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Pytał Pan wielokrotnie o konkretne zastosowanie BI, którego Excel nie zastąpi - a więc przykład
z życia wzięty:
Firma produkcyjno-handlowa z siedzibą w jednym miejscu i siecią handlowców działających w
całym kraju. Handlowcy podzielieni na regiony, każdy region ma kierownika, wszystkim
zarządza dyrektor hadnlowy.
Jako że handlowcy i kierownicy są rozproszeni, konieczny jest zdalny dostęp do raportów
sprzedaży.
BI udostępnia portal z raportami (raporty jak raporty: sprzedaż w różnym ujęciu - w podziale na
asortyment, klientów, okresy.. dla raportów dostępne filtry, dynamiczy drill-down - czyli jeśli
sprzedaż wg klientów - klikam klienta i rozwijają sie zamówienia; klikam zamówienie - rozwijają
się pozycje itd.; dynamika sprzedaży, porównanie z planem itp.)
Przy czym oczywiście dane w raportach na portalu prezentowane są tylko dla pracownika który
się zalogował - handlowcy widzą tylko swoje dane sprzedażowe, kierownicy - swoich handlowców
(sumarycznie lub w rozbiciu), dyrektor - wszystkich.
Dodatkowo, na wypadek gdyby kierownik nie śledził wszystkich danych dokładnie, jeśli
odchylenie od planu dla któregoś z handlowców w danym okresie przekracza ustaloną wartość
(np. w połowie okresu zrealizowane jest mniej niż 30% sprzedaży danego asortymentu)
kierownik dostaje raport danego handlowaca pocztą e-mail ze wskazaniem asortymentu.

Maciej Świst edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 00:41

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:39

Maciej Świst:

Pytał Pan wielokrotnie o konkretne zastosowanie BI, którego Excel nie zastąpi - a więc
przykład z życia wzięty:
Firma produkcyjno-handlowa z siedzibą w jednym miejscu i siecią handlowców działających w
całym kraju. Handlowcy podzielieni na regiony, każdy region ma kierownika, wszystkim
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zarządza dyrektor hadnlowy.
Jako że handlowcy i kierownicy są rozproszeni, konieczny jest zdalny dostęp do raportów
sprzedaży.
BI udostępnia portal z raportami (raporty jak raporty: sprzedaż w różnym ujęciu - w podziale
na asortyment, klientów, okresy.. dla raportów dostępne filtry, dynamiczy drill-down - czyli
jeśli sprzedaż wg klientów - klikam klienta i rozwijają sie zamówienia; klikam zamówienie -
rozwijają się pozycje itd.; dynamika sprzedaży, porównanie z planem itp.)
Przy czym oczywiście dane w raportach na portalu prezentowane są tylko dla pracownika
który się zalogował - handlowcy widzą tylko swoje dane sprzedażowe, kierownicy - swoich
handlowców (sumarycznie lub w rozbiciu), dyrektor - wszystkich.
Dodatkowo, na wypadek gdyby kierownik nie śledził wszystkich danych dokładnie, jeśli
odchylenie od planu dla któregoś z handlowców w danym okresie przekracza ustaloną wartość
(np. w połowie okresu zrealizowane jest mniej niż 30% sprzedaży danego asortymentu)
kierownik dostaje raport danego handlowaca pocztą e-mail ze wskazaniem asortymentu.

Napisał to Pan
Maciej Świst Analityk -
Projektant, LUKAS
Bank
Lukas Bank nie istnieje od PONAD ROKU! - dokładnie 13 miesięcy i 1 dnia. Kiepskiego ma Pan
biaja, skoro Panu tego jeszcze nie wskazał na kolorowym pulpicie.
http://www.lukasbank.pl/

A, poza tym, gdzież Pan się doszukał INTELIGENCJI w raporcikach, opisanych powyżej?
Niesamowite, że dyro ma wszystkich, a handlowcy tylko swoich. Takie rozwiązanie, wie Pan, z
kluczami, to mają wszystkie hotele na świecie. Czy te klucze też są, według Pana,
INTELIGENTNE?

To zwykły SYSTEMIK RAPORTOWY, a nie żadne tam BUSINESS INTELLIGENCE.

