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Monika M.:

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 his
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

Jedynym wskaźnikiem, co ja gadam, KPI (!!! ;) ), słuszności podjętych działań na wojn
sukces, czy też zwycięstwo.
A ponieważ świat zmierza ku mojemu...

@Pan Maciej:
jo.

16.08.2012, 21:49

Nawet analitycy Pana opuścili... gorzka wygrana :)

No to już nie będziemy mieli argumentu - "WSZYSCY analitycy w Excelu..." :'(

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 16.08.12 o godzinie 23:16

Ignoruj autora Wartościowa |16.08.2012, 22:04

Andrzej O.:
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Nawet analitycy Pana opuścili... gorzka wygrana :)

Analitycy nigdy nie byli ze(a) mną. Oni sobie wyszpionkują i jest im dobrze. Mogą sob
że im tak źle strasznie i w ogóle.
Oni chorują na dżumę, Pan ich leczy cholerą. Ogólnie - jest dobrze.

16.08.2012, 22:11

Ale, zaraz, Panie Andrzeju (i inni też)! Tu bywają kobiety, a my się tak cały czas wa

pyskach. Może byśmy się, dla odmiany, trochę pomiziali?
Np. Ja coś napisze miłego o biajach, a Pan (wy) coś miłego o Excelku, OK?

To ja zacznę...

Business Intelligence jest najdoskonalszym tworem informatycznym, spełniającym czys
potrzebę delegacji odpowiedzialności. Każdy z nas chce mieć narzędzie (system), który
za nas jakieś decyzje... To znaczy nie bardzo chcemy, żeby on je podejmował, ale bard
chcemy mieć na kogo zrzucić odpowiedzialność za nasze niepowodzenia. BI spełnią tę po

doskonale - wydaję kupę pieniędzy za poczucie, że mam coś, co mnie wyręcza, a ja się 
DECYDOWANIEM, bo przecież nie do obróbki danych jestem stworzony.
Twórcy pomysłu na BI gratuluję przenikliwości.

16.08.2012, 22:33

http://pracait.com/praca/architekt-bi-crm/

Nie było biaja - powstał most, śliczna obwodnica, stadion, fontanna i zagłębie inform
Teraz kupili i to wszystko będzie na pulpicie
Proponuję żeby biaj zapodał jeszcze durniejszą nazwę na Halę Stulecia (info dla tuman

D., prezio Wrocka, dla paru dutków /Nomen Omen Dutkiewicz/ z mumii, nazwał Halę Lu
oryginalną niemiecką nazwą Hala Stulecia, od "stulecia" wygranej przez Prusy z Napole
bitwy pod Lipskiem, w której zginął - utopił się - Xiąże Józef P., ten od konia przed
przedmieściach Krakowa). Ale matrix!

Teraz będzie w chmurze, bo taka moda.

22.08.2012, 22:49

Jeszcze nie czas umierać! Chłopaki i dziewczyny, obudźcie się! Kabaret trwa!

Szukają specjalisty od Microsoft Business Intelligence!
http://www.goldenline.pl/forum/3019328/senior-microsof...
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Ani słowa o Excelu. Ja się zabiję, Mario Magdaleno...

29.08.2012, 16:49

To już się Pan rozmyślił i rezygnuje Pan z SQLa?
No ciekawe.

A ja się zastanawiam... kiedy przechodząc z gołego Excela na XL+SQL uzna Pan, że za d
Afina funkcje jednak coś za licencję warto by wziąć.
No bo choćby P&L z bazy danych... Koszty dodatnie, ale w excelu wystarczy A1-A2... a 
danych to już trzeba określić co jest dodatnie, a co ujemne, albo jak się agreguje...

Albo BS ... w excelu to tylko B1-A2... a przy bazie danych to trzeba określić co jest
Otwarcia a co BZ.

Czekam i się uśmiecham... może nie jak z kabaretu, ale zawsze :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.08.12 o godzinie 17:14

Ignoruj autora Wartościowa |29.08.2012, 17:11

Andrzej O.:

To już się Pan rozmyślił i rezygnuje Pan z SQLa?
No ciekawe.

Ja rezygnuję z SQLa? Gdzieżby tam. Ja tylko się nadziwić nie mogę, jak taki "wykształ

biajek (bo tam studia BI chcieli w CVce, no jaja) ze znajomością Javy i 3-letnim staż
(no wiem, też jaja) poradziłby sobie z konsolidacją 3 excelków... Oj, musiałby kupić 
biaja, niechybnie.

A ja się zastanawiam... kiedy przechodząc z gołego Excela na XL+SQL uzna Pan, że z
do Afina funkcje jednak coś za licencję warto by wziąć.

