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Witam.

Mam nieodparte wrażenie, że "Business Intelligence" kojarzy się Państwu z pudełkiem, na
którym pisze "Business Intelligence".

Stawiam więc poważne pytanie: Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi
inaczej (i to nawet ci, którzy takowe pudełko posiadają)?

Pozdrawiam
Wojciech Gardziński

Mała podpowiedź:
http://searchcrm.techtarget.com/news/column/0,294698,s...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.11.2008, 15:10

Witam,

Mam małą techniczną uwagę do poprzednika, a mianowicie zamieszczony link:

"Mała podpowiedź:
searchcrm.techtarget.com/news/column/0,294698,s... "

odsyła nas do strony, na której umieszczone jest oprogramowanie typu malware, tak w każdym
razie monituje program a-squared..

Pozdrawiam

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.12.2008, 01:49

Wojciech Gardziński:

Witam.

Mam nieodparte wrażenie, że "Business Intelligence" kojarzy się Państwu z pudełkiem, na
którym pisze "Business Intelligence".

Stawiam więc poważne pytanie: Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi
inaczej (i to nawet ci, którzy takowe pudełko posiadają)?

Pozdrawiam
Wojciech Gardziński

Mała podpowiedź:
http://searchcrm.techtarget.com/news/column/0,294698,s...

Witam

Bo pudełko "BI" o którym mowa trzeba wdrożyć. Przeważnie wygląda to nieco inaczej niż
instalacja Office'a na domowym komputerze, który jakby nie patrzeć też jest "w pudełku".
Dlatego pudełkowe wyobrażenie może być mylące. Błędnie sugeruje że jest to produkt do
którego nie stosują się cykle życia oprogramowania. Kupujesz, instalujesz i używasz na takiej
samej zasadzie co Worda czy Excela.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.12.2008, 09:00

Ech, Szanowni...
Dalej nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.12.2008, 23:16

Nie jestem pewien, czy do końca rozumiem "zaczepkę"...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/1
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Żaden arkusz kalkulacyjny nawet nie stał obok klasowego narzędzia BI. Co najwyżej mogę się
zgodzić, że użytkownik końcowy sytemu BI powinien mieć wrażenia, że pracuje na znanym mu
już dobrze narzędziu (stąd podobieństwo do MS Excel). Jednocześnie chcę potwierdzić, że Excel
jest aplikacją potężną, ale w korporacyjnych zastosowaniach (ogromne zbiory danych) mocno
ograniczoną.

Poważnym nieporozumieniem jest również rozpatrywanie BI w kontekście kontrolingu. To, że
kontroling często korzysta z dobrodziejstw BI nie oznacza, że ma na niego wyłączność. BI
powinno służyć całej organizacji, a nie tylko pojedynczym jej obszarom.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.12.2008, 09:08

Hmm..., zaczepki najlepiej rozumieć dosłownie:
Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi inaczej [przyp: nie chcą żadnych BI
tylko Excelik i Excelik] (i to nawet ci, którzy takowe pudełko [przyp: BI] posiadają)?

Ale, wywołany do tablicy, poczytałem trochę. I..
(Wikipedia):
"Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je
jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być
wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa."

Trochę zawile, ale tu nie ma nic o ogromnych zbiorach danych, czyli główny sens BI nie dotyczy
problemu skali.
Co prawda, dalej już jest:

"Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych,
które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów
informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od
tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI."

Trochę się z tym zgadzam, a trochę nie.

Zgadzam się, bo, rzeczywiście, gdzie dużo danych tam SAM Excel nie wystarcza. Ale Excel
bardzo dobrze współpracuje z HD dowolnego typu i wielkości, z OLAPami włącznie. Powiem
więcej: jak się użytkownikowi da najlepszy "kokpit" i raporty, to i tak jedno, o czym marzy, to
jak to wyeksportować do Excela.

Nie zgadzam się, bo:
Od kiedy "...proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę..." zależy od
jakiegoś wdrożenia albo systemu?
Miliony ludzi piszą miliony formuł WŁAŚNIE PO TO. Czasami lepiej, czasami gorzej, czasami nie
wiedzą, co Excel potrafi... więc piszą źle, naokoło itp.
Ale przekształcają dane w informacje. W Excelu. Dotyczy 90% populacji.

Więc pytam, dlaczego tak jest?
;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.12.2008, 21:59

A ja pytam dlaczego komentujemy artykuł z 2005 roku? :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.12.2008, 12:04

A dlaczego czytamy jakieś bzdurne "Antygony" i "Romeo i Julie"? Może dlatego, że aktualne?
Nie komentujemy też żadnego artykułu, JA TYLKO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA PYTANIE...
(merytoryczną, jeśli można)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.12.2008, 11:57

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/1
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Hmm..., zaczepki najlepiej rozumieć dosłownie:
Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi inaczej [przyp: nie chcą żadnych
BI tylko Excelik i Excelik] (i to nawet ci, którzy takowe pudełko [przyp: BI] posiadają)?

Ale, wywołany do tablicy, poczytałem trochę. I..
(Wikipedia):
"Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić
je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być
wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa."

