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Wojciech Gardziński:

Muszę więc zaprzestać dawać za darmo jedynego na świecie kreatora kostek OLAP dla Excela
2007 i 2010, bo nic nie wiem nt. OLAPa!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Bardzo ładne narzędzie do budowy kostek.
Bardzo słaby brak hierarchicznych wymiarów - to podstawa modeli wielowymiarowych i

rozbudowy kostki bez konieczności budowania jej od nowa.

Ale nadal tabel słownikowych wymiarów Pan nie ma :) co w przypadku zmiany nazwy elementu

może się przydać, jak i do definicji zasileń, ale skoro woli Pan relacje po nazwie...

No i GETDATAOLAP to bardzo ubogo w porównaniu do innych BIajów.

Nawet Pan nie wie, jak się cieszę, że uczeń przerósł mistrza! Pamięta Pan, jak Pana tego

uczyłem? Łza się w oku kręci...

Nie przypominam sobie, żeby mnie Pan czegoś uczył - pokazywał Pan co jest możliwe w Excelu.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 18.11.12 o godzinie 23:16

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:53

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:
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Muszę więc zaprzestać dawać za darmo jedynego na świecie kreatora kostek OLAP dla
Excela 2007 i 2010, bo nic nie wiem nt. OLAPa!

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Bardzo ładne narzędzie do budowy kostek.

Och, dzięki!

Bardzo słaby brak hierarchicznych wymiarów - to podstawa modeli wielowymiarowych i
rozbudowy kostki bez konieczności budowania jej od nowa.

Bardzo słaby brak, czyli bardzo mocny niebrak, czyli... rzeczywiście(!) MOŻNA robić wymiary

hierarchiczne i NIE TRZEBA budować kostki od nowa.

Dzięki, że Pan ten niebrak zauważył!

http://www.goldenline.pl/forum/1407780/kreator-kostek-...

Ale nadal tabel słownikowych wymiarów Pan nie ma :)

Nie, nie, wcale... Polecam Vision Express [Reklama]. Tam dostanie Pan kilkadziesiąt procent

zniżki.

co w przypadku zmiany nazwy elementu może się przydać, jak i do definicji zasileń, ale skoro

woli Pan relacje po nazwie...

Takie relacje, jakie tabele. Tu, rzeczywiście, w danych przykładowych zrobiliśmy sprzężenie po

nazwie, bo to jest bardziej zrozumiałe dla excelowców, niż po ID. Po ID jest w innych tabelach w

tym samym przykładzie - szkoda, że Pan nie zadał sobie trudu spojrzeć... polecam, jak wyżej,

Vision Express...

No i GETDATAOLAP to bardzo ubogo w porównaniu do innych BIajów.

Fakt, bardzo ubogo. Szczególnie że biaje tego nie mają w ogóle, hehehe

Dzięki za podkreślenie tego faktu.

Nawet Pan nie wie, jak się cieszę, że uczeń przerósł mistrza! Pamięta Pan, jak Pana tego

uczyłem? Łza się w oku kręci...

Nie przypominam sobie, żeby mnie Pan czegoś uczył - pokazywał Pan co jest możliwe w
Excelu.
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Sławomir Broda

Tu mnie Pan złapał. Rzeczywiście, ma Pan rację!
Nie można niczego nauczyć gościa, który już wszystko wie.

PS
Audycja zawierała lokowanie produktu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.11.12 o godzinie 09:46

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 09:41

Sławomir Broda:

A nie lepiej, żeby robili go sami? SOA po to jest - podręczna hurtownia...

To że nie robią sobie sami raportów w swoich BI nie wynika z zamkniętego środowiska

tworzenia tych raportów, ale braku wiedzy i umiejętności po stronie analityków.

Nie, no, pardąpardą!

Nie mógłbym koło tego dowcipu przejść obok. No tak Pan dowalił, że łysy ze swoją grzywką się

chowa za szybę...