P.S.
O mamo! I "Excel tego nie zastąpi!"
Czego?
1. Wybiórczego dostępu - od tego są zabezpieczone foldery
2. Drill downa - słyszał Pan o tabeli przestawnej?
3. Interfejsu webowego - ... a o OWC lub o zapisie jako HTML?
4. Alertów - formatowanie warunkowe? Proszę się zapisać do grupy "Excel w praktyce"
itd. itp.

Niech Pan popatrzy w lustro i tu poszuka inteligencji. Ręczę, że szybciej tu ją Pan znajdzie.
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P.S.2.
A, tak, bardziej serio:
Dzięki za opis systemiku raportowego - wygląda nawet na zgrabny - i opis, i systemik.
Ale, proszę Pana, to nie ma nic wspólnego z tym, co analitycy mają na swoich kompach. Znam
podobny systemik w innej firmie - podobnie, zresztą, zgrabny
A analitycy? Co ja tam będę się wywnętrzał - jedno słowo to załatwia - excelioza.
Bo, co z tego, że jest raport na handlowca? Raz trzeba na handlowca X i asortyment B. A w
sysrapku można albo tak, albo tak (czyli albo na handlowca, albo na asortyment - normalne).
Więc, co się robi? Robi się 1. i do Excelka, robi się 2. i do Excelka. Potem obróbka, 2
wiżualbejziki i gotowe. Zapyta Pan - dlaczego się nie zrobi nowego raportu? A, bo to, wie Pan,
DROGI, ŚWIATOWY BIAJ! - trzeba projekt - potrzebę biznesową - opis efektów -
zapotrzebowanie - tłumaczenie ITkom - zamówienie - pół roku czekania, bo takie raporciki w
biaju robią tylko w Indiach, bo to biaj światowy. I takie coś kosztuje samochodzik. Więc mamy
biaja i jednocześnie nie mamy nic. Pozdrawiam i dzięki za opis.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 08:11

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:29

.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 07:35

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:35

Witam Panie Wojciechu ... wiem wiem ... od razu odpowiadam, jestem na zwolnieniu lekarskim i
mi się nudzi :).

Natomiast tak serio chciałbym się zapytać czy realizował Pan przy pomocy Excela jakiś problem
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związany z "drążeniem danych" lub wykorzystaniem jakiś metod statystycznych. MS daje
dodatek do excela, który jest ładny i kolorowy, widziałem nawet prezentację tego rozwiązania.
Jednak nie mogę nigdzie znaleźć żadnego wdrożenia. I od razu chciałbym uciąć głupią dyskusję o
wyższości excela od piernika itd ... proszę tylko o odpowiedź czy spotkał się Pan z takim
problemem u klienta czy nie? Jeżeli tak to posłuchał bym jak Pan go rozwiązał.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:02

Robert Woźniak:

Witam Panie Wojciechu ... wiem wiem ... od razu odpowiadam, jestem na zwolnieniu
lekarskim i mi się nudzi :).

No, jak do tej pory mnie Pan Szanowny nie "wywalił", to chyba doczytam do końca.

Natomiast tak serio chciałbym się zapytać czy realizował Pan przy pomocy Excela jakiś
problem związany z "drążeniem danych" lub wykorzystaniem jakiś metod statystycznych. MS
daje dodatek do excela, który jest ładny i kolorowy, widziałem nawet prezentację tego
rozwiązania. Jednak nie mogę nigdzie znaleźć żadnego wdrożenia. I od razu chciałbym uciąć
głupią dyskusję o wyższości excela od piernika itd ... proszę tylko o odpowiedź czy spotkał się
Pan z takim problemem u klienta czy nie? Jeżeli tak to posłuchał bym jak Pan go rozwiązał.

