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Piotr Bury:

Witam

Coż, dalej prócz prześmiewczych opinii nic w wypowidziach Pana Andrzeja nie ma.

Których?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 20:23

Michał R.:

. BI i excel żyją w symbiozie, czy się to komuś podoba, czy nie.

Nikt z oponentow p. Wojciecha nie przeczyl tej symbiozie, wszyscy też podkreslali zalety MS
Excel.

Jedyna osoba która tej symbiozy nie widzi to pan Wojciech. Według niego, BI należy
odinstalować natychmiast bo to źródło wszelkiego nieszczęścia. BI'ajki i IT'ki to już zło wcielone

Jedyna nadzieja i lekarstwo na wszystko to Excelek (no i oczywiscie AFIN).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 20:50

Wojciech Gardziński:
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Dzięki! I, z góry, dzięki wszystkim następnym, o ile, oczywiście, się odważą.

Dziękuje pan za to, że ktoś przeczy pana teorii? Brawo.

Zauważył pan to zdanie o symbiozie? To chyba nie jest zgodne z pana wywodami.... Jeśli jest to
uznam temat za zamknięty! Myślimy tak samo!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 20:55

Piotr Bury:

Witam

Coż, dalej prócz prześmiewczych opinii nic w wypowidziach Pana Andrzeja nie ma. Zupełna
pustka. Ja sobie Pana nie przypominam, więc albo się mineliśmy, albo szkolenie było nudne.

Co do moich pracowników, są najlepsi na świecie a bw jest naszym chlebem powszednim.

Jak będziesz Pan kiedyś szkolił w PGNiG da Pan znać. Pośmiejemy się razem.

Powodzenia

Proszę mnie tutaj nie opróżniać głębi myśli Pana Andrzeja! Nie wiem, czy one głębokie, ale
niewątpliwie wir tam jest straszny ;) Więc i treść być musi.

Pewnie, że się minęliśmy, bo ja wiem, kogo szkolę. Pan podpyta kolegów, czy nudno było i Pan
zda relację. Znak charakterystyczny - zalało salę konferencyjną w trakcie - taki chyba gniew
niebios.

P.S.
A jeszcze ad AFINA w PGNiGu.
Drugi, co do wielkości, największy zakład gazowniczy (Zabrze, Szczęść Boże) stał na AFINIE
ponad 5 lat. SAPek wymiótł.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 21:22

26.10.2012, 21:02
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj

Stefan Trygiel:

Michał R.:

. BI i excel żyją w symbiozie, czy się to komuś podoba, czy nie.

Nikt z oponentow p. Wojciecha nie przeczyl tej symbiozie, wszyscy też podkreslali zalety MS
Excel.

Jedyna osoba która tej symbiozy nie widzi to pan Wojciech. Według niego, BI należy
odinstalować natychmiast bo to źródło wszelkiego nieszczęścia. BI'ajki i IT'ki to już zło
wcielone

Jedyna nadzieja i lekarstwo na wszystko to Excelek (no i oczywiscie AFIN).

Cóż, czyżby zaczął Pan się zachowywać normalnie? To milunio. Dlaczego tak długo musi trwać,
zanim zaczynacie zachowywać się normalnie?

Nie, Szanowni Oponenci, nie zgadzam się - to nie jest symbioza. To jest wymuszona współpraca.

Biaj jest sprzedawany za straszliwe pieniądze, a jego funkcjonalność to... no, co?... hurtownia
danych zaledwie! Bo już interfejs to Excelek i tylko Excelek. Co, już nie kochamy Kristali,
Riportingserwisów i innych badziewi? Do czego służy BW - do danych dla Excelka - do pobrania
ich z SAPA (bo on sam nie da) i frrt - do Excelka. Parę konsolidacji, złączeń relacyjnnych i ...
Excelek.
Business Intelligence to fatamorgana.
Hurtownia - jak najbardziej, tylko nie za taką kasę i nie wdrażana odgórnie. Przecież ja taki
właśnie układ promuję.