Trochę zawile, ale tu nie ma nic o ogromnych zbiorach danych,
czyli główny sens BI nie dotyczy problemu skali.
Co prawda, dalej już jest:

"Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni
danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych
systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy
transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów
BI."

Trochę się z tym zgadzam, a trochę nie.

Zgadzam się, bo, rzeczywiście, gdzie dużo danych tam SAM Excel nie wystarcza. Ale Excel
bardzo dobrze współpracuje z HD dowolnego typu i wielkości, z OLAPami włącznie. Powiem
więcej: jak się użytkownikowi da najlepszy "kokpit" i raporty, to i tak jedno, o czym marzy, to
jak to wyeksportować do Excela.

Nie zgadzam się, bo:
Od kiedy "...proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę..." zależy od
jakiegoś wdrożenia albo systemu?
Miliony ludzi piszą miliony formuł WŁAŚNIE PO TO. Czasami lepiej, czasami gorzej, czasami
nie wiedzą, co Excel potrafi... więc piszą źle, naokoło itp.
Ale przekształcają dane w informacje. W Excelu. Dotyczy 90% populacji.

Więc pytam, dlaczego tak jest?
;)

To co wyróżnia obecnie wdrażane systemy BI od Excelów to realizacji idei "jednej prawdy". Już
mówię o co chodzi.

Do danych możemy podejść z dwóch perspektyw. Od strony użytkownika i od strony całej
organizacji. Powszechne występowanie tak zwanej Exceliozy to dominacja perspektywy
użytkownika. Excel z całym zestawem możliwości manipulacji danymi i prezentacji ich daje
twórcy analizy wolną rękę. Może on zmienić każdy rekord analizowanych przez siebie danych.
Może istotnie zmieniać kształt przygotowanych przez siebie raportów. w zasadzie bardzo trudno
jest zapewnić jakąkolwiek standaryzację przygotowywanych produktów analitycznych. Nie
mówiąc o tym, że po dystrybucji takiego raportu w Excelu i zmianach kolejnych użytkowników
(tu sobie coś dodam, tam sobie coś usunę) mamy problem z istnieniem kilku raportów (nieco się
od siebie różniących) mówiących w zasadzie to samo. Inne kwestia, gdy w ramach tych zmian
wkradnie się błąd - wtedy mamy kilka prawd o tym samym zagadnieniu. Która z prawd jest
prawdziwa? Oczywiście z pomocą może przyjść SharePoint, ale tu już wychodzimy poza
rzeczonego Excela.

Tymczasem z perspektywy organizacji chcielibyśmy mieć do dyspozycji jedyną prawdziwą
informację i to dostępną w zasięgu reki. Z punktu widzenia organizacji nie zależy nam na ciągłym
przegrzebywaniu się przez sterty skomplikowanych arkuszy, w których często nawet nie wiemy
co kto ostatnio zmienił. Zelży nam na szybkim i łatwym dostępie do zestandaryzowanych,
zawsze aktualnych informacji - na przykład przez portal webowy.
W przypadku małej skali to wszystko jest oczywiście do ogarnięcia bez specjalnych problemów
przy przemyślanym składowaniu xlsów na zasobie sieciowym. Co jednak kiedy mamy kilka
źródeł danych i jeden Excel łączący kilka innych Excelów? Zagadnienie się komplikuje. I wtedy
właśnie pojawia się możliwość zastosowania współczesnego BI.Inna kwestia, że często zamiast
zastanawiać się nad formułowaniem wniosków dla zarządu, typowy użytkownik Excela myśli
tylko jak zdążyć z raportem do piątego dnia roboczego miesiąca (typowy użytkownik to dla nie
taki bez znajomości VBA - prawdopodobnie około 90%).

Dlaczego użytkownicy kochają Excela? Bo to bardzo dobre narzędzie (też go kocham :-) - tu nie
ma sporu. Pytanie moim zdaniem powinno zostać zadane inaczej - dlaczego nie kochają innych
bardzo dobrych narzędzi? Otóż prawdopodobnie z awersji do zmian - zjawisko wielokrotnie
opisywane i obserwowane. Po co uczyć się nowego narzędzia, skoro tak dobrze znam Excela (i
moim zdaniem robi to samo). Przypomina mi to zawsze podejście mojej mamy (emerytowana
księgowa), która nawet jak liczyła coś w Excelu to lubiła sprawdzić wyrywkowo na kalkulatorze,
czy aby na pewno jest dobrze.

Reasumują, nie chcę deprecjonować przydatności Excela w organizacji. Jednak dla pewnej skali
analizowanych danych są lepsze narzędzia do realizowania postulatów BI.

Przepraszam za być może przydługi wywód. Pozdrawiam,

Krzysiek

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 29.12.08 o godzinie 12:54
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Zgłoś | Link | Cytuj3  Kto głosował? | Wartościowa |29.12.2008, 12:47

Wojciech Gardziński:

Hmm..., zaczepki najlepiej rozumieć dosłownie:
Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi inaczej [przyp: nie chcą żadnych
BI tylko Excelik i Excelik] (i to nawet ci, którzy takowe pudełko [przyp: BI] posiadają)?