Nie znam kolorowych dodatków Excela. Jakiś czas temu przestałem śledzić ich rozwój, bo się
kręcą w kółko - mogę więc czegoś nie wiedzieć.
Ale, jeśli chodzi o:
1. metody statystyczne - wie Pan, dostałem pewną lekcję kiedyś. Pracowałem gdzieś tam u
znajomego i chciałem być taki pro i fajny, i przygotowałem analizę statystyczną sprzedaży
"A po cholerę mi to? Szef sprzedaży wie to 100 razy lepiej." - trudno odmówić racji tej
wypowiedzi owego mego znajomka. Od tej pory "statystykę" omijam szerokim łukiem. Pomimo
tego, że wiem, po co analiza wariancji i takie tam. Solver - podobnie. Fajne, ale zastosowania
praktycznego nie spotkałem.

2. Drążenie danych. A czego brakuje poczciwemu Query?
Jeżeli chodzi o kostki to Excelek olapkuje przyzwoicie - w każdym razie lepiej, niż podobno do
tego stworzony Szerpoint.

Ale ludzie nie chcą ani statystyki ani drążenia - ludzie chcą raportów. A najlepiej mocno
sparametryzowanych, elastycznych, takie tam. Więc dyskusja o kwiatku do kożucha.
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 | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:12

Wojciech Gardziński:

1. metody statystyczne - wie Pan, dostałem pewną lekcję kiedyś. Pracowałem gdzieś tam u
znajomego i chciałem być taki pro i fajny, i przygotowałem analizę statystyczną sprzedaży
"A po cholerę mi to? Szef sprzedaży wie to 100 razy lepiej." - trudno odmówić racji tej
wypowiedzi owego mego znajomka. Od tej pory "statystykę" omijam szerokim łukiem.

Tak to jest kiedy ignorant zabiera się do działania. Jak to się nazywa, oszołomstwo?
No i czekam(y) na zdjęcia z Egiptu.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:33

Marcin Jan Błażejowski:

Jak to się nazywa, oszołomstwo?

Nie, no, doktorku! Oszołomstwo to, w rzeczy samej, moja przypadłość, ale wolę być oszołomem,
niż ignorantem, który nie wie, co znaczy słowo "oszołomstwo". A znaczy:
http://slowniki.gazeta.pl/pl/oszo%C5%82omstwo

Tak to jest kiedy ignorant zabiera się do działania.

No i czekam(y) na zdjęcia z Egiptu.

Nie dali z kartą informacyjną? Łajdaki. Też bym się zburzył.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:54

Wojciech Gardziński:
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Ale ludzie nie chcą ani statystyki ani drążenia - ludzie chcą raportów. A najlepiej mocno
sparametryzowanych, elastycznych, takie tam. Więc dyskusja o kwiatku do kożucha.

Trochę dziwny argument - ludzie ogólnie to chcą leżeć na plaży i dostawać za to pieniądze.
Ewentualnie za liczenie ziarenek piasku.
:D

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 13:50

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:49

Wojciech Gardziński:

Robert Woźniak:

Witam Panie Wojciechu ... wiem wiem ... od razu odpowiadam, jestem na zwolnieniu
lekarskim i mi się nudzi :).

No, jak do tej pory mnie Pan Szanowny nie "wywalił", to chyba doczytam do końca.

Natomiast tak serio chciałbym się zapytać czy realizował Pan przy pomocy Excela jakiś
problem związany z "drążeniem danych" lub wykorzystaniem jakiś metod statystycznych.
MS daje dodatek do excela, który jest ładny i kolorowy, widziałem nawet prezentację tego
rozwiązania. Jednak nie mogę nigdzie znaleźć żadnego wdrożenia. I od razu chciałbym uciąć
głupią dyskusję o wyższości excela od piernika itd ... proszę tylko o odpowiedź czy spotkał
się Pan z takim problemem u klienta czy nie? Jeżeli tak to posłuchał bym jak Pan go
rozwiązał.

Nie znam kolorowych dodatków Excela. Jakiś czas temu przestałem śledzić ich rozwój, bo się
kręcą w kółko - mogę więc czegoś nie wiedzieć.
Ale, jeśli chodzi o:
1. metody statystyczne - wie Pan, dostałem pewną lekcję kiedyś. Pracowałem gdzieś tam u
znajomego i chciałem być taki pro i fajny, i przygotowałem analizę statystyczną sprzedaży
"A po cholerę mi to? Szef sprzedaży wie to 100 razy lepiej." - trudno odmówić racji tej
wypowiedzi owego mego znajomka. Od tej pory "statystykę" omijam szerokim łukiem.
Pomimo tego, że wiem, po co analiza wariancji i takie tam. Solver - podobnie. Fajne, ale
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zastosowania praktycznego nie spotkałem.

