
Vejledning til Power BI 

 

Adgang til Power BI: 

Man logger ind her: https://app.powerbi.com/home?ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198 

Login: AU-ID i formatet [AUxxxxxx@uni.au.dk] 
Password: Det til Windows m.fl. 

Man skal anvende ’Microsoft Authenticator-appen’ til totrinsbekræftelse, når man logger ind i Power BI. 

Brug Google Chrome som browser, den fungerer bedst. Man mister funktionalitet i andre browsere. 
Man kan også logge på med en iOS app til Ipad. Den kan findes i App Store. 
App og rapporter indeholder GDPR henvisninger og der foretages logning af siderne. 

Adgang til apps: 

Man bliver mødt af denne startside, når man logger ind i Power BI: 

 

For at downloade de forskellige apps skal man vælge menupunktet ’Apps’ i venstre side af skærmen. 
Herefter vil man øverst til højre kunne se ikonet herunder: 

 

Når man har klikket på ’Hent apps’ vil man komme ind til en side, hvor man kan downloade alle 
tilgængelige apps. Under ’min organisation’ burde de forskellige apps fremgå, ellers kan man alternativt 
anvende søgefunktionen. 

https://app.powerbi.com/home?ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
mailto:AUxxxxxx@uni.au.dk


Apps på uddannelsesområdet: 

UDD Emnerapporter (014) indeholder: 
 

 Ansøgninger, optag og rekruttering (bacheloransøgninger og –optag, kandidatansøgninger- og 
optag, danmarkskort som viser hvilke kommuner/regioner ansøgere kommer fra) 

 Studerende (bestand, frafald, studieprogression, eksamensaktiviteter, Uddannelseszoom - 
studenterundersøgelse)  

 Færdiguddannede (færdiguddannede, studietid, bachelorers videre forløb, afsluttede eksaminer 
inkl. karaktergennemsnit, projektorienterede forløb og erhvervsspecialer) 

 Ledighed/beskæftigelse (ledighed, Uddannelseszoom – dimittendundersøgelse)  

 Internationalisering (internationale full degree studerende, studenterudveksling, økonomisk 
balance, summer university, udlandsstipendieordningen) 

 
UDD Halvårlig status (012) indeholder: 
 

 Den nyeste halvårlige rapport for 2. halvår 2019. Der ligger også en for første halvår af 2019 og 
tidligere halvårsrapporter.  

 Udkommer halvårligt og indeholder tal på: Ansøgninger og optag, bestand, STÅ, 1. års frafald, 
studieprogression, færdiguddannede, studietid, STUD/VIP ratio, internationale studerende, 
studenterudveksling og efter- og videreuddannelse. 

 Appen indeholder også data fra Danske Universiteter: Universiteternes Statistiske Beredskab – 
Nøgletal 2019 

 
UDD Datapakker (009) indeholder: 
 

 Datapakkerne (indikatorer) + supplerende nøgletal, som danner grundlag for de årlige statusmøder 
samt de 5 årlige uddannelsesevalueringer på alle uddannelser på AU 

 Tallene kan både ses for de enkelte uddannelser eller fakultetsvis, og det er muligt at opdele i: 
Campus, cand.merc. linjer, erhvervskandidat/ordinært udbud 

 Definitioner af de 8 indikatorer 

 Grænseværdioversigt, hvor man kan se de forskelle grænseværdier for alle 8 indikatorer (bygget op 
efter et rød, gul, grøn princip). 

 
UDD EVU Årsrapport (017) indeholder: 
 

 EVU årselever og indtægter 

 EVU studerendes demografi 

 Betalende arbejdsgivere fordelt på sektorer og brancher 

 Danmarkskort over EVU studerende og deres arbejdsgivere 

 Kurser som indtægtsdækket virksomhed 

 Uddannelsesoverblik 
 
UDD Mobilitetskort (013) indeholder: 
 

 I denne app kan man se flyttemønstre samt baggrundsoplysninger for dimittender på tværs af 
landets universiteter. 



 Der er både mulighed for at se flyttemønstre for bachelor- og kandidatdimittender. Tallene viser 
dimittendernes bopæl på 3 forskellige nedslagstidspunkter: Hhv. under gymnasial uddannelse, 1 år 
efter dimission og 3 år efter dimission. 

Rapporter, som i Power BI er skrevet med kursiv, er under udarbejdelse. 

 

FAQ vedr. Power BI: 
 
Her kan man læse svar på de mest stillede spørgsmål: 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Po
wer_Bi/FAQ_-_Power_BI_20112019.pdf 
 
 

Retningslinjer for datasikkerhed i Power BI: 
 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Po
wer_Bi/AU_Uddannelse_Power_BI_Retningslinjer_for_adgang_20200225.pdf  
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