Ale, wywołany do tablicy, poczytałem trochę. I..
(Wikipedia):
"Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić
je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być
wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa."

Trochę zawile, ale tu nie ma nic o ogromnych zbiorach danych, czyli główny sens BI nie
dotyczy problemu skali.
Co prawda, dalej już jest:

"Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni
danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych
systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy
transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów
BI."

Trochę się z tym zgadzam, a trochę nie.

Zgadzam się, bo, rzeczywiście, gdzie dużo danych tam SAM Excel nie wystarcza. Ale Excel
bardzo dobrze współpracuje z HD dowolnego typu i wielkości, z OLAPami włącznie. Powiem
więcej: jak się użytkownikowi da najlepszy "kokpit" i raporty, to i tak jedno, o czym marzy, to
jak to wyeksportować do Excela.

Nie zgadzam się, bo:
Od kiedy "...proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę..." zależy od
jakiegoś wdrożenia albo systemu?
Miliony ludzi piszą miliony formuł WŁAŚNIE PO TO. Czasami lepiej, czasami gorzej, czasami
nie wiedzą, co Excel potrafi... więc piszą źle, naokoło itp.
Ale przekształcają dane w informacje. W Excelu. Dotyczy 90% populacji.

Więc pytam, dlaczego tak jest?
;)

Dlaczego analitycy używają excela mimo, że "mają BI"? A czy excel wyklucza korzystanie z BI?
Nie rozumiem do czego zmierza Twoje pytanie? Jaką chcesz postawić tezę?
Excel mniam a BI to droga zabawka zarzadów i inny audytorów?
To tyle z pytań. Postaram się teraz coś od siebie :)

BI to wg mnie hurtownia danych + system prezentacji/dystrybucji danych do użytkowników
(można w postaci xls). To wcale xls nie wyklucza. Wracają do "mojej" definicji BI to gdzie widzisz
tą drugą cześć BI - dystrybucja? W przypadku BI xls to tylko forma prezentacja danych. Można
dystrybuować raporty w postaci html, cvs, xls... chyba nawet flashu :). Kolejna sprawa to
"przekształcanie" o którym wspomniałeś jest wadą i zaletą jednocześnie. Często logika takiego
przekształcania pozostaje w głowie analityka i wyobraź sobie wydrukowany raport, którego
"definicja" jest Ci nieznana. Z drugiej strony "przekształcanie" to forma kreatywności,
elastyczności i możliwość przygotowania raportów z scenariuszami what if..
Mam bardzo skromne doświadczenie z BI - tylko jeden produkt (SAP), brak głębszej znajomości
tematu od strony teoretycznej. SAP BEX Analyzer to add on do excela, raporty są prezentowane
w postaci xls. Także jedno drugiego nie wyklucza. Masz wszystkie plusy BI/HD (warstwa ETL,
model pozyskania i przechowywania danych) plus elastyczność xls.

Co do koncepcji "jednej prawdy" w BI, to ja bym to raczej podciągnął pod Where do you want to
go today :) MS :). Slogan trudno realizowalny w rzeczywistości, z którym użytkownicy sobie nie
radzą. Trzeba zacząć od "zależy od...". Mam doświadczenie z integracją SAP ERP i SAP BI i w
mojej firmie w której produkuje się od pstryczka elektryczka poprzez turbiny, transformatory
dużej mocy, taka idea nie ma szans. Bardzo trudno, a nawet nie możliwe staje się budowa ERPa
z zunifikowanymi dla wszystkich procesów. Brak jednego wspólnego/podobnego procesu zabija
idee jednej prawdy. Odbiera jej ten wspólny mianownik.
Co innego jak produkujesz "piwo" masz 100000 produktów z jedynm mianownikiem = piwo.
Abstrachuje. Wtedy możesz analizować czy puszka 0.5 idzie lepiej niz butelka 0.3 w
podkarpackiem w pub'ach. Można się o jakieś korelacje pokusić. Nie twierdzę, że w tym biznesie
to bajka jest i analityk plażuje i wszystko ma na tacy. Ale łatwiej im "dostarczyć" aplikację BI bez
konieczności "przekształcania" w xls.

Tak jak wspomniałem, mam skromne doświadczenie w tym "biznesie" (BI), napisałem co o tym
myśle thats all. :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.12.2008, 18:03

Witam Szanownych Interlokutorów!
Wreszcie dyskusja! Dziekuję, pozdrawiam i z okazji 2009-go życzę powodzenia do kwadratu
(zapisane w Excelu: =H2O^2).

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/1
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Uwaga ogólna:

Proszę się nie przejmować odrobiną sarkazmu, którą wiem, że czasami prezentuję w dyskusjach.
Nie ma ona na celu dyskredytacji osoby, jest wyłącznie ad rem, nie ad personam! Wszak, jak to
ktoś kiedyś powiedział, "Sarkazm jest najlepszym testem dla prawdy."

