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Łukasz Kurowski:

Kolego Łukaszu, ja się wysilę - SAP ;)

Zieeeew...

Kolego Adamie, proszę podać jaką bazę danych oferuje SAP?

Jak już ktoś koniecznie uprze się żeby mieć wszystko od SAP to może użyć SAP MaxDB...

Ale dla mnie akurat to, że w rozwiązaniach SAPa można używać różnych baz danych np. Oracla,

MS SQLa, czy DB2 to zaleta nie wada...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 07:45

Ależ, Panie Krzysztofie, nikt nie chce mieć wszystkiego od SAP, no może z Pana chlubnym

wyjątkiem.

Ale my tu odpalamy jakieś race zagłuszające, a ja się chciałbym zapytać, jak było w kinie?

http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

Popcorn smakował?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 08:45

Jak już ktoś koniecznie uprze się żeby mieć wszystko od SAP to może użyć SAP MaxDB...

Ale dla mnie akurat to, że w rozwiązaniach SAPa można używać różnych baz danych np.

Oracla, MS SQLa, czy DB2 to zaleta nie wada...

Jak już ktoś się uprze, żeby używać koniecznie konkretnego czegoś, a nie czegoś lepiej

dopasowanego, to zwykle wychodzi to z marnym skutkiem :).

To, że narzędzia BI (ogólnie: baza, etl, raportowanie) współpracują z rozwiązaniami innych

producentów to akurat standard, a nie zaleta :). Nie jestem w stanie sobie przypomnieć

przypadku klasowego narzędzia, które by stawiało jakieś ograniczenia, co do współpracy z

narzędziami innych producentów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 08:57

Łukasz Kurowski:

Jak już ktoś koniecznie uprze się żeby mieć wszystko od SAP to może użyć SAP MaxDB...

Ale dla mnie akurat to, że w rozwiązaniach SAPa można używać różnych baz danych np.

Oracla, MS SQLa, czy DB2 to zaleta nie wada...

Jak już ktoś się uprze, żeby używać koniecznie konkretnego czegoś, a nie czegoś lepiej

dopasowanego, to zwykle wychodzi to z marnym skutkiem :).

To, że narzędzia BI (ogólnie: baza, etl, raportowanie) współpracują z rozwiązaniami innych

producentów to akurat standard, a nie zaleta :). Nie jestem w stanie sobie przypomnieć

przypadku klasowego narzędzia, które by stawiało jakieś ograniczenia, co do współpracy z

narzędziami innych producentów.

Ok tu spór jest nieptrzebny. Po 8śmiu godzinach ciężkiej pracy wyleciało mi z głowy że SAP nie

dostarcza RDBMS. Inną rzeczą jest Oracle, które wchłania i kupuje, wchłania i kupuje. Obecnie

ich wachlarz technologii zawiera w sobie Bazy Danych, Systemy ERP/CRM, Narzędzia ETL i wiele

innych.

Ostatnio odnośnie Oracla Pan Roman Szarek z Kanady oświecił mnie a propo Stellent Tech. Więc

zdaję sobie z tego sprawę iż Oracle ma jeszcze wiele niepoznanych przeze mnie zasobów,

segmentów rynkowych, a że tam nie pracowałem to nie mam dostępu do danych...

P.S. W Wola Info praktykuje się dosyć rzadkie technologie np: AB Initio. W sumie w Polsce nie
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ma wielu specjalistów w tej dziedzinie.

Adam Bulenda edytował(a) ten post dnia 03.09.09 o godzinie 11:13

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 11:10

Ok tu spór jest nieptrzebny. Po 8śmiu godzinach ciężkiej pracy wyleciało mi z głowy że SAP nie

dostarcza RDBMS. Inną rzeczą jest Oracle, które wchłania i kupuje, wchłania i kupuje. Obecnie

ich wachlarz technologii zawiera w sobie Bazy Danych, Systemy ERP/CRM, Narzędzia ETL i

wiele innych.

Ostatnio odnośnie Oracla Pan Roman Szarek z Kanady oświecił mnie a propo Stellent Tech.

Więc zdaję sobie z tego sprawę iż Oracle ma jeszcze wiele niepoznanych przeze mnie

zasobów, segmentów rynkowych, a że tam nie pracowałem to nie mam dostępu do danych...

W ramach ciekawostki dodam, że MySQL należy teraz do Oracla. Jakiś czas temu Oracle przejął

Sun'a, który jakiś czas temu przejął MySQL :-).