Panie Wojtku, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie chodzi mi statystykę sprzedaży :) no ale nie
ważne. Z odpowiedzi wnioskuje, że tego Pan nie robił.

2. Drążenie danych. A czego brakuje poczciwemu Query?
Jeżeli chodzi o kostki to Excelek olapkuje przyzwoicie - w każdym razie lepiej, niż podobno do
tego stworzony Szerpoint.

Ale ludzie nie chcą ani statystyki ani drążenia - ludzie chcą raportów. A najlepiej mocno
sparametryzowanych, elastycznych, takie tam. Więc dyskusja o kwiatku do kożucha.

Natomiast tutaj też mnie Pan nie zrozumiał. Raport czy tam zestawienie danych do działania
dalszego jest efektem końcowym i nie ma nic wspólnego z wcześniejszą analizą danych przy
użyciu modeli czy to statystycznychy czy miningowych.

Nie mylmy Drill Down z Data Mining. :)

R.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:58

Robert Woźniak:

Nie mylmy Drill Down z Data Mining. :)

R.

Obawiam się, że Pan Wojtek spokojnie podjąłby się zbudowania hurtowni danych do Data
Miningu ;D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:01

Hehehe, no dobra, podeszliście mnie, cwaniaczki.
Cokolwiek bym nie napisał, to odpowiedź byłaby taka sama: "Źle mnie Pan zrozumiał.
Wnioskuję, że się Pan właśnie urodził ..." z domyślnym żądaniem, żebym udowadniał, że nie
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jestem koniem. Udowadniał, rzecz jasna, bez szans, bo zawsze wyciągnęlibyście kolejną linijkę z
reklamy Waszego biaja jako superważny argument.
1:0 dla Was.

Otóż - tak - macie rację! Jestem świeżynką.
NIGDY nie spotkałem się z wdrożeniem statystycznych metod prognostycznych ani z data
miningiem. Widziałem prezentacje, sracje, ale w praktyce - kicha.
A parę firm widziałem. Jednej to nawet ja takie coś proponowałem! Ale mnie szybko wyleczyli.

Blebleble o prognozowaniu sypią tylko ITki i konsultanci - praktycy doskonale wiedzą, że zjawisk
gospodarczych NIE DA się stochastycznie itp. a data mining to zabawka informatyków i
zastosowanie marne (a już na pewno nie zrobi tego jakiś biaj, hehehe). Nawet się ostatnio
pośmialiśmy z tego z p. GS (pozdrawiam!).
Więc, jak już wspomniałem, właśnie się urodziłem. A Szanowni dowiedli, że z praktyką nie macie
zbyt wiele wspólnego. To, w sumie, bardzo dobre info dla mnie. ;)

P.S.
Hehehe, patrzcie, jak na zawołanie:
http://www.goldenline.pl/forum/3078590/knowledge-manag...
I owo Knowledgecośtam, to co to jest?

Oczywizda:
Wybrane wykłady merytoryczne:
Systemy BI i ERP w strategii przedsiębiorstwa - Andrzej Kamiński (Katedra Informatyki
Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
Analiza rozwiązań organizacji przetwarzania hurtowni danych i narzędzi OLAP warunkujących
efektywną ich eksploatację - Ludosław Drelichowski (Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Zarządzania Wiedzą)

Czyli spróbujemy zakołować, żeby kupili biaja.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 15:22

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:16

Wojciech Gardziński:

Napisał to Pan
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Maciej Świst Analityk -
Projektant, LUKAS
Bank
Lukas Bank nie istnieje od PONAD ROKU! - dokładnie 13 miesięcy i 1 dnia. Kiepskiego ma Pan
biaja, skoro Panu tego jeszcze nie wskazał na kolorowym pulpicie.
http://www.lukasbank.pl/

Panie Wojciechu, rozumiem że czuję się Pan na tym forum nieustannie atakowany, ale nie musi
Pan na każdą wypowiedź odpowiadać ad personam. Nie pracuję w Lukas banku od dłuższego
czasu, ale nie mam potrzeby aktualizowania tej informacji na GL. Uprzedzając ewentualne
pytanie - nie, nie pracuję też dla żadnego producenta ani dostawcy BI.