Do rzeczy.
A właściwie zaraz do rzeczy, najpierw trochę filozofii:
"To co wyróżnia obecnie wdrażane systemy BI od Excelów to realizacji idei "jednej prawdy". Już
mówię o co chodzi."
Poznaliśmy więc ideę jednej prawdy. To rzeczywiście koncepcja dość nośna marketingowo,
twórczo stosowana przez różnej maści dyktatorów, kaznodziei i maniaków. Co prawda wszyscy
wiedzą, że jest inaczej, ale wszyscy wierzą w nią od zawsze. Ale, czyż kobiety malowałyby się, a
mężczyźni kupowali drogie samochody, banki opływały w marmury, sprawozdania finansowe
były "upiększane" (patrz obecny kryzys) itp., gdyby jedna prawda była dla wszystkich? Ks.
Tischner ograniczył radykalnie ilość prawd do wszystkim znanych trzech sztuk, ale to i tak nie
jedna.

Do rzeczy już na serio:
"Dlaczego analitycy używają Excela mimo, że "mają BI"? A czy excel wyklucza korzystanie z BI?
Nie rozumiem do czego zmierza Twoje pytanie? Jaką chcesz postawić tezę?
Excel mniam a BI to droga zabawka zarzadów i inny audytorów?"

Nie, nie "Excel mniam" (Wiem że niektórzy kaznodzieje Excela tak sądzą), ale że BI to droga
zabawka, to już trochę tak.
Excel sam jest za mały. Trzeba go wspomóc, chociażby organizacyjnie.
Systemy BI mają też użyteczność, ale na pewno nie jest to to, co jest w ich ofercie (czyli
szczęście ogólne).
Rozumiem,że wspólnie postaramy się tu czegoś dociec.(?)

"BI to wg mnie hurtownia danych + system prezentacji/dystrybucji danych do użytkowników
(można w postaci xls). To wcale xls nie wyklucza. Wracają do "mojej" definicji BI to gdzie widzisz
tą drugą cześć BI - dystrybucja? W przypadku BI xls to tylko forma prezentacja danych. Można
dystrybuować raporty w postaci html, cvs, xls..."
To prawda, co Pan tu napisał. Tak rzeczywiście jest. To w rzeczywistości sprowadza się do HD i
dystrybucji raportów, z tym, że do tego celu nie trzeba nic kupować. HD można zrobić w SQLu
(darmowym również), a nawet w Accessie , a prezentacje w HTMLkach z Excela, o xls nie
wspominając. Jedno, co mnie trochę ubawiło w powyższym, to to, że można też do csv - to
rzeczywiście szczytowe osiągnięcie BI ;)
Miałem takie wdrożenie: Zarząd zażyczył sobie profesjonalnej prezentacji i takie tam. Wybrano,
poważna sprawa, Reporting Services. Oczywiście wdrożono, bo zapłacono. Szkoda tylko że nie
używano, bo któryś z nieodpowiedzialnych użytkowników zabaczył ikonkę "Export do XLS"...

Poruszył Pan również kilka problemów, które są problemami rzeczywistymi: niestabilność,
bałagan, łącza, wersje, itp. Pisze Pan też o SPS jako remedium na mnogość wersji. Zgadzam się,
elastyczność Excela jest też jego wadą. SPS pewne problemy załatwia, ale myślę, że problem
leży jednak gdzie indziej.
Z moim Partnerem, panem KR prowadzimy od lat szkolenia z Excela, VBA, Accessa. Piszemy tez
artykuły, ostatnio cykl: "Optymalna architektura środowiska analiz", czyli jak używać sensownie
Excela w środowisku informatycznym firmy.
Bo uważamy, że te wszystkie błędy, o których wspominacie, są realne. Ale, w przeciwieństwie
do "dostawców BI" nie uważamy że albo Excel (kiepsko), albo BI (super) i nie uważamy też, że
odwrotnie. Każdy powinien znać swoje miejsce i jest to miejsce dynamiczne i zależne od wielu
czynników. W Coca-coli da się otworzyć i zinformatyzować (łącznie z podłączeniem BI i bez
żadnego Excela) nowy oddział w 1 dzień (serio), w firmach innych może to zająć długi czas, a
nawet być niewykonalne.

Jest jeszcze jednak parę innych tez, które chcę skomentować
Producenci BI Excela traktują jako format dystrybucji raportu z BI. A użytkownicy te eksporty
jako początek swojej drogi z przekształceniem tego w sensowną informację. Coś jest nie tak.
Jak można wytłumaczyć to, że naszymi klientami na szkoleniach są przede wszystkim firmy z
wdrożonym SAP?

I taka mała odpowiedź na zalety SAP Analyzer dla p.Dominika:
Funkcje, które czerpią z baz danych do Excela na zasadzie dodatku, robię od 14 lat ;) I do
dowolnych baz, nie tylko SAPa.

Myślę, że czeka nas jeszcze sporo pracy...(w naszych dociekaniach)
Pozdrawiam

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.12.2008, 13:38

BI to cały zestaw narzędzi umożliwiający przekształcenie danych w informacje. Kręgosłupem
każdego BI jest jednak hurtownia danych, która jak już wspomniano służy jako źródło „jednej
prawdy” w przedsiębiorstwie.

Do prezentacji danych z hurtowni służą z kolei różne narzędzia raportujące, które często dla
użytkownika końcowego są synonimem samej hurtowni/BI. Jeśli warstwa prezentacji to Business
Objects, dla użytkownika końcowego BO=DW/BI, jeśli jest nim Excel, Excel=DW/BI itp. Itd.