Ludzie! Fakt, że nie umiecie sobie (z)robić raportów w Waszym biaju, TO WYŁACZNIE WASZA

WINA, znaczy się Waszego niedouczenia i ograniczeń umysłowych! Wy, co się pałujecie z

Oraclem o durny jakikolwiek pliczek tekstowy (do obróbki excelowej) i Wy, szczęśliwi juzerzy

SAPA (dziesięciobiajowego), co się rąbiecie z przerabianiem wiżualbejzikiem dat na, czytelny dla

excelka, format - jesteście kretynami! Pan Sławek, skoro mówi, musi mieć jakieś podstawy!

Zapytajcie go o to! I zróbcie to na poważnie, bo Pan Sławek na poważnie się myli.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 10:19

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

A nie lepiej, żeby robili go sami? SOA po to jest - podręczna hurtownia...
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To że nie robią sobie sami raportów w swoich BI nie wynika z zamkniętego środowiska
tworzenia tych raportów, ale braku wiedzy i umiejętności po stronie analityków.

Nie, no, pardąpardą!

Nie mógłbym koło tego dowcipu przejść obok. No tak Pan dowalił, że łysy ze swoją grzywką
się chowa za szybę...

Zapomniał Pan o kacie kuli.

Ludzie! Fakt, że nie umiecie sobie (z)robić raportów w Waszym biaju, TO WYŁACZNIE WASZA

WINA,

Nie wyłącznie. Również.

i ograniczeń umysłowych!

Ograniczeń umiejętności. >Wy, co się pałujecie z Oraclem o durny jakikolwiek pliczek tekstowy
(do obróbki excelowej) i Wy, Oracle to BI ?

szczęśliwi juzerzy SAPA (dziesięciobiajowego), co się

SAP to BI ?

rąbiecie z przerabianiem wiżualbejzikiem dat na, czytelny dla excelka, format - jesteście

kretynami!

https://pl.wiktionary.org/wiki/kretyn

Pan Sławek, skoro mówi, musi mieć jakieś podstawy!

Mam.

Zapytajcie go o to! I zróbcie to na poważnie, bo Pan Sławek na poważnie się myli.

To Pana zdanie, do którego jest Pan uprawniony. Ja wiem, że chciał by Pan wszystko w excelu
robić, ale proszę mi uwierzyć - nie trzeba. Są już gotowe narzędzia. Wystarczy uzyskać do nich

dostęp (z działem IT naprawdę można się dogadać, a jak nie dogadać to ściągnąć do pomocy

"biznes", który przeforsuje każdą zmianę).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:38
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Sławomir Broda:

Ograniczeń umiejętności. >Wy, co się pałujecie z Oraclem o durny jakikolwiek pliczek
tekstowy (do obróbki excelowej) i Wy, Oracle to BI ?

szczęśliwi juzerzy SAPA (dziesięciobiajowego), co się

SAP to BI ?

:) To nie ma znaczenia, czy ERP, czy BI. Dokładnie to samo podejście.

rąbiecie z przerabianiem wiżualbejzikiem dat na, czytelny dla excelka, format - jesteście

kretynami!

https://pl.wiktionary.org/wiki/kretyn

Pan Sławek, skoro mówi, musi mieć jakieś podstawy!

Mam.

Tajemniczo. Znaczy poważne. A są w czarnej teczce?

Zapytajcie go o to! I zróbcie to na poważnie, bo Pan Sławek na poważnie się myli.

To Pana zdanie, do którego jest Pan uprawniony. Ja wiem, że chciał by Pan wszystko w excelu

robić,

Ja? To co, o ja głupi nimfomanek, pitolę o tej DMA?

ale proszę mi uwierzyć - nie trzeba. Są już gotowe narzędzia. Wystarczy uzyskać do nich

dostęp (z działem IT naprawdę można się dogadać, a jak nie dogadać to ściągnąć do pomocy

"biznes", który przeforsuje każdą zmianę).