Maciej Świst edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 16:04

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:58

Maciej Świst:

Panie Wojciechu, rozumiem że czuję się Pan na tym forum nieustannie atakowany,

Celna uwaga. ;)

ale nie musi Pan na każdą wypowiedź odpowiadać ad personam.

Ee tam, jakie ad personam? Czepiłem się profilku, bo jasno mówi on itd.

Nie pracuję w Lukas banku od dłuższego czasu, ale nie mam potrzeby aktualizowania tej
informacji na GL.

OK. Ale niech Pan nie wymaga tego ode mnie. Ja czytam i myślę, że wiem. Taki ograniczony
jestem. Wierzę w pisane.

Uprzedzając ewentualne pytanie - nie, nie pracuję też dla żadnego producenta ani dostawcy
BI.

To fantastycznie. Już Pana lubię.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:19
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Wojciech Gardziński:

Marcin Jan Błażejowski:

Jak to się nazywa, oszołomstwo?

Nie, no, doktorku! Oszołomstwo to, w rzeczy samej, moja przypadłość, ale wolę być
oszołomem, niż ignorantem, który nie wie, co znaczy słowo "oszołomstwo". A znaczy:
http://slowniki.gazeta.pl/pl/oszo%C5%82omstwo

Według mnie definicija pasuje:
Oszołom:
pot. człowiek ogarnięty jakąś ideą, fanatyk, próbujący za wszelką cenę narzucić swe poglądy
innym

http://slowniki.gazeta.pl/pl/oszo%C5%82om

Rozumiem, że cieszy się Pan z tego, że nie lubią Pana "IT'ki" i "BI'ajki". Natomiast nie mogę
zrozumieć dlaczego cieszy się Pan, że również analitycy i kontrolerzy uważają Pana za oszołoma i
"wiejskiego głupka". Czy znalazł Pan chociaż pięciu analityków (Pana [potencjalnych klientów) na
goldenline/linkedin, którzy przyznali Panu rację? Może chociaż dwóch? Chociaż jednego??

Od kilku (conajmniej) lat pisze Pan, że już za rok, za miesiąc, za moment wszyscy się
opamiętają i wyrzucą wszystkie nowoczesne rozwiązania BI do kosza.
Prawda jest jednak zupełnie inna (pan poczyta i pozna fakty a nie słucha już więcej księgowych
Pani Krysi albo Pani Stasi które faktycznie wszystko muszą w MS Excel)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 17:23
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Stefan Trygiel:

Rozumiem, że cieszy się Pan z tego, że nie lubią Pana "IT'ki" i "BI'ajki". Natomiast nie mogę
zrozumieć dlaczego cieszy się Pan, że również analitycy i kontrolerzy uważają Pana za
oszołoma i "wiejskiego głupka". Czy znalazł Pan chociaż pięciu analityków (Pana
[potencjalnych klientów) na goldenline/linkedin, którzy przyznali Panu rację? Może chociaż
dwóch? Chociaż jednego??

Chociaż tysiące.
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
http://isc.infor.pl/artykuly/artykul,137261.html
Chociaż setki
http://afin.net/index1_pl.htm
Chociaż dziesiątki
http://www.exc.ue.wroc.pl/
Chociaż jednostki
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-lubi
Chociaż ułamki
Wy. Bo do Was też już pewne rzeczy dotarły.

Od kilku (conajmniej) lat pisze Pan, że już za rok, za miesiąc, za moment wszyscy się
opamiętają i wyrzucą wszystkie nowoczesne rozwiązania BI do kosza.

Bo wywalają. Już biaje się nie sprzedają bez wycieczek na Mauritus, proszę Pana.