Jednak jak już wspomniałem, BI to cały szereg narzędzi, ponieważ obok „zwykłego”
raportowania mamy także Data Mining, portale i tak dalej. Z punktu widzenia IT, BI nigdy więc
nie powinno być tożsame z Excelem, a jeśli jest, to w rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z
BI.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/1
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Pozostaje więc pytanie dlaczego tak naprawdę dla użytkownika końcowego Excel=BI?

Jeśli Excel z założenia miał służyć do prezentacji danych z hurtowni, odpowiedź jest jasna, jednak
wtedy IT powinno zdawać sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji wspomnianych w
przytoczonym przez ciebie artykule:

Why does IT hate spreadsheets? In addition, why do spreadsheets
make some of the people responsible for Sarbanes-Oxley (SOX)
compliance cringe? The answer lies in the "worst" practices
often associated with spreadsheets and their use in analyzing data.
Data used in the spreadsheet may have been extracted from the
corporation's single version of the truth, i.e., its corporate
data warehouse (DW) via a BI tool. This extraction is a one-way
trip to a business user's PC where he manipulates the data to generate the reports and
analysis he shares with peers and
management. With repeated manipulation and messaging, the quality and integrity of the
data begins to degrade.
The fact that multiple business people may extract data from the same source, but use
different extract criteria or different

manipulations, helps produce inconsistent numbers. Then they spend time reconciling these
numbers to determine who is right.
These "multiple versions of the truth" become spreadsheet "silos" or "spreadmarts."
It's a nightmare for data consistency, data integrity and SOX compliance.
Compounding the data integrity problems is the simple fact that
although people find time to manipulate data with their
spreadsheets, they hardly ever find time to document what they

do.

Jeśli jednak do prezentacji danych miało służyć inne narzędzie, a mimo to użytkownicy w
dalszym ciągu korzystają z Excela, wtedy świadczy to po prostu o tym, że coś jest nie tak i
trzeba dokładnie przeanalizować przyczyny porażki oraz podjąć odpowiednie kroki.

Jak można wytłumaczyć to, że Twoimi klientami na szkoleniach są przede wszystkim firmy z
wdrożonym SAP?

A mają wdrożoną hurtownię? Z prawdziwego zdarzenia? Zgodnie z wymaganiami?

Wojciech N. edytował(a) ten post dnia 31.12.08 o godzinie 14:41

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |31.12.2008, 14:36

Uwaga ogólna:
Proszę się nie przejmować odrobiną sarkazmu, którą wiem, że czasami prezentuję w
dyskusjach. Nie ma ona na celu dyskredytacji osoby, jest wyłącznie ad rem, nie ad personam!
Wszak, jak to ktoś kiedyś powiedział, "Sarkazm jest najlepszym testem dla prawdy."

Tak tak a prawda nas wyzwoli :) Widzę żeby zostać specem od BI muszę zmienić imię na
Wojciech :). To tyle jeżeli chodzi o sarkazm. Przejdźmy do meritum jak kiedys mówili
przedstawiciele jednej z sieci GSM.
Aaa i jeszczeo jedno: Panów to żeśmy w '48 przegonili :) Dominik bez Pana.

Do rzeczy.
A właściwie zaraz do rzeczy, najpierw trochę filozofii:
"To co wyróżnia obecnie wdrażane systemy BI od Excelów to realizacji idei "jednej prawdy".
Już mówię o co chodzi."
Poznaliśmy więc ideę jednej prawdy. To rzeczywiście koncepcja dość nośna marketingowo,
twórczo stosowana przez różnej maści dyktatorów, kaznodziei i maniaków. Co prawda
wszyscy wiedzą, że jest inaczej, ale wszyscy wierzą w nią od zawsze. Ale, czyż kobiety
malowałyby się, a mężczyźni kupowali drogie samochody, banki opływały w marmury,
sprawozdania finansowe były "upiększane" (patrz obecny kryzys) itp., gdyby jedna prawda
była dla wszystkich? Ks. Tischner ograniczył radykalnie ilość prawd do wszystkim znanych
trzech sztuk, ale to i tak nie jedna.

Do rzeczy już na serio:
"Dlaczego analitycy używają Excela mimo, że "mają BI"? A czy excel wyklucza korzystanie z
BI? Nie rozumiem do czego zmierza Twoje pytanie? Jaką chcesz postawić tezę?
Excel mniam a BI to droga zabawka zarzadów i inny audytorów?"

Nie, nie "Excel mniam" (Wiem że niektórzy kaznodzieje Excela tak sądzą), ale że BI to droga
zabawka, to już trochę tak.
Excel sam jest za mały. Trzeba go wspomóc, chociażby organizacyjnie.
Systemy BI mają też użyteczność, ale na pewno nie jest to to, co jest w ich ofercie (czyli
szczęście ogólne).
Rozumiem,że wspólnie postaramy się tu czegoś dociec.(?)