P.S. W Wola Info praktykuje się dosyć rzadkie technologie np: AB Initio. W sumie w Polsce nie

ma wielu specjalistów w tej dziedzinie.

Z dwóch powodów. Po pierwsze Ab Initio to firma widmo. Wystarczy porównać strony

internetowe Oracla i Ab Initio. Ab Initio nie udostępnia kompletnie nic, czyli jakiejkolwiek

dokumentacji i instalek swojego oprogramowania. Ogólnie firma raczej się nie narzuca :). Po

drugie ETL od Ab Initio jest drogi. Za tym oczywiście idzie jakość i możliwości narzędzia. Nie

mniej koszty odstraszają.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 11:54

Szanowni, nie chcę Wam nic sugerować, ale przenieście się z Waszymi dysputami (o wyższości

jednej bazy nad drugą) gdzie indziej, bo zaśmiecacie tą dyskusją jej temat: "Microsoft Excel -

The king of BI", chyba, że ma to jakikolwiek, choćby elementarny z nią związek (jakiś

dowodzik?)..

Np. jako ten dowodzik, moglibyście opisać, jak każda z tych Waszych baz, udostępnia dane

Excelowi (ODBC, skąd wziąć sterownik, czy to kosztuje, jakie ma ograniczenia, itp.) A jak nie

udostępnia, to mówicie o jakimś zamkniętym koszmarku, którym się z tego właśnie powodu nikt

nigdy nie zainteresuje.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 12:03

A... jak było w kinie?

http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

Już wiem, że tą drogą najlepiej Was zmotywować do dyskusji pobocznych - tzw. "zagłuszania".

Może więc teraz, dla odmiany, coś na temat?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 13:36

W ramach ciekawostki dodam, że MySQL należy teraz do Oracla. Jakiś czas temu Oracle

przejął Sun'a, który jakiś czas temu przejął MySQL :-).

Stąd moja rekrutacja do Oracle się zatrzymała w tym czasie i dalej stoi. Kupno SUNa trochę

zmieniło plany budżetowe w Oraclu.

Z dwóch powodów. Po pierwsze Ab Initio to firma widmo. Wystarczy porównać strony

internetowe Oracla i Ab Initio. Ab Initio nie udostępnia kompletnie nic, czyli jakiejkolwiek

dokumentacji i instalek swojego oprogramowania. Ogólnie firma raczej się nie narzuca :). Po

drugie ETL od Ab Initio jest drogi. Za tym oczywiście idzie jakość i możliwości narzędzia. Nie

mniej koszty odstraszają.

No jest w cholerę drogi. Nie mniej jednak Eaton Truck oddział w Pomorskiem szukało

zleceniodawcy by zrobić im coś w AB Initio. Było w Listopadzie zeszłego roku takie ciśnienie ale i

wymagania wysokie. Wiem że TCS - Hindusi startowali w tym konkursie...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 13:52
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Krzysztof Konitz

konsultant SAP
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Wojciech Gardziński:

A... jak było w kinie?

http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

Nudno było... Jeśli chodziło o pokazanie, że się da to faktycznie da się, jeśli chodziło o pokazanie,

że da się lepiej niż u innych to średnio wyszło, bo nie zauważyłem jakiejś większej przewagi nad

konkurencją.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 14:03

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

A... jak było w kinie?

http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

Nudno było... Jeśli chodziło o pokazanie, że się da to faktycznie da się, jeśli chodziło o

pokazanie, że da się lepiej niż u innych to średnio wyszło, bo nie zauważyłem jakiejś większej

przewagi nad konkurencją.

Fakt, że wieje nudą. Taka to ta polska kinematografia teraz.

Szukał Pan przewagi i jej Pan nie dostrzegł... hmm ja, w sumie, też.

To znaczy, że Pan nie widział żadnych negatywów... ja też!

A, jak to mówi REX: "Nie widzę różnicy, więc po co przepłacać?"

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 14:38

Fakt, że wieje nudą. Taka to ta polska kinematografia teraz.

Niech Pan nie generalizuje ;).

Szukał Pan przewagi i jej Pan nie dostrzegł... hmm ja, w sumie, też.

To znaczy, że Pan nie widział żadnych negatywów... ja też!

Wniosek, że nie widziałem żadnych negatywów absolutnie mylny :). Znajdę trochę więcej czasu

to napiszę dokładniej negatywne rzeczy, które dostrzegłem.