Panie Sławku najdroższy ;)
Czy Pan myśli, ale proszę szczerze odpowiedzieć, czy ja, Wojciech G., narażałbym tu swoją

reputację, nerwy, siły i takie tam, gdybym nie był pewny tego, co mówię, i co zostało

sprawdzone w setkach przypadków (kursy, klienci, rozmowy, "listy o ratunek")?
Setki razy spotkaliśmy się z tym, co kolega trafnie ujął, aczkolwiek niedostatecznie wytłuścił:

Pod warunkiem, że analityk nie zostanie sprowadzony do popychla (musimy zrobić tę

analizę MIMO BI bo panowie w drogich garniturach z identyfikatorami "konsultant"
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nie dają rady/są za drodzy/trwają negocjacje/piszą ofertę/napisali, że to nie wchodzi

w zakres kontraktu/nie będzie łączy do bazy i proszę się nie dowiadywać, trzeba

korzystać z wydruków - niepotrzebne skreślić) :)

Rozumiem, że Pan ma dostęp - chwała Panu i Pana ITkom za to. Proszę im postawić flaszkę.
Ale proszę mi też wierzyć, że jest Pan przypadkiem bardzo jednostkowym.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:48

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Muszę więc zaprzestać dawać za darmo jedynego na świecie kreatora kostek OLAP dla

Excela 2007 i 2010, bo nic nie wiem nt. OLAPa!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Bardzo ładne narzędzie do budowy kostek.

Och, dzięki!

Bardzo słaby brak hierarchicznych wymiarów - to podstawa modeli wielowymiarowych i

rozbudowy kostki bez konieczności budowania jej od nowa.

Bardzo słaby brak, czyli bardzo mocny niebrak, czyli... rzeczywiście(!) MOŻNA robić wymiary

hierarchiczne i NIE TRZEBA budować kostki od nowa.

Dzięki, że Pan ten niebrak zauważył!
http://www.goldenline.pl/forum/1407780/kreator-kostek-...

A gdzie Pan tu ma wymiar hierarchiczny? To nie wymiary hierarchiczne tylko złożenie kilku
wymiarów z ukryciem pól zerowych, dzięki czemu rok 2005 ma tylko 3 kwartały bo nie było

danych. Jak Pan będzie tak chciał złożyć wymiar hierarchiczny np. P&L z kontami syntetycznymi i
analitycznymi to albo części pól nie będzie Pan widział, albo odklika puste pola i uzyska iloczyn
kartezjański kont syntetycznych z analitycznymi. Powodzenia :)

Nie, nie, wcale... Polecam Vision Express [Reklama]. Tam dostanie Pan kilkadziesiąt procent
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zniżki.

Ja radzę klientom na AFINA z góry proponować 120% zniżki :D

No i GETDATAOLAP to bardzo ubogo w porównaniu do innych BIajów.

Fakt, bardzo ubogo. Szczególnie że biaje tego nie mają w ogóle, hehehe

Tu mnie Pan złapał. Rzeczywiście, ma Pan rację!

Nie można niczego nauczyć gościa, który już wszystko wie.

Właśnie, Pan wszystko wie o BIajach... oprócz tego, że w swoich interfejsach też maja komendę

typu GETDATAOLAP. Oprócz tego jeszcze GETNAME, GETID, GETATTR, i jeszcze SAVE w dowolne

krotki z formułami włącznie, i jeszcze stałe listy elementów wymiarów.

Wypowiada się Pan autorytatywnie o czymś czego Pan kompletnie nie zna.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:00

No i pytanie - dlaczego wprowadza Pan klientów w błąd?

Tutaj promuje Pan SOA ze wszystkimi zaletami, a na stronie narzędzia do budowy kostek
wspomina Pan, że tworzenie oddzielnych kostek dla np. MPKów wymaga by były one

IDENTYCZNE dla WSZYSTKICH MPKów.

Zapomina Pan dodać jak to jest upierdliwe w późniejszym utrzymaniu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:02

Andrzej O.:

http://www.goldenline.pl/forum/1407780/kreator-kostek-...