"BI to wg mnie hurtownia danych + system prezentacji/dystrybucji danych do użytkowników
(można w postaci xls). To wcale xls nie wyklucza. Wracają do "mojej" definicji BI to gdzie
widzisz tą drugą cześć BI - dystrybucja? W przypadku BI xls to tylko forma prezentacja
danych. Można dystrybuować raporty w postaci html, cvs, xls..."
To prawda, co Pan tu napisał. Tak rzeczywiście jest. To w rzeczywistości sprowadza się do HD
i dystrybucji raportów, z tym, że do tego celu nie trzeba nic kupować. HD można zrobić w
SQLu (darmowym również), a nawet w Accessie , a prezentacje w HTMLkach z Excela, o xls
nie wspominając. Jedno, co mnie trochę ubawiło w powyższym, to to, że można też do csv - to
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rzeczywiście szczytowe osiągnięcie BI ;)

Tak jak napisałem kilkakrotnie opieram się na moich doświadczeniach i oczekiwania userów. TXT
rodzielany tabulacją też bym zaliczył do "osiągnięć". A to dlatego my friend :) że skostniałe
struktury IT i audytu :) nie chca otworzyć się na interfejs system-system, tylko system - plik
(weryfikacja i blessing) - system.
Bo najchętniej to SAP BI by xmla sobie użyło :)

Miałem takie wdrożenie: Zarząd zażyczył sobie profesjonalnej prezentacji i takie tam.
Wybrano, poważna sprawa, Reporting Services. Oczywiście wdrożono, bo zapłacono. Szkoda
tylko że nie używano, bo któryś z nieodpowiedzialnych użytkowników zabaczył ikonkę "Export
do XLS"...

Jak powiedział mój austriacki kolega - programista (bez skojarzeń z Panem z wąsem na
przedzie) wszystko można. Jest to kwestią czasu i pieniędzy. I masz rację dla małych i średnich
firm rozwiązania full custom typu SQL+VB są poprostu jedynym akceptowalnym kosztowo
rozwiązaniem. Jeżeli wdrożeniowiec pozostawi jeszcze po sobie dobrą dokumentację to
rozwiązanie jest nawet bezpieczne.

Poruszył Pan również kilka problemów, które są problemami rzeczywistymi: niestabilność,
bałagan, łącza, wersje, itp. Pisze Pan też o SPS jako remedium na mnogość wersji. Zgadzam
się, elastyczność Excela jest też jego wadą. SPS pewne problemy załatwia, ale myślę, że
problem leży jednak gdzie indziej.
Z moim Partnerem, panem KR prowadzimy od lat szkolenia z Excela, VBA, Accessa. Piszemy
tez artykuły, ostatnio cykl: "Optymalna architektura środowiska analiz", czyli jak używać
sensownie Excela w środowisku informatycznym firmy.
Bo uważamy, że te wszystkie błędy, o których wspominacie, są realne. Ale, w przeciwieństwie
do "dostawców BI" nie uważamy że albo Excel (kiepsko), albo BI (super) i nie uważamy też,
że odwrotnie. Każdy powinien znać swoje miejsce i jest to miejsce dynamiczne i zależne od
wielu czynników. W Coca-coli da się otworzyć i zinformatyzować (łącznie z podłączeniem BI i
bez żadnego Excela) nowy oddział w 1 dzień (serio), w firmach innych może to zająć długi
czas, a nawet być niewykonalne.

Jest jeszcze jednak parę innych tez, które chcę skomentować
Producenci BI Excela traktują jako format dystrybucji raportu z BI. A użytkownicy te eksporty
jako początek swojej drogi z przekształceniem tego w sensowną informację. Coś jest nie tak.
Jak można wytłumaczyć to, że naszymi klientami na szkoleniach są przede wszystkim firmy z
wdrożonym SAP?

Jakie są Twoje doświadczenie w pracy dla dużych koncernów o rozproszonym wolumenie dóbr?
Spotkałeś się np z sytuacją, że w jednej firmie np koszt produkcji jest rozumiany przez 3 osoby z
róznych grup produktowych totalnie odmiennie? Jednym słowem jak podchodzisz do tematu
standaryzacji, budowy scenariusza best practise?
SAP to tylko produkt, nie jest pudełkowy wogóle. Spotkałem się z podejściem wdrożenia
hurtowni, w którym cały model danych był robiony pod jeden raport. Dlatego potem na Twoich
warsztatach/szkoleniach Ci sami użytkownicy którzy wcześniej bez żadnej świadomości krzyczeli
że chcą mieć raport X i bassta i nic wiecej im nie potrzeba a consulting wdrożył (zadziała jak dżin
niestety nie ten w płynie), teraz gdy trzeba zrobić raport Y, płaczą Ci w ramię, bo rzeźbią w xls.
Dobrze wdrożone BI - elastyczny model danych, wydajny - jest w stanie ograniczyć łzy userów
do chusteczek nie Twojego ramienia.

No i sprawa czegoś takiego jak technologie kosmiczne drag and drop - nawet w xls. Użytkownik
nie jest w stanie wykorzystać cech tzw wolnych i dopasować raport do swoich wymagań, tylko
czeka jak IT przygotuje mu raport a wlasciwie kolejna wersje tego samego raportu z inna cechą
w pierwszej kolumnie powiedzmy.