To, co jest, to nie symbioza - to ratowanie tyłka biajowi. Biaj, jak najszybciej, wyrzuca dane do
Excelka i TU SIĘ DZIEJE ANALIZA. Te wszystkie dejtamejningi, zwiększacze ROI, to jedna wielka
bajka. Analityk jest szczęśliwy, bo, na szczęście, dajecie do Excelka. Jeszcze 10 lat temu
odżegnywaliście E. od czci i wiary - teraz, to "symbioza" - śmiać mi się chce.
Biajki to zło wcielone, bo oni podlegają reżimowi "wydój klienta".
ITki być muszą, ale praca w tej architekturze, robi z nich zamknięte w klatce lwy - nie podchodź!
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Ja (my) proponuję zmianę architektury. Wywal biaja - współtwórz hurtownię - wykorzystaj
zalety bazodanowe Excelka.
AFIN jest naturalną konsekwencją naszych poglądów.

PS. puryzm...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 21:17

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.10.2012, 21:15

Czyli dalej szukamy analityka, który się z panem zgadza? :(

Zachowuje się normalnie jak rozmawiam z normalnymi. Dostosowuje się

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 21:20

Pan Wojtek znowu zapomniał o Królowej BI - przeglądarce Internet Exlporer :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 21:21

Andrzej O.:

Pan Wojtek znowu zapomniał o Królowej BI - przeglądarce Internet Exlporer :)

Królową BI jest DMA. (hurtownia analityka)
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 21:40

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.10.2012, 21:39

Czyli raporty łączone z dwóch kostek, np. FI i Sprzedaż - jedne dane agregowane po kontach,
drugie np. po kanałach sprzedaży :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 21:42
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Andrzej O.:

Czyli raporty łączone z dwóch kostek, np. FI i Sprzedaż - jedne dane agregowane po kontach,
drugie np. po kanałach sprzedaży :)

Rozmwialiśmy już o tym. Excelek to znosi super. (Znaczy grzebanie w różnych kostkach naraz)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 21:51

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.10.2012, 21:50

i nawet dodaje jabłka do gruszek :)

Też o tym rozmawialiśmy - można wydzielać datamarty z hurtowni, nie da się złożyć hurtowni z
oddzielnie zasilanych datamartów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 21:58

Andrzej O.:

i nawet dodaje jabłka do gruszek :)

Też o tym rozmawialiśmy - można wydzielać datamarty z hurtowni, nie da się złożyć hurtowni
z oddzielnie zasilanych datamartów.

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.
Koniec tematu, bo nie będziemy się powtarzać.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.10.2012, 22:39

Wojciech Gardziński:

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.

Raportu też nie.
Też o tym rozmawialiśmy - chyba że jest Pan Kopciuszkiem, który potrafi mając 100 cegieł
różnych rodzajów podzielić je wg składu na piasek, wodę i glinę.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 22:47

Andrzej O.:

Piotr Bury:

Witam

Coż, dalej prócz prześmiewczych opinii nic w wypowidziach Pana Andrzeja nie ma.

Których?

Przepraszam Panie Andrzeju, nie chodziło mi o Pana.

Sorrrrry :-)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 23:18

Piotr Bury:

Przepraszam Panie Andrzeju, nie chodziło mi o Pana.
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Sorrrrry :-)

No właśnie to było moje totalne zaskoczenie, że zgadzając się co do Excela jako interfejsu trafia
mnie Pan za rzeczy, ze które nie odpowiadam - nie lubię ponosić odpowiedzialności w ten sposób
do tego stopnia, że jestem w stanie zmienić profesję :]

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 23:33

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 23:25

Wiem wiem, proszę o wybaczenie. Dobrej nocy życzę.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.10.2012, 23:31

Wojciech Gardziński:

naszych szkoleniach to ok 35 lat, czyli zawodowi wyjadacze), większość to kobiety (ok. 60%).
I rzeczywiście (zaś racja!), mogę (bo potrafię) robić im wodę z mózgu sztuczkami...