A gdzie Pan tu ma wymiar hierarchiczny? To nie wymiary hierarchiczne tylko złożenie kilku
wymiarów z ukryciem pól zerowych, dzięki czemu rok 2005 ma tylko 3 kwartały bo nie było
danych. Jak Pan będzie tak chciał złożyć wymiar hierarchiczny np. P&L z kontami
syntetycznymi i analitycznymi to albo części pól nie będzie Pan widział, albo odklika puste pola
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i uzyska iloczyn kartezjański kont syntetycznych z analitycznymi. Powodzenia :)

Naprawdę pan nie widzi hierarchii Rok->Miesiąc, Grupa->Klient i jeszcze paru innych.
Oj, to chyba już Panu VE nie pomoże...

Nie, nie, wcale... Polecam Vision Express [Reklama]. Tam dostanie Pan kilkadziesiąt
procent zniżki.

Ja radzę klientom na AFINA z góry proponować 120% zniżki :D

Dobry pomysł - właśnie to robię. Bo oprócz tego, że mogą sobie pobrać i zarejestrować za

darmo, to jeszcze ich uczę, jak coś tam zrobić.

Właśnie, Pan wszystko wie o BIajach... oprócz tego, że w swoich interfejsach też maja

komendę typu GETDATAOLAP. Oprócz tego jeszcze GETNAME, GETID, GETATTR, i jeszcze

SAVE w dowolne krotki z formułami włącznie, i jeszcze stałe listy elementów wymiarów.

Hehehe, A ja mam GetCoChcesz, bo cały MDX i SQL do dyspozycji
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ITdoors.pl

Wypowiada się Pan autorytatywnie o czymś czego Pan kompletnie nie zna.

O tak... w rzeczy samej...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.11.12 o godzinie 16:03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:55

Andrzej O.:

No i pytanie - dlaczego wprowadza Pan klientów w błąd?

Tutaj promuje Pan SOA ze wszystkimi zaletami, a na stronie narzędzia do budowy kostek

wspomina Pan, że tworzenie oddzielnych kostek dla np. MPKów wymaga by były one

IDENTYCZNE dla WSZYSTKICH MPKów.

Pan nie doczytał. Tworzenie kostek o takiej samej strukturze wymaga użycia tej samej definicji

kostki dla różnych danych.

Zapomina Pan dodać jak to jest upierdliwe w późniejszym utrzymaniu.

Nie, nie zapominam. Zmienia się JEDNĄ definicję kostki i STO kostek jest odbudowanych według

nowej definicji.

Podziwiam Pana upór w próbowaniu dowalenia mi. Proszę kontynuować.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:58

Wojciech Gardziński:

(...)

Fakt, bardzo ubogo. Szczególnie że biaje tego nie mają w ogóle, hehehe

(...)

Andrzej O.:
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(...)

Właśnie, Pan wszystko wie o BIajach... oprócz tego, że w swoich interfejsach też maja
komendę typu GETDATAOLAP. Oprócz tego jeszcze GETNAME, GETID, GETATTR, i jeszcze
SAVE w dowolne krotki z formułami włącznie, i jeszcze stałe listy elementów wymiarów.

(...)

Wojciech Gardziński:

(...)

Podziwiam Pana upór (...)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:01

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

(...)

Fakt, bardzo ubogo. Szczególnie że biaje tego nie mają w ogóle, hehehe

(...)

Andrzej O.:

(...)

Właśnie, Pan wszystko wie o BIajach... oprócz tego, że w swoich interfejsach też maja

komendę typu GETDATAOLAP. Oprócz tego jeszcze GETNAME, GETID, GETATTR, i jeszcze

SAVE w dowolne krotki z formułami włącznie, i jeszcze stałe listy elementów wymiarów.

(...)
Wojciech Gardziński:

(...)

Podziwiam Pana upór (...)
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A nie prościej, po prostu, powiedzieć, że nie ma Pan nic do powiedzenia? I musimy się domyślać.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:06
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

:) To nie ma znaczenia, czy ERP, czy BI. Dokładnie to samo podejście.

Bzdurka. ERP to udziwnione struktury i hierarchie. Tam można się pogubić.
BI to ładnie ułożone HD.

Tajemniczo. Znaczy poważne. A są w czarnej teczce?

Znaczy chce Pan jakieś referencje potwierdzające moje zdanie ?