I taka mała odpowiedź na zalety SAP Analyzer dla p.Dominika:
Funkcje, które czerpią z baz danych do Excela na zasadzie dodatku, robię od 14 lat ;) I do
dowolnych baz, nie tylko SAPa.

Nie chodzi o wady czy zalety a możliwość bez konieczności pisania czegokolwiek.

Myślę, że czeka nas jeszcze sporo pracy...(w naszych dociekaniach)
Pozdrawiam

Dobra koniec krucjaty. To byłem ja Jarząbek, trener II kategorii. Ubudududu

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |6.01.2009, 09:26

"BI to cały zestaw narzędzi umożliwiający przekształcenie danych w informacje. Kręgosłupem
każdego BI jest jednak hurtownia danych, która jak już wspomniano służy jako źródło „jednej
prawdy” w przedsiębiorstwie."
Oj, tak, tak.. jakby tam czegoś brakło Excelowi naszemu drogiemu (np. nie robiłby kawy, bo,
kurczę, nie robi) to robienie kawy też by weszło zaraz do standardu BI.
Ale, hmm, niestety, nie brakuje.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/1
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Bo nikt (tu) nie mówi, że Excel nadaje się do wszystkiego (tzn. znam takich, co tak mówią...) -
inteligentnym ponoć nie jest ten, co wszystko umie, tylko ten co wie, gdzie znaleźć.
HD - proszę bardzo, z jaką chcesz...
Portale - aż się roi w Internecie od Daszbordów itp. (prezentacja) i grup dyskusyjnych (wymiana
informacji)
OLAPki - również proszę bardzo, aż się sam MS przestraszył, co narobił i wycofał z E2007 kreator
cubów.
Data Mining - otwórz MS Query!
A jedna prawda, hmm.. gdybyż istniała....?

"Z punktu widzenia IT, BI nigdy więc nie powinno być tożsame z Excelem, a jeśli jest, to w
rzeczywistości nie ma to nic wspólnego z BI."
Czyli, jak IT sądzi, że nie ma, to nie ma, ale jak jednak ma, to patrz pkt 1. Wyborne! (Ale
niestety, prawdziwe!)

"Jak można wytłumaczyć to, że Twoimi klientami na szkoleniach są przede wszystkim firmy z
wdrożonym SAP?
A mają wdrożoną hurtownię? Z prawdziwego zdarzenia? Zgodnie z wymaganiami?"

Oczywiście, że mają wszystko, a przynajmniej połowa ma. Szanowny, my mamy obrót rzędu
kilkunastu takich ludzi miesięcznie, z tego połowa to (...)owcy. Albo (...) jest cienki, albo ma
cienkich wdrożeniowców, albo... właśnie... no..
"tak naprawdę dla użytkownika końcowego Excel=BI".
Z tym, że u mnie kropka na końcu.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.01.2009, 09:26

Panie Dominiku!
(Jak żeście Panów przegonili, to... macie pecha)

Ad rem:
"że skostniałe struktury IT i audytu :) nie chcą otworzyć się na interfejs system-system, tylko
system - plik (weryfikacja i blessing) - system."
Zgadza się. Z najdoskonalszego systemu muszą być czasami weryfikowalne wyjścia. A te csv-ki
ludzie do Excelka ....

"I masz rację dla małych i średnich firm rozwiązania full custom typu SQL+VB są poprostu
jedynym akceptowalnym kosztowo rozwiązaniem."
To wiem. Zaczynam jednak pomału się przekonywać do tego, że dla dużych też... (co prawda
zapisane inaczej, skala ma swoje prawa, ale w gruncie rzeczy, to to samo)

"...w jednej firmie np koszt produkcji jest rozumiany przez 3 osoby z róznych grup produktowych
totalnie odmiennie? "
Dzięki za pomoc w obaleniu "teorii jednej prawdy".

"Nie chodzi o wady czy zalety a możliwość bez konieczności pisania czegokolwiek." (ad Funkcji
bazodanowych)
A kto mówi o pisaniu czegokolwiek? Wszystko jest, gotowe, chce Pan?

Pozdrawiam

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.01.2009, 09:50

Wojciech Gardziński:

Panie Dominiku!
(Jak żeście Panów przegonili, to... macie pecha)

W Polsce Ludowej się urodziłem, nie wstydzię sie tego. A i pochodzenie chłopsko robotnicze
raczej w kierunku główny gajowy Jaśnie Pana.

Ad rem:
"że skostniałe struktury IT i audytu :) nie chcą otworzyć się na interfejs system-system, tylko
system - plik (weryfikacja i blessing) - system."
Zgadza się. Z najdoskonalszego systemu muszą być czasami weryfikowalne wyjścia. A te
csv-ki ludzie do Excelka ....

Zgadza się, ale jeżeli pcha się pewne rzeczy w kierunku psychodelii i teorii chaosu to już jest
przesada. Oczywista oczywistość jest czasem weryfikowana a raczej bez żadnej świadomości
potwierdzana.