A tego to nie rozumiem. Znaczy biorę za mało / za dużo / co biorę / za co biorę?

No bo choćby P&L z bazy danych... Koszty dodatnie, ale w excelu wystarczy A1-A2... 
danych to już trzeba określić co jest dodatnie, a co ujemne, albo jak się agreguje...
Albo BS ... w excelu to tylko B1-A2... a przy bazie danych to trzeba określić co jest
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Otwarcia a co BZ.

No to Pan Szanowny sam sobie wytłumaczył przewagę budowania sprawozdań / raportó
Excelku nad biajami wszelkiej maści. Dzięki za wsparcie.

Czekam i się uśmiecham... może nie jak z kabaretu, ale zawsze :)

No, śmiesznie jest, fakt.

A Pan Szanowny już się znudził poszukiwaniem "biznesowych korzyści z wdrożenia BI"? 

Pan chociaż jakieś?

No i jak tam dyskusja z JotŻetem? Fajnie, no nie?
Przy okazji chciałbym pogratulować bełkotu, który dorównywał niekiedy naszemu tutaj.

30.08.2012, 11:22

Wojciech Gardziński:

No bo choćby P&L z bazy danych... Koszty dodatnie, ale w excelu wystarczy A1-A2
bazie danych to już trzeba określić co jest dodatnie, a co ujemne, albo jak się agre

Albo BS ... w excelu to tylko B1-A2... a przy bazie danych to trzeba określić co jest
Bilansem Otwarcia a co BZ.

No to Pan Szanowny sam sobie wytłumaczył przewagę budowania sprawozdań / rapo

Excelku nad biajami wszelkiej maści. Dzięki za wsparcie.

To co się łatwo zmienia, łatwo też się rozsypuje. A jak jeszcze będzie Pan chciał wej
wielowymiarowe (np. projektowe) to już się może łatwo posypać.

Wygląda Pan jak ślepy koń przed Pardubicką :)

Ignoruj autora Wartościowa |30.08.2012, 12:56

Andrzej O.:

Dzięki za wsparcie.

To co się łatwo zmienia, łatwo też się rozsypuje.

A co się fest usztywnia - trudno się zmienia

A jak jeszcze będzie Pan chciał wejść np. w P&Le wielowymiarowe (np. projektowe) t
może łatwo posypać.
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No tak, kopiowanie arkuszy na 100 kolejnych wersji to nie lada problem. Wszyscy tak r
Albo wybór z listy w A1 odpowiedniego parametru, dla którego wszystkie funkcje się pr

Oj, problemy... same problemy... Pan jesteś specjalistą w komplikowaniu rzeczywistośc

Wygląda Pan jak ślepy koń przed Pardubicką :)

A co, poją go czymś? Bo rozumiem też taki bezproblemowy?

30.08.2012, 13:50

...czyli nie widzi Pan przeszkód umieszczania planu w GLu?

Ignoruj autora Wartościowa |30.08.2012, 14:31

Andrzej O.:

...czyli nie widzi Pan przeszkód umieszczania planu w GLu?

Nie. Proszę bardzo:
http://www.goldenline.pl/forum/1675446/pomozecie-mi-ul...

30.08.2012, 23:22

To jak - budżety w FK w kontach GL czy w wielowymiarowej bazie danych pod wymiare

Wersja??
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Ignoruj autora Wartościowa |30.08.2012, 23:44

Andrzej O.:

To jak - budżety w FK w kontach GL czy w wielowymiarowej bazie danych pod wymia
Wersja??

Po 1. Nie mam pojęcia, co Pan z tym GLem. Co to GL? (GoldenLine?)

Po 2. Wiem, że chce mnie Pan wtrącić w kanał, pt. budżety na kontach - też, oczywiści
uważam to za śmieszne, ale, proszę mi wierzyć, to nie zostało wymyślone, bo ktoś jest
tylko dlatego, że nie miał innego wyjścia. Nie chcę tu wymieniać ERPów gdzie było to 
sensowne rozwiązanie, ale widziałem parę.

Oczywiście, budżety muszą być w bazie wielowymiarowej - Ale NIE PISZE TU O OLAPIE!
skoroszytów Excela załatwia temat raz, porządnie i na zawsze - i wszyscy tak robią.
Problem jest z konsolidacją i odczytem - wiem, że Excel niewiele tu oferuje.
A jest to takie proste...

http://afin.net/webcasts/ABC_BudgetReports.swf
Wersje, Wydziały, co tam chcemy...

To co to ten GL?

przedwczoraj 11:23

General Ledger.

