
Microsoft Excel: The king of BI

« Wróć do tematów
Business Intelligence

Zakończ obserwację Odpowiedz

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Arkadiusz
Olesiak
IT, Noma

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Wojciech

« Poprzednia     1  … 97  98  99  100  101  102     Następna »

.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 14.08.12 o godzinie 16:11

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |przedwczoraj 16:11

Andrzej O.:

.

Brawa dla Pana Andrzeja! Cóż za światły początek kolejnej ery!
Dokładnie tak. W tej Erze biaje będą miały dokładnie tyle do powiedzenia. Prorok!!!

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 16:14

Wojciech Gardziński:

Rewelka.

(...)

Do zobaczenia w trzecim tysiącpościu!

Trolluje Pan w sposób doskonały. Tak doskonałego trollowania nie widziałem nigdy i nigdzie.
I pewnie już nigdzie nie zobaczę.

Takie zachowanie rewelacyjnie pasuje do definicji trollowania:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

Aż dziw bierze, że tyle mądrych osób się na to nabiera i nabiera.
Masakra. Tyle mądrych osób nadal coś dyskutuje..... EOT (z mojej strony).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:19

Arkadiusz Olesiak:

Wojciech Gardziński:

Rewelka.

(...)

Do zobaczenia w trzecim tysiącpościu!

Trolluje Pan w sposób doskonały. Tak doskonałego trollowania nie widziałem nigdy i nigdzie.
I pewnie już nigdzie nie zobaczę.

Ja też pierwszy raz się spotkałem z komentowaniem kropki (z braku możliwości usunięcia postu)
:DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:53

Arkadiusz Olesiak:

Trolluje Pan w sposób doskonały. Tak doskonałego trollowania nie widziałem nigdy i nigdzie.

Dzięki. Wie Pan, słowo "Excel" (doskonały) zobowiązuje.

I pewnie już nigdzie nie zobaczę.
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Takie zachowanie rewelacyjnie pasuje do definicji trollowania:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i

innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Osoby uprawiające trollowanie

nazywane są trollami.

Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia

lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych,

kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu

zabiegów erystycznych. Podstawą tego działania jest upublicznianie tego typu wiadomości jako

przynęty[1][2], która doprowadzić mogłaby do wywołania dyskusji.

Nie pamiętam, żebym kogoś obraził. Może przykład?
Czy mógłby mi Pan wyjaśnić, jak można ZAKŁÓCIĆ DYSKUSJĘ W ZAŁOŻONYM PRZEZ SIEBIE
wątku?
Czy mógłby mi Pan również wyjaśnić, jak ASPOŁECZNE zachowanie może przyciągnąć 2000
postów. Załóżmy, że moich, trollskich, jest 90%. Któż tu napisał pozostałe 200?

Aż dziw bierze, że tyle mądrych osób się na to nabiera i nabiera.
Masakra. Tyle mądrych osób nadal coś dyskutuje..... EOT (z mojej strony).

Nie rozumiem... Mądrzy dyskutują, więc DLATEGO Pan się wyłączył? Cóż za skromność?
Podziwiam!

Troll

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.08.12 o godzinie 18:00

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 17:03

Ale jaja. Biaje w natarciu.
http://www.goldenline.pl/forum/2848994/wychodzimy-z-na...

Biaje badają, czy faktury dotarły do klienta na czas. Czyli monitorują Pana Listonosza.
I po którym telefonie coś tam...
I czy faktury bez błędów, i czy płatność dotarła (wtyczka w banku musi, ale co to dla biaja?)
To się KPI nazywa.

To ja wprowadzę nowy wskaźnik - KPW. Tzn.
To nie BI takie rzeczy załatwia, tylko organizacja działań, KPW?

Świat jest wesoły, super.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:38

...u nas, Panie, to faktury się w excelu wystawia i dobrze jest, żadne erpy nam na nic nie
potrzebne, wszyscy dają radę, nikt nie musi wiedzieć, że nie dają...

(firma ok.200mln obrotu)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 14:23

Andrzej O.:

...u nas, Panie, to faktury się w excelu wystawia i dobrze jest, żadne erpy nam na nic nie
potrzebne, wszyscy dają radę, nikt nie musi wiedzieć, że nie dają...

(firma ok.200mln obrotu)

U nas, panie, to się umie czytać. Tam jest WYRAŹNA mowa o funkcjonalności BI.
Jest jeszcze jeden problem: jak dotąd nie spotkałem firmy, która bez BI wyraportowałaby jeden,

ale za to bardzo ważny KPI. Czodzi o "Perfect sales order" czyli o odsetek zleceń sprzedaży,

które spełniają wszystkie poniższe warunki:

- zostały przyjęte przy pierwszym telefonie od klienta

- zostały wprowadzone na czas i bez błędów,

- dla których towar był dostępny na czas,

- dostarczonych do klienta na czas

- faktura została wygenerowana i dostarczona bez błędów

- płatność dotarła w terminie

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:29

Jeśli chce mieć Pan Perfect Sales Order to się przydaje BI bo wskaźnik jest międzymodułowy i
wymaga śledzenia poszczególnych zamówień w systemie po identyfikatorze. Pewnie niejednym.
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Rzecz mało trywialna, najlepiej do zrobienia w hurtowni danych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:34

Andrzej O.:

Jeśli chce mieć Pan Perfect Sales Order to się przydaje BI bo wskaźnik jest międzymodułowy i
wymaga śledzenia poszczególnych zamówień w systemie po identyfikatorze. Pewnie
niejednym. Rzecz mało trywialna, najlepiej do zrobienia w hurtowni danych.