Prawda jest jednak zupełnie inna (pan poczyta i pozna fakty a nie słucha już więcej
księgowych Pani Krysi albo Pani Stasi które faktycznie wszystko muszą w MS Excel)

Wie Pan, jest pewna różnica. Ja, rzeczywiście, ich słucham.
A WY BĘDZIECIE MUSIELI ICH SŁUCHAĆ.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 19:02

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:01

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 108 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/108

11 z 15 2012-10-25 21:20



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

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

Wie Pan, jest pewna różnica. Ja, rzeczywiście, ich słucham.
A WY BĘDZIECIE MUSIELI ICH SŁUCHAĆ.

Zna Pan słowo: decydent?
Księgowość jest decydentem w sprawie BI tam gdzie nie ma działu controllingu. I tam
rzeczywiście wyborem jest Excel.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 19:03

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:02

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Wie Pan, jest pewna różnica. Ja, rzeczywiście, ich słucham.
A WY BĘDZIECIE MUSIELI ICH SŁUCHAĆ.

Zna Pan słowo: decydent?
Księgowość jest decydentem w sprawie BI tam gdzie nie ma działu controllingu. I tam
rzeczywiście wyborem jest Excel.

Nie przeczę temu. Ale we wszystkich działach controllingu jest dokładnie tak samo.
Z tym, że "controllerzy" są w pewien sposób umoczeni. Nie znają się na informatyce (no nie
znają się - trochę przykro mi to pisać) i wierzą(*) informatykom. Ale podnoszą głowy. Uczą się.
Tak 3mać!

P.S.
(*) Nie jest to ich wybór - oni muszą.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 19:18

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:16
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Piotr Bury
Kierownik Działu
Kontrolingu -
wdrożenia BI

Piotr Bury:

Witam

Do tej poty tylko czytałem, ale postanowiłem coś wrzucić od siebie. Excel jest oczywiście
najlepszym narzędziem dla analityka ale nie jest to BI. Korzystam z BW 7.3 i nie wyobrażam
sobie innego interface-u niż excel ale to jest tylko kawałek całego rozwiązania.

Panie Piotrze, podobno nie zna się Pan na informatyce i jest Pan umoczony...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:23

Andrzej O.:

Piotr Bury:

Witam

Do tej poty tylko czytałem, ale postanowiłem coś wrzucić od siebie. Excel jest oczywiście
najlepszym narzędziem dla analityka ale nie jest to BI. Korzystam z BW 7.3 i nie
wyobrażam sobie innego interface-u niż excel ale to jest tylko kawałek całego rozwiązania.

Panie Piotrze, podobno nie zna się Pan na informatyce i jest Pan umoczony...

Witam Panie Andrzeju

Znam się kontrolingu a informatykę wykorzystuje. Czasami żaluje że nie jest odwrotnie :-) . A BI
to dla mnie narzędzie, które poznaje coraz lepiej.

Pozdrawiam

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:40
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Piotr Bury:

Witam Panie Andrzeju

Znam się kontrolingu a informatykę wykorzystuje. Czasami żaluje że nie jest odwrotnie :-) . A
BI to dla mnie narzędzie, które poznaje coraz lepiej.

Pozdrawiam

Piotr

Stary logik wysnuwa: Pan Piotr:
1. Na informatyce się nie zna.
2. Czasami żałuje, że zna się na kontrolingu (pisownia oryginalna)
3. BI nie zna, bo dopiero poznaje
4. Jest kierownikiem ds kontrolingu i wdrożenia BI. (Uwaga! Czytanie profilków już nie jest tak
pewne, jak kiedyś :( )

Uszczypnijcie mnie, pliz!

P.S.
Ale jaja!
Wysłałem wujkowi pytanko o "kontrolling". Wujek odpisał
Kontroling
Dodaj do notesu
Kontroling (ang. controlling) — przekrojowa funkcja analityczno-syntetyczna realizowana w
ramach zintegrowanego systemu informatycznego, która umożliwia lokalizowanie i
monitorowanie odchyleń wielkości rzeczywistych w odniesieniu do wielkości planowanych pod
kątem wyznaczonych celów. W niektórych ZSI występuje jako oddzielny moduł funkcjonalny.

http://portalwiedzy.onet.pl/135723,,,,kontroling,haslo...

No i ktoś teraz zaprzeczy, że ten światek jest skorumpowany? Kto to pisał, jak nie ITek?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 21:13
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