W systemie (!!!) skoroszytów operowanie wymiarem (typu np. wersja) jest mocno ogra
Jeśli będzie Pan ściągał P&La z syntetyki GL z obrotów to jest Pan ograniczony jedyni

wymiarów w GL, nawet nie FK. Jeśli to jest wystarczają to OK, ale zwykle ściąga się d
transakcyjne, żeby włączyć wymiary z innych modułów ERP, np. produkt lub klient.
A jak Pan ściągnie dane transakcyjne to w Excelach już Pan tego nie chyba nie będzie 
trzeba w bazie danych. A w bazie danych - jak wspomniałem, trzeba dodać wiele atrybu

Których Pan, jak koń na Pardubickiej, nie przewiduje.

Ignoruj autora Wartościowa |przedwczoraj 12:28

Andrzej O.:

General Ledger.

Łojej, gdyby nie Pan Szanowny nie wiedziałbym, że mówię prozą!
Jaka ładna nazwa na eksporty z SAPa do Excelka.
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Nie "Wypluj wreszcie ty durny sapie tę obrotówkę, bo chcę ją przekonwertować na coś
strawnego" będę radził "Gif mi a DżiEl from IArPi for maj exceliozis"

W systemie (!!!) skoroszytów operowanie wymiarem (typu np. wersja) jest mocno
ograniczone.

Panie Andrzeju, jeżeli coś jest ograniczone, to tylko i wyłącznie Pana wyobraźnia, co
wyszpionki i kopiujwklejki.

Jeśli będzie Pan ściągał P&La z syntetyki GL z obrotów to jest Pan ograniczony jedyni

wymiarów w GL, nawet nie FK.

I'm not using a GL, sorry. Ja mówię dajcie mi obrotówkę analityczną, a tam wsyćko jes

Jeśli to jest wystarczają to OK, ale zwykle ściąga się dane transakcyjne, żeby włączy
wymiary z innych modułów ERP, np. produkt lub klient.
A jak Pan ściągnie dane transakcyjne to w Excelach już Pan tego nie chyba nie będzie
trzeba w bazie danych. A w bazie danych - jak wspomniałem, trzeba dodać wiele atry

Super rozumowanie - Pan powinien wykopać Sokratesa z pomniczków!
Ciekawe, czy też ma Pan takie wielkie stopy (patrz pomnik na wrocławskiej Wyspie Słod
Pana rozumowanie jest zajefajne:
Sterty cegieł nie da się przewieźć rowerem - trzeba samochodu, który jest pomalowany

chcąc przewieźć cegły - kup farbę!

A po co mi te DODATKOWE atrybuty, skoro wszystkie już mam z owych excelków?

Których Pan, jak koń na Pardubickiej, nie przewiduje.

No nie, Szanowny, zaś Pan myli pojęcia. Ja, koń, chcę biegać, a nie przewidywać!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.12 o godzinie 00:02

wczoraj 00:00

Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, jeżeli coś jest ograniczone, to tylko i wyłącznie Pana wyobraźnia, co
wyszpionki i kopiujwklejki.

Czyli jeśli w analityce nie ma podziału na produkty, klientów lub MPK to alokację z o

się wykonuje przy pomocy wyobraźni? :D Z Pana to niezły Kopciuszek! :DDD Ma Pan ce
obrotówki i potrafi dzięki sprytowi i wyobraźni podzielić to na kupeczki: piasek, gli

No to wielka kuuupaaa... :)
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coś dla Pana, o naturze konia :) 14:20

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.09.12 o godzinie 00:18

Ignoruj autora Wartościowa |wczoraj 00:18

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, jeżeli coś jest ograniczone, to tylko i wyłącznie Pana wyobraźnia, c
wyszpionki i kopiujwklejki.

Czyli jeśli w analityce nie ma podziału na produkty, klientów lub MPK to alokację z o
też się wykonuje przy pomocy wyobraźni? :D Z Pana to niezły Kopciuszek! :DDD Ma P
z obrotówki i potrafi dzięki sprytowi i wyobraźni podzielić to na kupeczki: piasek, g

wodę...

Mam takiego klienta, teraz, na tapecie.
Zawsze jako pierwszy krok robię tę obrotówkę, co ją obdyskutowywaliśmy.
A ja, wie Pan, upierdas jestem. I ciągle marudzę temu klientowi:"jeszcze obroty dajci

podepnę, dajcie te obroty, dajcie obroty, no dajcie..."
Aż wreszcie usłyszałem (tonem nieznoszącym sprzeciwu): "Panie Wojtku, dupa ten księg
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musi ważnych dla siebie rzeczy szukać w dokumentach. PO TO SĄ KONTA ANALITYCZNE
W tłumaczeniu na polski: Wystarcza im podpięcie pod obrotówkę aż nadto.