1. pytanie: PO CO (ogólnie, po co taki wskaźnik)?
2. pytanie: Sam Pan pisze, że na poziomie HD spoko do zrobienia. PO CO BI?

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:42

Wojciech Gardziński:

1. pytanie: PO CO (ogólnie, po co taki wskaźnik)?

zaglądał Pan na tamten wątek - ma Pan wyliczenia o ile zmniejsza się zapotrzebowanie na
kapitał obrotowy przy skróceniu cyklu obrotu gotówką.

2. pytanie: Sam Pan pisze, że na poziomie HD spoko do zrobienia. PO CO BI?

Np. żeby sobie zwizualizować, co się zwykle przydaje, drzewko KPIów i wpływ poszczególnych
wyników.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:02

Andrzej O.:

...u nas, Panie, to faktury się w excelu wystawia i dobrze jest, żadne erpy nam na nic nie
potrzebne, wszyscy dają radę, nikt nie musi wiedzieć, że nie dają...
(firma ok.200mln obrotu)

Ba! Cały system produkcyjny w Excelu mamy zrobiony, bo przecież można zrobić na wielu
plikach, katalogach... ;> Excelek i SQL, i wystarczy... ;>

A tak w ogóle, to 101 stron tego wątku... Czy Wy nie macie co robić w życiu, zamiast użerać się
w dyskusji, która nie przynosi żadnego pożytku? No chyba, że to terapia śmiechem, jaką
fundujecie pozostałym! ;>

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:11

Monika M.:

Andrzej O.:

...u nas, Panie, to faktury się w excelu wystawia i dobrze jest, żadne erpy nam na nic nie
potrzebne, wszyscy dają radę, nikt nie musi wiedzieć, że nie dają...
(firma ok.200mln obrotu)

Ba! Cały system produkcyjny w Excelu mamy zrobiony, bo przecież można zrobić na wielu
plikach, katalogach... ;> Excelek i SQL, i wystarczy... ;>

Nigdy nie powiedziałem, że systemy produkcyjne, ba!, jakiekolwiek TRANSAKCYJNE, powinno się
robić w Excelu. Nigdy też nie twierdziłem, że Excel nadaje się do wszystkiego - to wciskanie
dziecka w brzuch.
Znam takich, co tak robią. (Sam też kiedyś tak raz zrobiłem i się wyleczyłem.)

A tak w ogóle, to 101 stron tego wątku... Czy Wy nie macie co robić w życiu, zamiast użerać
się w dyskusji, która nie przynosi żadnego pożytku? No chyba, że to terapia śmiechem, jaką
fundujecie pozostałym! ;>

Bardzo dobry powód, żeby kontynuować.
Te 101 stron to śliczny zapis, jak zmienia się sposób patrzenia na Excela i, pisze to już któryś raz,
niezbity dowód, że w tym myśleniu jesteśmy w tzw. czołówce światowej. Świat jeszcze biajuje
na całego.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:33
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

1. pytanie: PO CO (ogólnie, po co taki wskaźnik)?

zaglądał Pan na tamten wątek - ma Pan wyliczenia o ile zmniejsza się zapotrzebowanie na
kapitał obrotowy przy skróceniu cyklu obrotu gotówką.

Pan myli pojęcia. Jak się zmniejsza kapitał obrotowy przy zmianach cyklu gotówki i takie tam
liczono już 20 lata temu. W PIERWSZEJ wersji AFINA miałem już te wszystkie wskaźniki. Już nie
mam :( , zgłupiałem widać.

2. pytanie: Sam Pan pisze, że na poziomie HD spoko do zrobienia. PO CO BI?

Np. żeby sobie zwizualizować, co się zwykle przydaje, drzewko KPIów i wpływ poszczególnych
wyników.

A do czego przydaje się zwizualizowane drzewko KPIów? O, mamo, jaki bełkot (czynię)...

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:37

Wojciech Gardziński:

Pan myli pojęcia. Jak się zmniejsza kapitał obrotowy przy zmianach cyklu gotówki i takie tam
liczono już 20 lata temu. W PIERWSZEJ wersji AFINA miałem już te wszystkie wskaźniki. Już
nie mam :( , zgłupiałem widać.