...ale oni (one) wolą SQLa. A, jak pokazuję OLAPA, to mają taki szczególny błysk w oku,
podobny do tego, którego swojego czasu doświadczył, obecny tu, Pan Andrzej.

Chciałbym zobaczyć te osoby(tych samych "tępych" analityków, dla których wyszukaj pionowo to
szczyt możliwości), które po szkoleniu u Pan będą robić sobie kostki i dm. Bardzo bym chciał.
Ps.: Ten błysk w oku chyba źle Pan zinterpretował. Raczej nie świadczy o niczym dobrym.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:07
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Andrzej O.:

Michał R.:

BI i excel żyją w symbiozie, czy się to komuś podoba, czy nie.

:)

:)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:13

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

i nawet dodaje jabłka do gruszek :)

Też o tym rozmawialiśmy - można wydzielać datamarty z hurtowni, nie da się złożyć
hurtowni z oddzielnie zasilanych datamartów.

Hurtowni nie, ale raport - jak najbardziej.
Koniec tematu, bo nie będziemy się powtarzać.

No to porosty przykładzik. Mamy raport sprzedaży, ale z marżą na poziomie technicznego kosztu
wytworzenie. Mamy też koszty transportu rozbite zleceniami na klientów. Zadanie. Jak zrobić z
tego jeden raport - znaczy przypisać koszty transportu do raportu sprzedaży według klucza np,
wagi sprzedanego towaru.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:15

Sławomir Broda:
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Wojciech Gardziński:

naszych szkoleniach to ok 35 lat, czyli zawodowi wyjadacze), większość to kobiety (ok.
60%). I rzeczywiście (zaś racja!), mogę (bo potrafię) robić im wodę z mózgu sztuczkami...

...ale oni (one) wolą SQLa. A, jak pokazuję OLAPA, to mają taki szczególny błysk w oku,
podobny do tego, którego swojego czasu doświadczył, obecny tu, Pan Andrzej.

Chciałbym zobaczyć te osoby(tych samych "tępych" analityków, dla których wyszukaj pionowo
to szczyt możliwości), które po szkoleniu u Pan będą robić sobie kostki i dm. Bardzo bym
chciał.

Hehe, dobre pytanko - jakie jest wykorzystanie "poszkoleniowe"
Powiem Panu, że... spore.
Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że wszyscy, albo nawet, że większość. Ludzie
przecież wracają do swoich środowisk - i ludzkich, i... informatycznych.
Ale mamy sygnały o próbach, a to świadczy o zrozumieniu. Może się doczekamy tutaj kiedyś
większego udziału analityków w tych naszych naszych radosnych pogadankach tutaj i wtedy się
okaże. Ale na razie opieram się na statystykach z ankiet po szkoleniach.
Z grupy 10 osób na pytanie "co chcieliby zgłębić" 3-4 piszą "Query, SQL". Jedna na 3 szkolenia
pisze "OLAP", ale OLAP jest doklejany zdawkowo wręcz, bo nie może być inaczej na kursie Excela
(szczególnie że MS wyciął i to jest czasami tylko "pokazywane").
Ja np. uważam za sukces tego naszego parcia na "poważnego Excelka", że jest kilka osób i to
tutaj, znaczy, że to czytają - które, hmm, przeskoczyły nas w niektórych tematach. Dla nich
pozdrowienia, a dla innych informacja, że samo szkolenie może co najwyżej otworzyć drzwi, ale
to może oznacza "aż otworzyć", czy też "właściwe drzwi".

Ps.: Ten błysk w oku chyba źle Pan zinterpretował. Raczej nie świadczy o niczym dobrym.

Może mi Pan wierzyć, że dobrze interpretuję błyski w oczach. Świadczy o tym, chociażby, tytuł
wątku, którego ma Pan okazję być współtwórcą. A o czym świadczy? O bardzo kiepskiej ofercie
dydaktycznej dla analityków. Uczy się ich, jak policzyć wskaźniki, a nie uczy się ich, jak pozyskać
do tego dane.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:31
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