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

A, ponieważ Pan z praktyką ma stosunek mocno przerywany, a nawet platoniczny, nigd
tego nie dowie.

Może mi Pan Szanowny pisać, co Pan chce. Niech Pan liźnie praktyki, po francusku to t
podobno seks. ;)

"jeśli w analityce nie ma podziału na produkty, klientów lub MPK"

Prawie zawsze jest. A jak nie ma (np. w systemach wielowymiarowych), to dorabiam sz
konta do obrotówki. I jest git. W jeden dzień. I to, naprawdę, tylko Pan Szanowny ma 
problem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.12 o godzinie 12:53

wczoraj 12:38

Hmmm... no tak, ma Pan w obrotówce produkty (zwykle na kontach analitycznych), wy
(MPK na 5-kach), może nawet projekty (na wymiarach księgowych)...hohoho, co za pię
kont, pozazdrościć.

To Pan im powie, że sprzedaż to planuje na regiony, więc chciałby Pan, żeby księgowa 
hierarchię Region (region>województwo>miasto) do planu kont :DDD Przeżegnają się j
Belzebuba i poszczują psami jako wroga ludu i zaplutego karła reakcji :DDD

Taka jest praktyka planu kont. Skąd? Ano stąd, ze z praktyki - taki rozwój firm i sys
Najpierw się wdraża w firmie fk, o BIaju myśli na samym końcu, gdy plan kont doszedł 
i dalej ani kroku. A jakby to było od początku wdrażane z BIajem to plan kont nie mus

wymiarów księgowych, 5-ek z MPKami, pewnie nawet 4-ek na rodzaje kosztów. UKS teg
wymaga. A wszystko można załatwić rozbudowaną ewidencją w ERPie i zaciągnąć dowo
wymiarów po transakcjach do hurtowni danych.

Jeśli zamierza Pan ciągnąć obrotówkę to lepiej, zęby się Pan za hurtownię danych nie 
Chyba, ze z Pana taki Kopciuszek-Chuck Norris co z cegieł potrafi z powrotem piasek, 
wodę uzyskać.

Ignoruj autora Wartościowa |wczoraj 12:59

Andrzej O.:

Hmmm... no tak, ma Pan w obrotówce produkty (zwykle na kontach analitycznych), 
(MPK na 5-kach), może nawet projekty (na wymiarach księgowych)...hohoho, co za p
plan kont, pozazdrościć.
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To Pan im powie, że sprzedaż to planuje na regiony, więc chciałby Pan, żeby księgow

dołożyła hierarchię Region (region>województwo>miasto) do planu kont :DDD Przeż
się jak od Belzebuba i poszczują psami jako wroga ludu i zaplutego karła reakcji :DDD

Słyszał Pan kiedyś może o systemach sprzedaży - tam jest regionalizacja

Taka jest praktyka planu kont. Skąd? Ano stąd, ze z praktyki - taki rozwój firm i sys
Najpierw się wdraża w firmie fk, o BIaju myśli na samym końcu, gdy plan kont dosze
ściany i dalej ani kroku.

No tak, znów ma Pan rację. Jak człowiek nie potrafi sobie poradzić z problemami, częs
popełnia samobójstwo.

A jakby to było od początku wdrażane z BIajem to plan kont nie musiałby mieć wymi
księgowych,

Ojej, ojej, bo umrę ze śmiechu. Idę do księgowej i pytam: Pani Księgowo, jaki kolor p

sobie życzy, rozrachunkami zajmiemy się później...

5-ek z MPKami, pewnie nawet 4-ek na rodzaje kosztów. UKS tego nie wymaga. A wsz
można załatwić rozbudowaną ewidencją w ERPie i zaciągnąć dowolną liczbę wymiarów
transakcjach do hurtowni danych.

Ile Pan ich nie zrobi, analitycy zawsze będą chcieli nowe. Jak Pan będzie postępował 
metody otwartej - dowolny wymiar dorobi się w mig. Wdrażając biaja usztywnia Pan sy
KICHA, KICHA, KICHA. Każdy biaj to kicha.

Jeśli zamierza Pan ciągnąć obrotówkę to lepiej, zęby się Pan za hurtownię danych nie
Chyba, ze z Pana taki Kopciuszek-Chuck Norris co z cegieł potrafi z powrotem piasek,

wodę uzyskać.

Co Pan z tym Kopciuszkiem? Ma Pan problem z paleniem?
A o Czaku N.:

- Ile pompek potrafi zrobić Chuck Norris?
- Wszystkie.

wczoraj 13:32

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - stron... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...

10 z 10 2012-09-02 23:34


