili iz OneDrive programa, lahko izbiramo 

med dvema načinoma na katera lahko raziskujemo naše podatke v Power BI. 

• Izvoz Excel podatkov v Power BI  

• povezava, urejanje in pregled Excela v Power BI.  

 

 

Slika 116 Možnosti uvoza ali povezave podatkov s Power BI 

V naslednjih podpoglavjih bota opisana oba postopka. 
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 Uvoz Excelovih podatkov v Power BI 
 

Prvi način, ki ga lahko izberemo je uvozi. Po izboru možnosti uvozi, se vsi podprti podatki v 

tabelah ali podatkovnih modelih uvozijo v nov podatkovni niz v Power BI. Če imamo kakšne 

liste Power View, se bodo le ti preoblikovali v Power BI kot poročila. 

 

 

Slika 117 Okence za uvažanje podatkov 

 

 

 

Slika 118 Nabor podatkov 
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Ko je datoteka naložena z dvoklikom nanjo odpremo podatke.  

 

 

Slika 119 Prikaz spremenljivk izbrane datoteke 

 

Na desni strani se prikažejo spremenljivke, katere spet izberemo tako, da jih odkljukamo. S 

klikom na ponazoritev izberemo kako bo določena spremenljivka prikazana. 

 

 

 

Slika 120 Poročilo ustvarjeno na podlagi pridobljenih podatkov iz tabele  
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Slika 121 Primer ustvarjenega diagrama s pomočjo pridobljenih podatkov 

 

 

 

Slika 122 Okence za spremenljivke (povečava) 
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 Vzpostavljanje povezave, upravljanje in ogledovanje 

Excela v Power BI. 
 

Drug način je vzpostavi povezavo. Pri tem načinu se bo delovni zvezek prikazal v Power BI tako, 

kot bi se prikazal v Excelu. Ampak z to razliko, da imamo v Power BI na voljo nekaj odličnih 

funkcij, ki nam bodo pomagale pripeljati elemente iz delovnih listov naravnost do nadzornih 

plošč. 

 

 
Slika 123 Okence za vzpostavitev povezave 

 

 