Zapytajcie go o to! I zróbcie to na poważnie, bo Pan Sławek na poważnie się myli.

To Pana zdanie, do którego jest Pan uprawniony. Ja wiem, że chciał by Pan wszystko w

excelu robić,

Ja? To co, o ja głupi nimfomanek, pitolę o tej DMA?

Nikt nie potrzebuje DMA, jeżeli zapewni sobie dostęp do prawdziwiej hurtowni.

Panie Sławku najdroższy ;)

Czy Pan myśli, ale proszę szczerze odpowiedzieć, czy ja, Wojciech G., narażałbym tu swoją

reputację, nerwy, siły i takie tam, gdybym nie był pewny tego, co mówię, i co zostało

sprawdzone w setkach przypadków (kursy, klienci, rozmowy, "listy o ratunek")?

Czyli to nie BI jest zły tylko IT.

Setki razy spotkaliśmy się z tym, co kolega trafnie ujął, aczkolwiek niedostatecznie wytłuścił:

Pod warunkiem, że analityk nie zostanie sprowadzony do popychla (musimy zrobić

tę analizę MIMO BI bo panowie w drogich garniturach z identyfikatorami

"konsultant" nie dają rady/są za drodzy/trwają negocjacje/piszą ofertę/napisali,

że to nie wchodzi w zakres kontraktu/nie będzie łączy do bazy i proszę się nie

dowiadywać, trzeba korzystać z wydruków - niepotrzebne skreślić) :)

Zgadzam się w pełni.

Rozumiem, że Pan ma dostęp - chwała Panu i Pana ITkom za to. Proszę im postawić flaszkę.
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Ale proszę mi też wierzyć, że jest Pan przypadkiem bardzo jednostkowym.

Jeżeli menager danej grupy analityków nie jest w stanie zapewnić im sensownych źródeł danych
(DMA, z wydruków z systemu do takich nie należą), to powinien szybko zmienić pracę.

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

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

http://www.goldenline.pl/forum/1407780/kreator-kostek-...

A gdzie Pan tu ma wymiar hierarchiczny? To nie wymiary hierarchiczne tylko złożenie kilku

wymiarów z ukryciem pól zerowych, dzięki czemu rok 2005 ma tylko 3 kwartały bo nie było
danych. Jak Pan będzie tak chciał złożyć wymiar hierarchiczny np. P&L z kontami

syntetycznymi i analitycznymi to albo części pól nie będzie Pan widział, albo odklika puste

pola i uzyska iloczyn kartezjański kont syntetycznych z analitycznymi. Powodzenia :)

Naprawdę pan nie widzi hierarchii Rok->Miesiąc, Grupa->Klient i jeszcze paru innych.

Widzę tylko tam gdzie są dane. Jak nie ma danych (bez "ukryj puste pola") to będzie iloczyn

kartezjański z pustymi polami, bo takie złożenie daje wymiar zrównoważony.

Hehehe, A ja mam GetCoChcesz, bo cały MDX i SQL do dyspozycji

Nie no fajne, formuła na 3 linijki zamiast jednego klika - ergonomia górą. Wpisywanie formuły
MDX na serii krotek to już pewnie ze dwie zakładki...

Tylko... BIaje też to mają, w sposób ergonomiczny.

Pan nie doczytał. Tworzenie kostek o takiej samej strukturze wymaga użycia tej samej

definicji kostki dla różnych danych.

czyli żeby wszystkie miały te same elementy na wymiarach, oddzielnie dokładanych przez

poszczególnych analityków to trzeba to jakoś uwspólniać... Zgłasza Pan to do ERPa jako jakiś

proces obsługi bazy danych, bo by się przydały jakieś alerty - "Dodano nowy element, stan
wymiaru X na dzień dd-mm-rrrr"? :D Może strona SharePointa w stylu deweloperki
OpenSource'owej - "żeby utworzyć spójną kostkę musisz załadować aktualne definicje sqlków
obszarów z ... ... i ... i ... i ... ... i ... ... " :)
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Podziwiam Pana upór w próbowaniu dowalenia mi. Proszę kontynuować.