Nawiasem mówiąc, czy ma Pan porównanie z innymi narzędziami na rynku? Jeśli tak to z jakimi?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 15:31

Nawiasem mówiąc, czy ma Pan porównanie z innymi narzędziami na rynku? Jeśli tak to z

jakimi?

O, tu np. 1. porównanie:

http://www.goldenline.pl/forum/sap/1139522/s/1#22130188

Pan mnie odpytuje?

Jeżeli Pan chce zaprzeczyć tezie... to raczej ciężar dowodu spoczywa na Panu, nieprawdaż?

P.S.

Trochę przymrużenia oka, oczywiście, w tej naszej dyskusji - tzn. temat bierzemy poważnie, ale

żarty dozwolone, a nawet pożądane.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.09.09 o godzinie 15:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 15:36

Łukasz Kurowski:

To, że narzędzia BI (ogólnie: baza, etl, raportowanie) współpracują z rozwiązaniami innych

producentów to akurat standard, a nie zaleta :).

To było w odpowiedzi na twój post:

Łukasz Kurowski:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/12

3 z 6 2012-01-03 09:29



Quercus

Krzysztof Konitz

konsultant SAP
ABAP,
BW, SEM,
Quercus

Wojciech
Gardziński

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

Krzysztof Konitz

konsultant SAP
ABAP,
BW, SEM,
Quercus

Wojciech
Gardziński

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

Dla mnie BI w uproszczeniu to: hurtownia danych + ETL + narzędzia prezentacji, analizy

danych...

Podaj mi jeden, dosłownie JEDEN program, system, aplikację, która jest w stanie coś takiego

zrobić...

i późniejszy:

Łukasz Kurowski:

Kolego Adamie, proszę podać jaką bazę danych oferuje SAP?

Pytałeś o kogoś kto ma wszystko to odpowiedziałem... SAP ma. A czy warto używać SAP SAP

MaxDB to już sobie każdy sam musi odpowiedzieć...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 15:50

Wojciech Gardziński:

Ależ, Panie Krzysztofie, nikt nie chce mieć wszystkiego od SAP, no może z Pana chlubnym

wyjątkiem.

Ja też nie chcę wszystkiego od SAPa... Samochód mam innej firmy ;)

Zresztą jedni chcą mieć wszystko od SAPa inni od M$...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 15:56

Ja też nie chcę wszystkiego od SAPa... Samochód mam innej firmy ;)

Zresztą jedni chcą mieć wszystko od SAPa inni od M$...

OK. Ja też.

Dowcip "M$" mnie powalił (Serio!) Mogę powtarzać?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 15:59

Wojciech Gardziński:

Ja też nie chcę wszystkiego od SAPa... Samochód mam innej firmy ;)

Zresztą jedni chcą mieć wszystko od SAPa inni od M$...

OK. Ja też.

Dowcip "M$" mnie powalił (Serio!) Mogę powtarzać?

Jasne, to nie ja wymyśliłem...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 16:14

No dobrze, Szanowni, skoro już rozmawiamy normalnie...

to zapraszam do grupy AFIN.NET

http://www.goldenline.pl/grupa/afin-net/

gdzie możecie więcej połajanek zapodać.

Tylko, błagam, merytorycznie...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.09.2009, 17:17

Pytałeś o kogoś kto ma wszystko to odpowiedziałem... SAP ma.
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Zajarzyłem przekaz :). Może jasno tego nie wyraziłem, więc napiszę otwartym tekstem: dodaję

SAP do listy dostawców oprogramowania, którzy mogą wdrożyć BI od A do Z na podstawie

własnych produktów.

czy warto używać SAP SAP MaxDB to już sobie każdy sam musi odpowiedzieć...

Pierwszy raz słyszę o takiej bazie, więc się nie wypowiem z własnego doświadczenia. Powiem

tylko tyle, że podczas instalacji platformy SAP BO jest opcja zainstalowania MySQL, na którym

później tworzone jest repozytorium. Jeśli nawet sam SAP nie chce promować swojej bazy

danych, choćby w tak prostych zastosowaniach to chyba coś nie tak, albo z polityką firmy, albo z

rzeczoną bazą.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 17:31

Krzysztof Konitz:

Jasne, to nie ja wymyśliłem...

a $ap to fundacja dobroczynna? :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.09.2009, 20:20

Tylko, błagam, merytorycznie...