"I masz rację dla małych i średnich firm rozwiązania full custom typu SQL+VB są poprostu
jedynym akceptowalnym kosztowo rozwiązaniem."
To wiem. Zaczynam jednak pomału się przekonywać do tego, że dla dużych też... (co prawda
zapisane inaczej, skala ma swoje prawa, ale w gruncie rzeczy, to to samo)

Powiem tak w mojej firmie wszystko jest zapłacone czy tego używam czy nie. Taką fajną umowę
mamy :). So jak już mam to chyba bym się jednak w stronę pełnego krawiectwa nie pchał :).

"...w jednej firmie np koszt produkcji jest rozumiany przez 3 osoby z róznych grup
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produktowych totalnie odmiennie? "
Dzięki za pomoc w obaleniu "teorii jednej prawdy".

your welcome

nie mniej po dłuższym dłubaniu da się wysmażyć z tego jakiś mianownik - w moim przypadku

"Nie chodzi o wady czy zalety a możliwość bez konieczności pisania czegokolwiek." (ad Funkcji
bazodanowych)
A kto mówi o pisaniu czegokolwiek? Wszystko jest, gotowe, chce Pan?

Dominik?
Co jest gotowe? To że moge mieć drag and drop w xls? Pracowałeś na nowym Analyzerze? Z
ręką na sercu, bez pisania i dłubownictwa najwyższych lotów da się to samo osiągnąć bez
SAPowskich wypasaczy słoni?

Pozdrawiam

Pozdrawiam

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |6.01.2009, 10:46

Wojciech Gardziński:

"I masz rację dla małych i średnich firm rozwiązania full custom typu SQL+VB są poprostu
jedynym akceptowalnym kosztowo rozwiązaniem."
To wiem. Zaczynam jednak pomału się przekonywać do tego, że dla dużych też...

Pozwólcie, że tego nie skomentuję ;) Telekom i hurtownia na Excelu - LOL!

>> "...w jednej firmie np koszt produkcji jest rozumiany przez 3 >> osoby z róznych grup
produktowych totalnie odmiennie? "

Dzięki za pomoc w obaleniu "teorii jednej prawdy".

To jest właśnie jeden z objawów tego, jak bardzo potrzebna jest "jedna prawda". Jednym z
efektów projektu BI jest między innymi standaryzacja pojęć w przedsiębiorstwie - dla jednego
człowieka koszt produkcji to jedno, dla innego zupełnie co innego. Dlatego właśnie albo da się
wypracować jedną definicję albo trzeba stwierdzić, że to zupełnie różne rzeczy i wtedy trzeba to
jasno powiedzieć.

W Excelowym świecie "każdy sobie rzepkę skrobie" i tak też później wygląda raportowanie - pan
Henio ma swoje Excele, pani Zosia ma jeszcze inne i tak naprawdę nikt nie wie co w nich jest, na
jakiej podstawie jest coś robione itp. itd. Co, jeśli wyniki analiz się różnią - którym z nich ufać?
Może różnice wynikają właśnie z detali pomiędzy rozumieniem znaczenia kluczowych miar jak
np. wspomniany koszt produkcji? Prezes czy dyrektor, który dostanie taki raport z pewnością się
nie będzie nad tym zastanawiał...

Proponuję więc, aby przeczytał Pan dokładnie i ze zrozumieniem artykuł, który Pan przytoczył,
ponieważ w nim właśnie znajdują się argumenty, na które także my zwracamy uwagę.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |6.01.2009, 11:46

Wojciech N.:

Wojciech Gardziński:

Dzięki za pomoc w obaleniu "teorii jednej prawdy".

To jest właśnie jeden z objawów tego, jak bardzo potrzebna jest "jedna prawda".........

W ramach uzupełnienia dodam tylko: To, że nie jesteśmy w stanie jako społeczeństwo
wyeliminować przestępczości nie oznacza, że mamy zrezygnować z walki o świat bez
przestępczości. Prawda?

Excelioza w wielu organizacjach to choroba, którą trzeba leczyć... Wszelkimi sposobami. Ostatnio
moja koleżanka powiedział, że wysyła ludziom w firmie wykresy wklejone do Excela jako bmp,
żeby jej nic w nich nie pozmieniali... Podkreślam, nie umniejszam zasług Excela w wielu
organizacjach. Po prostu co za dużo to nie zdrowo...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.01.2009, 12:18

Witam

Excel jest przecież jednym z narzędzi zaliczanych do BI, a konkretnie używany może być jako

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/1
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klient do prezentacji danych.
Nie wyobrażam sobie zastosowania excela do procesu transformacji danych czy też ich ekstrakcji
z różnych źródeł.
Tu możemy z powodzeniem zastosować MS Access ale z poważnymi ograniczeniami. Narzędzia te
w różnych konfiguracjach moga skladac sie na rozwiazanie typu BI i tak też jest w wielu
komercyjnych produktach.
Faktem jedak jest że excel jest powszechnie nadużywany do zastosowań bazodanowych,
widziałem już nawet CV napisane w excelu, a nie do tego został stwożony, to trochę jak używać
grabek zamiast łopaty i na odwrót.

pozdrawiam
Piotr

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.01.2009, 12:59

Po prostu co za dużo to nie zdrowo...

no właśnie :)

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |6.01.2009, 13:16
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