Ależ z Pana niewiniątko! :D W stosunku do BIajów - baranek. :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:49
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Andrzej O.:

Naprawdę pan nie widzi hierarchii Rok->Miesiąc, Grupa->Klient i jeszcze paru innych.

Widzę tylko tam gdzie są dane. Jak nie ma danych (bez "ukryj puste pola") to będzie iloczyn

kartezjański z pustymi polami, bo takie złożenie daje wymiar zrównoważony.

Pan w ogóle mało widzi, bo na filmie jest definicja kostki - dokładnie taka sama, jak robiona
przez Excela. Pana pretensje proszę kierować do Małomiękkiego.

Za dużo się Pan naczytał teoryjek.

A iloczyn kartezjański to też nie ta bajka. Pan często myli bajki.

Hehehe, A ja mam GetCoChcesz, bo cały MDX i SQL do dyspozycji

Nie no fajne, formuła na 3 linijki zamiast jednego klika - ergonomia górą. Wpisywanie formuły

MDX na serii krotek to już pewnie ze dwie zakładki...
Tylko... BIaje też to mają, w sposób ergonomiczny.

Tak, tak, mają, hehehe, chyba krzywe nogi. Raport mają, rybę mają (i to też nie taką, jak

chcemy), a analitykom potrzeba wędki.

Bełkocik się Panu przytrafił "Wpisywanie formuły MDX na serii krotek ". Tak to jest w SSQLSRS i

dlatego jest on do bani. W AFINIE wpisuje Pan formułkę, parametryzuje komórką obok i, heja,
kopiowanie w dół, w prawo, w lewo, na skos...

Pan nie doczytał. Tworzenie kostek o takiej samej strukturze wymaga użycia tej samej

definicji kostki dla różnych danych.

czyli żeby wszystkie miały te same elementy na wymiarach, oddzielnie dokładanych przez
poszczególnych analityków to trzeba to jakoś uwspólniać... Zgłasza Pan to do ERPa jako jakiś

proces obsługi bazy danych, bo by się przydały jakieś alerty - "Dodano nowy element, stan

wymiaru X na dzień dd-mm-rrrr"? :D Może strona SharePointa w stylu deweloperki

OpenSource'owej - "żeby utworzyć spójną kostkę musisz załadować aktualne definicje sqlków

obszarów z ... ... i ... i ... i ... ... i ... ... " :)

bleblebleble, jak Pan fantastycznie umie lać wodę... Przecież to, co Pan pisze jest oczywiste przy

każdym odświeżeniu, po co alerty? Ja rozumiem, że Pan uwielbia klikać OKeje z alertami.

Analitycy wolą śmigające wartości.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 19:22
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Naprawdę pan nie widzi hierarchii Rok->Miesiąc, Grupa->Klient i jeszcze paru innych.

Widzę tylko tam gdzie są dane. Jak nie ma danych (bez "ukryj puste pola") to będzie
iloczyn kartezjański z pustymi polami, bo takie złożenie daje wymiar zrównoważony.

Pan w ogóle mało widzi, bo na filmie jest definicja kostki - dokładnie taka sama, jak robiona
przez Excela. Pana pretensje proszę kierować do Małomiękkiego.

Za dużo się Pan naczytał teoryjek.
A iloczyn kartezjański to też nie ta bajka. Pan często myli bajki.

Sam się Pan wyklucza z większości rozwiązań, z P&Lem włącznie, który nie jest wymiarem
zrównoważonym.

bleblebleble, jak Pan fantastycznie umie lać wodę...

Przynajmniej pisząc o BIach wiem o czym piszę.

A Pan powinien przestać pisać brednie, bo nie ma Pan pojęcia co w BIajach jest, a co nie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:33

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Naprawdę pan nie widzi hierarchii Rok->Miesiąc, Grupa->Klient i jeszcze paru innych.

Widzę tylko tam gdzie są dane. Jak nie ma danych (bez "ukryj puste pola") to będzie
iloczyn kartezjański z pustymi polami, bo takie złożenie daje wymiar zrównoważony.

