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Top 5 DAX Functies 
Functies, toelichtingen en voorbeelden voor beginners! 

DAX is de taal die je gebruikt om in Power BI Desktop measures en calculated columns te genereren. 

Deze taal (functie) wordt dus niet in de Query Editor gebruikt. 

 

1. Basis functies: SUM – COUNT – AVERAGE 

• Functie: SUM(<column>)  COUNT(<column>) AVERAGE(<column>) 

• Toelichting:   Deze functies geven je de som, het aantal of het gemiddelde van een kolom. 

• Toepassing: Dit kun je bijvoorbeeld toepassen als je een kolom of calculated column in je 
    datamodel hebt. Dit is dus altijd een kolom met getallen, bijvoorbeeld Omzet.  
   Het data type moet dus “Whole number” of “Decimal number” zijn. 

• Voorbeeld: Total Quantity = sum(Order_Details[Quantity]) 
 
2. CALCULATE 

• Functie: CALCULATE(<expression>;<filter1>;<filter2>;…) 

• Toelichting:   Deze functie stelt je in staat om een berekening te maken met een filter. 

• Toepassing: Een expression is een measure. Filter je op tekst, gebruik dan aanhalingstekens. 
   Deze formule kun je gebruiken om de omzet van één jaar te berekenen. 

• Voorbeeld: Total sales 1996 AC = CALCULATE( [Total sales AC]; DimDate[Year] = 1996) 
Total sales LY = CALCULATE( [Total sales AC]; DateAdd( DimDate[Date]); -1; YEAR) 

 
3. DISTINCTCOUNT 

• Functie: DISTINCTCOUNT(<column>) 

• Toelichting:   Deze functies telt het aantal unieke waarden in een kolom. 

• Toepassing: Voorbeeld: in 1.000 orders zijn 20 verschillende producten verkocht.  
   De COUNT functie geeft als resultaat 1.000, DISTINCTCOUNT 20. 

• Voorbeeld: Unique products ordered = DISTINCTCOUNT(Order_Details[ProductID]) 
 
4. TOTALYTD/ TOTALQTD/ TOTALMTD 

• Functie: TOTALYTD(<expression>,<dates>) 

• Toelichting:   De TOTALYTD functie geeft de jaarlijkse cumulatieve waarde van een 
   meetwaarde o.b.v. een bepaalde datum. 

• Toepassing: Te gebruiken voor cumulatieve data per jaar, kwartaal of maand. 

• Voorbeeld: Sales YTD = TOTALYTD([Total sales AC];DimDate[Date]) 
 
5. ALL 

• Functie: ALL(<table>;<column>;<column>;…) 

• Toelichting:   Deze functie geeft het resultaat van alle rijen in een tabel of waarden uit een 
   kolom, zonder rekening te houden met eventuele filters. 

• Toepassing: Wordt gebruikt als onderdeel van een DAX formule. Je kunt hiermee de totale 
   omzet inzichtelijk maken, ongeacht de filters en het niveau van inzoomen. Ook 
   te gebruiken om het % van het totaal uit te rekenen. 

• Voorbeeld: Total sales 2019 = CALCULATE([Total sales 2019];ALL(DimDate)) 
 

 

DAX Operators 

Vergelijking  Logisch  Tekst 
samenvoegen: 

& 
Is =  Groter dan >  Groter dan of gelijk aan >=  En &&  

Is niet <>  Kleiner dan  <  Kleiner dan of gelijk aan <=  Of ||  