Mam wątpliwości - uznaję już ten stan za stały.
Chce Pan skracać cykl obrotu gotówką na podstawie jednego wskaźnika na całą firmę? Gratuluję.
To lepsze niż brak MPKów.
btw. EBIT liczono pewnie i 100 lat temu - no i co z tego?
btw2. a kapitał obrotowy się nie zmniejsza. Zmniejsza się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy -
nie wiem czy Pan się orientuje co jest tutaj daną wejściową, a co wyjściową.

2. pytanie: Sam Pan pisze, że na poziomie HD spoko do zrobienia. PO CO BI?

Np. żeby sobie zwizualizować, co się zwykle przydaje, drzewko KPIów i wpływ
poszczególnych wyników.

A do czego przydaje się zwizualizowane drzewko KPIów? O, mamo, jaki bełkot (czynię)...

Jak wspomniałem uznaję Pana stan za stały.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 16.08.12 o godzinie 17:56

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 17:51

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan myli pojęcia. Jak się zmniejsza kapitał obrotowy przy zmianach cyklu gotówki i takie
tam liczono już 20 lata temu. W PIERWSZEJ wersji AFINA miałem już te wszystkie
wskaźniki. Już nie mam :( , zgłupiałem widać.

Mam wątpliwości - uznaję już ten stan za stały.
Chce Pan skracać cykl obrotu gotówką na podstawie jednego wskaźnika na całą firmę?
Gratuluję. To lepsze niż brak MPKów.

A skąd Pan wie, że był jeden? Tak samo Pan nigdzie nie napisał, że każdy pokój w biurowcu musi
mieć swoje KPI. Ale, serio, dawno temu, w dobie wskaźnikowania, widziałem w jednej firmie
wskaźniki zysk/powierzchnia magazynowa dla wydziałów, czy coś takiego. BI ma KPI? to kpina -
tamci mieli KPI!
I to wierutne kłamstwo, że, żeby liczyć KPI, trzeba biaja. Tam panie w ilości dość znacznej,
liczyły te wskaźniki, sorka, KPI, na kalkulatorach (to było 20 lat temu). Już im przeszło. I
paniom, bo dostały komputery i firmie, która, jak przeszła w zachodnie łapki, to zaczęła sobie
poczynać rozsądniej.

Drzewo KPI? Ja bym powiedział: Na drzewo z KPI!

2. pytanie: Sam Pan pisze, że na poziomie HD spoko do zrobienia. PO CO BI?

Np. żeby sobie zwizualizować, co się zwykle przydaje, drzewko KPIów i wpływ
poszczególnych wyników.

A do czego przydaje się zwizualizowane drzewko KPIów? O, mamo, jaki bełkot (czynię)...

Jak wspomniałem uznaję Pana stan za stały.

I tu się z Panem Szanownem zgadzam. Nie skumam biajowania, nie ma szans.
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 | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:59

Bardzo dobry powód, żeby kontynuować.
Te 101 stron to śliczny zapis, jak zmienia się sposób patrzenia na Excela i, pisze to już któryś
raz, niezbity dowód, że w tym myśleniu jesteśmy w tzw. czołówce światowej. Świat jeszcze
biajuje na całego.

wątek 101 stron ??? widocznie jest ciekawy. Muszę go przeczytać o co chodzi???

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:13

Wojciech Gardziński:

na kalkulatorach (to było 20 lat temu). Już im przeszło. I paniom, bo dostały komputery i
firmie, która, jak przeszła w zachodnie łapki, to zaczęła sobie poczynać rozsądniej.

Nie dziwi mnie, że firma odrzuciła bezsensowne wskaźniki.
Nie dziwi mnie, ze odrzucono liczenie ich na kalkulatorach.
Od tego są systemy ewidencyjne, żeby wskaźniki liczyły się same.

A tak bez wskaźników to jak zarządzają - na intuicję?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:16

Wojciech Gardziński:

Te 101 stron to śliczny zapis, jak zmienia się sposób patrzenia na Excela i, pisze to już któryś
raz, niezbity dowód, że w tym myśleniu jesteśmy w tzw. czołówce światowej. Świat jeszcze
biajuje na całego.

No nie, tutaj to nieco Pan przesadził - to raczej w 90% (jak Pan wcześniej słusznie zauważył)
zapis tego w jaki sposób Pan uważa że zmienia się sposób patrzenia na Excela i w 10% zapis tego
jak cała reszta uczestników tej dyskusji się z Panem nie zgadza - niemniej lektura jest przednia
:)

Pozdrawiam serdecznie i liczę na ciąg dalszy.

Maciej Świst edytował(a) ten post dnia 16.08.12 o godzinie 18:21

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:21

Bogumiła Maśka:

wątek 101 stron ??? widocznie jest ciekawy. Muszę go przeczytać o co chodzi???

Ciekawy, to może był i na początku, a teraz jest raczej monotonny i trochę śmieszny :>

Pan Wojtek, razem z "całą zgrają" biajków postanowili zrobić najgorętszy wątek w historii GL i
aby wątek był zawsze widoczny na pierwszym miejscu w aktywnych dyskusjach! ;>
Albo chcą sprawdzić do jakiego maksimum ustawiony jest licznik stron w wątku na GL ;>

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 18:31
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