Pan w ogóle mało widzi, bo na filmie jest definicja kostki - dokładnie taka sama, jak
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robiona przez Excela. Pana pretensje proszę kierować do Małomiękkiego.
Za dużo się Pan naczytał teoryjek.

A iloczyn kartezjański to też nie ta bajka. Pan często myli bajki.

Sam się Pan wyklucza z większości rozwiązań, z P&Lem włącznie, który nie jest wymiarem
zrównoważonym.

o tak...

http://afin.net/webcasts/Demo_FinancialReporting_CubeB...

bleblebleble, jak Pan fantastycznie umie lać wodę...

Przynajmniej pisząc o BIach wiem o czym piszę.
A Pan powinien przestać pisać brednie, bo nie ma Pan pojęcia co w BIajach jest, a co nie.

No, cóż, fantastyczne.
Już Pan wykazał, że dyskusja nie ma sensu, bo Pan nie jest w stanie przyjąć jakichkolwiek

argumentów.
Cokolwiek się Panu nie udowodni, jest Pan zaimpregnowany swoją bajką.

Dobry handlowiec z Pana. A ja, rozumiem, jestem Pana poletkiem doświadczalnym.

Sprawdziłem się? W przedszkolu taka zabawa nazywa się "grą w pomidora".

A, ad. tych bredni - Dziękuję za komplement!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.11.12 o godzinie 19:41

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 19:40

Wojciech Gardziński:

o tak...

http://afin.net/webcasts/Demo_FinancialReporting_CubeB...

No tak:
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Wojciech

te puste pola na ostatnim poziomie pokazują brak iloczynu kartezjańskiego :].
ale dobrze, ze można przynajmniej w raporcie to wyklikać.

Już Pan wykazał, że dyskusja nie ma sensu, bo Pan nie jest w stanie przyjąć jakichkolwiek
argumentów.

Cokolwiek się Panu nie udowodni, jest Pan zaimpregnowany swoją bajką.

Dobry handlowiec z Pana.

Od dłuższego czasu nie jestem handlowcem i nie zamierzam.

Moja bajka nazywa się rzeczywistość - mówię o narzędziach, w których robiłem modele
controllingowe.

Pana rzeczywistość to Pana wyobrażenia "o BIajach" gdzie popisuje się Pan raz za razem wielką

ignorancją przy kategorycznych sądach.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 19.11.12 o godzinie 20:06

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:06

Andrzej O.:

Moja bajka nazywa się rzeczywistość - mówię o narzędziach, w których robiłem modele

controllingowe.

Pan modele, ja raporty. Oczywiście nic więcej się nie dowiemy, a o przykładzie zapominamy od
razu.
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Ja pokazuję PRZYKŁAD DZIAŁAJĄCY, a Pan mi wmawia, że on nie działa.

Pana rzeczywistość to Pana wyobrażenia "o BIajach" gdzie popisuje się Pan raz za razem
wielką ignorancją przy kategorycznych sądach.

I każdy post kończymy atakiem personalnym. A, że dowody przeczą, tym gorzej dla nich.

I Pan myśli, że ktoś się na te sztuczki da nabrać, oprócz Pana Łukasza?

Panie Andrzeju! To jest żałosne.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:48

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

:) To nie ma znaczenia, czy ERP, czy BI. Dokładnie to samo podejście.

Bzdurka. ERP to udziwnione struktury i hierarchie. Tam można się pogubić.

BI to ładnie ułożone HD.

Kiedy ładnie, wtedy ładnie. A kiedy bałagan to bałagan. Czy w swojej pracy nigdy nie bierze Pan

danych z ERPa. Przy SAPowych zabawkach to standard.

Tajemniczo. Znaczy poważne. A są w czarnej teczce?

Znaczy chce Pan jakieś referencje potwierdzające moje zdanie ?

Zapytajcie go o to! I zróbcie to na poważnie, bo Pan Sławek na poważnie się myli.