Tak jak obiecałem trochę negatywów filmikowego systemu BI (wiem szumnie powiedziane, ale

zawsze system :)) :

- Brak warstwy semantycznej:

Większość narzędzi do raportowania posiada warstwę semantyczną. Ogólnie pomysł jest taki,

żeby użytkownik biznesowy widział "klocki" z których układa zapytanie, a nie sam to zapytanie

pisał/tworzył. Sprawa wygenerowania zapytania sprowadza się do tego, żeby użytkownik

przeciągnął interesujące go "klocki" na panel, ewentualnie dodał warunki jakie sobie chce z

wykorzystaniem tychże "klocków". W ten sposób uwalniamy użytkownika biznesowego od

konieczności pisania zapytań, a tym samym znajomości SQL. "Klocki" poukładane są jakoś

sensownie tematycznie, więc nawet IQ 80 sobie radzi. Siebie jako IT uwalniamy od konieczności

stałego nadzoru nad potworkami, które owi biznesowcy potrafią napisać. Dodatkowo uwalniamy

biznesowców od konieczności poznania modelu danych, co za tym idzie kluczy głównych, kluczy

obcych. W hurtowni z przykładu nie jest to może problem, bo trzy tabele na krzyż ludzie z IQ 80

załapią, ale miałem styczność z hurtowniami po kilkaset tabel, gdzie już nie ma łatwo.

Biznesowiec nie nadzieje się na pułapkę szczelinową lub wachlarzową. Nie musimy dawać

dostępu biznesowcom do bazy, co zawsze wiąże się z ryzykiem (a i tak jak dawać to tylko tym

obeznanym dobrze z SQL'em, oczywiście tylko z uprawnieniem na select). Mając jedną dużą

hurtownię możemy stworzyć kilka instancji warstw semantycznych w rozbiciu na obszary

tematyczne. Poprzez to ograniczamy "widoczność" danych (tabel) różnym użytkownikom zgodnie

z ich obszarami zainteresowań.

- Brak centralnej platformy:

Wszystko co zostało sklecone do kupy znajdowało się na dysku lokalnym. Obecność Accessa

(hurtowni) jestem w stanie zrozumieć, bo mniemam, że ta baza danych została dobrana tylko

dla potrzeby przykładu. Cała reszta leżała lokalnie, czyli była narażona na potencjalne

wyparowanie (kradzież laptopa, pad dysku itp.). Pół biedy jak ktoś w miarę regularnie robi

backup, większy ból jeśli go nie robi. Natomiast jeśli narzędzie jest częścią całej platformy, gdzie

jest repozytorium dla stworzonych obiektów, wtedy jesteśmy w miarę bezpieczni, chyba, że z

nas bęcwały i serwer jest podpięty pod RAID 0, albo serwerownia stoi na oścież otwarta na

warszawskiej Pradze. Obecność takiej platformy ułatwia również zarządzanie użytkownikami,

uprawnieniami do obiektów, zarządzanie poziomami dostępu do zawartości itp. Oczywiście

wszystko web'owo

- Brak logowania:

Nie zauważyłem, żeby gdzieś wyskoczyło okienko logowania, znaczy się każdy pierwszy lepszy

haker (są oficjalnie sprzedawane programy, które dają możliwość zdjęcia zabezpieczeń konta

windows) ma dostęp do Pana drogocennych danych.

- Harmonogramowanie:

Czy jest opcja ustawienia automatycznego odświeżenia raportu? Chyba nie... Tłumaczę w czym

problem... Zazwyczaj hurtownia ładuje się w nocy i zazwyczaj są raporty, której są "sztywne" i

mogą się odświeżać zaraz po załadowaniu hurtowni, wtedy najlepiej było by nie czekać na

ludzika, który przyjdzie i kliknie "refresh", ale odświeżyć je automatycznie.

- Jedna prawda:

Wiem wspominane było wcześniej i wiem jakie ma Pan na ten temat zdanie. Cóż nie ukrywam

mam inne. Są firmy, które wykorzystują BI tylko na własne potrzeby, ale są też firmy, które

muszą się tłumaczyć urzędom, komisjom, wojewodom itp. W tych pierwszych pół biedy jak Jasio

i Stasio mają inne zdanie na temat stanu aktualnie zainstalowanych usług, bo burdel w firmie

dotyka tylko firmy. W tych drugich Jasio i Stasio muszą znaleźć wspólne rozumienie, inaczej

stworzyć definicję. Innego wyjścia nie mają...

Zgłoś | Link | Cytuj2  Kto głosował? |3.09.2009, 22:24
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