To Pana zdanie, do którego jest Pan uprawniony. Ja wiem, że chciał by Pan wszystko w

excelu robić,

Ja? To co, o ja głupi nimfomanek, pitolę o tej DMA?

Nikt nie potrzebuje DMA, jeżeli zapewni sobie dostęp do prawdziwiej hurtowni.
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Jeżeli będę piękny, to będę piękny.

Panie Sławku najdroższy ;)
Czy Pan myśli, ale proszę szczerze odpowiedzieć, czy ja, Wojciech G., narażałbym tu swoją

reputację, nerwy, siły i takie tam, gdybym nie był pewny tego, co mówię, i co zostało
sprawdzone w setkach przypadków (kursy, klienci, rozmowy, "listy o ratunek")?

Czyli to nie BI jest zły tylko IT.

Nie! Opór IT jest wynikiem tej architektury, gdzie biaje narzucają sposób przetwarzania danych.

Zmieńmy architekturę, a ITki wyjdą do i na ludzi. Mam takie przypadki coraz częściej. Jeżeli

wychodzimy od potrzeb excelowych, nagle (!) wszyscy zaczynają to rozumieć i nagle się dane

znajdują i ITki rozumieją (i sami np. proponują obejścia idiotycznych umów z biajami).

Architektura!

Setki razy spotkaliśmy się z tym, co kolega trafnie ujął, aczkolwiek niedostatecznie
wytłuścił:

Pod warunkiem, że analityk nie zostanie sprowadzony do popychla (musimy

zrobić tę analizę MIMO BI bo panowie w drogich garniturach z identyfikatorami

"konsultant" nie dają rady/są za drodzy/trwają negocjacje/piszą

ofertę/napisali, że to nie wchodzi w zakres kontraktu/nie będzie łączy do bazy i

proszę się nie dowiadywać, trzeba korzystać z wydruków - niepotrzebne

skreślić) :)

Zgadzam się w pełni.

To miło. Ja też.

Rozumiem, że Pan ma dostęp - chwała Panu i Pana ITkom za to. Proszę im postawić
flaszkę.

Ale proszę mi też wierzyć, że jest Pan przypadkiem bardzo jednostkowym.

Jeżeli menager danej grupy analityków nie jest w stanie zapewnić im sensownych źródeł

danych (DMA, z wydruków z systemu do takich nie należą), to powinien szybko zmienić pracę.

Znam firmę. Firma ma managerów, a ITków w Niemczech. Jeżeli owi menagos mieliby

odpowiadać za ITków niemieckich, to powinni się zwolnić? Co oni mogą? Oni są menagosami od
bałaganu, bo ktoś musi sterować analitykami na exceliozce. ja rozumiem, że menago
menagosów miałby się zwolnić, bo tamci za słabi? To ja Panu mówię, że prezes polskiej spółki
jest za słaby na menagosów z przewielkich central i ich wszechpotężnych ITków.
Pozostaje exceliozka.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 125  126  127  128  129  130     Następna »

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.11.12 o godzinie 23:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:04

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Moja bajka nazywa się rzeczywistość - mówię o narzędziach, w których robiłem modele

controllingowe.

Pan modele, ja raporty. Oczywiście nic więcej się nie dowiemy, a o przykładzie zapominamy
od razu.

Ja pokazuję PRZYKŁAD DZIAŁAJĄCY, a Pan mi wmawia, że on nie działa.

Mówi Pan, że to hierarchiczny wymiar niezrównoważony, a ja widzę i pokazuję na screenie, że co

prawda nie iloczynem kartezjańskim, ale wypełnia Pan wszystkie poziomy wymiaru - czyli nie do

końca.

Pana rzeczywistość to Pana wyobrażenia "o BIajach" gdzie popisuje się Pan raz za razem

wielką ignorancją przy kategorycznych sądach.

I każdy post kończymy atakiem personalnym. A, że dowody przeczą, tym gorzej dla nich.

Powinien Pan w końcu z nich dumny. Od 3 lat Pan tu agresywnie wylewa swoje mętne
wyobrażenia o BIajach i okazuje się, że są fałszywe.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:14
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