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Wojciech Gardziński:

Ponieważ jednak wprowadzono termin "Self-Service Business Intelligence", który najbardziej
odpowiada Excelkowi, czy też wzbogaconemu Excelkowi - stosuję to właśnie hasło. Wiem, że
jest ono błędne.
Powinno być "Spreadsheet Oriented Architecture - the tool".

Niezły wybór - albo błędny tytuł, albo błędne narzędzie

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:31

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ponieważ jednak wprowadzono termin "Self-Service Business Intelligence", który
najbardziej odpowiada Excelkowi, czy też wzbogaconemu Excelkowi - stosuję to właśnie
hasło. Wiem, że jest ono błędne.
Powinno być "Spreadsheet Oriented Architecture - the tool".

Niezły wybór - albo błędny tytuł, albo błędne narzędzie

Ech, nikto nie je perfektni.

No dobra, to oopwiem, jak zrobiłem taką jedną DMA w tem tygodniu:
1. Dzwoni klient (znany, już się nie muszę zalecać) - potrzebujemy analizkę finansów (ten nasz
standard, ale taki trochę fikuśny, więc nowy temat)
2. Proszę o dane - obrotówki z 2 mies po 100 wierszy i słowniki w E. - dostaję
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3. sklecam to do kupki - powstają widoki (wystawione tabele w Accessie - poindeksowane, takie
tam) do używania prze Excela (PÓŁ DNIA)
4. Robię funkcję DANE() do takiego widoku wg zgłoszonej potrzeby
5. testują (2-3) dni z 2-3 stanowisk
6. [teraz już piszę, jaki mam plan, bo jeśli pisze o tym akurat temacie, to jeszcze się nie odbyło]
7. Działa? Robicie już raporty? To OK, to przechodzę na kontakt z ITkiem i myślimy, jak zrobić,
żeby było szybciej i pozabezpieczane. On ustawia zabezpieczenia folderów, zaraz coś się tam
skrzaczy, bo coś z tymi zabezpieczeniami będzie nie tak - oni się dogadają i ustawią)
8. Umawiamy się na jednodniowe szkolenie z tego, żeby pokazać, co można jeszcze, jak
pielęgnować słownik, jak odświeżać dane, takie tam
RAZEM - mojej roboty = jeden dzień + kolejny szkolenie, ich jeden dzień dopasowywania i teraz
klepią raporty. SAMI KLEPIĄ. W Excelu - parametry raz, a potem kopiuj-wklej, poprawka, kopiuj
w dół, suma, struktura. Działa. TEMAT ROZWIĄZANY.
Dokładnie taki sam schemat był przy robieniu DMA dla raportów magazynowych miesiąc temu.

Naprawdę, moje drogie Misie Pysie - rozwiązywanie problemów analitycznych, gdy się je robi w
architekturze SOA to proces bardzo szybciutki, bo to Użytkownik jest tu głównym aktorem.

9. Pewnie za miesiąc wyniknie jakiś temat pod tytułem "mamy jakiś pomysł" - zajmie to pewnie
godzinkę, którą mam już wliczoną w koszt tematu - i pyk - przez telefon, ewentualnie, jak będzie
coś wymagającego tłumaczenia to "współdziel ekran".
My tak działamy.

Taka DMA to koszt 5-7 koziołków (ze szkoleniem).
Jak jest 10 tematów, to razy 10 - czyli kompletna hurtownia to 5(*) dyszek. Bez nerwów, szybko
i co najważniejsze - z pełnym współudziałem użytkowników - my nigdy nie mieliśmy tematu
szarpanka, że czegoś tam nie ma - bo użytkownikowi to zawsze wychodzi jeszcze na etapie
prototypu. Polecamy SOA, serio. I pozdro dla niedowiarków.

PS
(*)No, liczyć nie umiem. W oryginale 5*10 mi wyszło 50 dyszek. Dostaliby za-dyszki.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 11:22

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:22

Wojciech Gardziński:
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

dzień dopasowywania i teraz klepią raporty. SAMI KLEPIĄ. W Excelu - parametry raz, a potem
kopiuj-wklej, poprawka, kopiuj w dół, suma, struktura. Działa. TEMAT ROZWIĄZANY.
Dokładnie taki sam schemat był przy robieniu DMA dla raportów magazynowych miesiąc
temu.

Temat zaklejony plasterkiem, który przy najmniejszej zmianie w danych wejściowych się
posypie, a "użytkownicy" nie mają pojęcia jaka magia wprawia całość w ruch, więc i tak
zadzwonią po Pana.
I czym się to różni od BI ? Zawsze potrzebny SpertUser/konsultant w krawacie za 5k/klepacz-
samouk, aby nanosić zmiany.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:40

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Niezły wybór - albo błędny tytuł, albo błędne narzędzie

Ech, nikto nie je perfektni.

No dobra, to oopwiem, jak zrobiłem taką jedną DMA w tem tygodniu:
1. Dzwoni klient (znany, już się nie muszę zalecać) - potrzebujemy analizkę finansów (ten
nasz standard, ale taki trochę fikuśny, więc nowy temat)

...

Taka DMA to koszt 5-7 koziołków (ze szkoleniem).
Jak jest 10 tematów, to razy 10 - czyli kompletna hurtownia to 5(*) dyszek. Bez nerwów,
szybko i co najważniejsze - z pełnym współudziałem użytkowników - my nigdy nie mieliśmy
tematu szarpanka, że czegoś tam nie ma - bo użytkownikowi to zawsze wychodzi jeszcze na
etapie prototypu. Polecamy SOA, serio. I pozdro dla niedowiarków.
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I za 5k weszli w ślepą uliczkę - bo ściągając dane z obrotówki nie mogą analizować nic poza
planem kont. Jak będą chcieli zrobić większą analizę poza wykraczającą poza finanse to się
dowiedzą, ze wyrzucili pieniądze w błoto, bo i tak trzeba robić pełną hurtownię :]

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:50

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 20:06

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:51

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 20:05

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:51

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Niezły wybór - albo błędny tytuł, albo błędne narzędzie

Ech, nikto nie je perfektni.
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No dobra, to oopwiem, jak zrobiłem taką jedną DMA w tem tygodniu:
1. Dzwoni klient (znany, już się nie muszę zalecać) - potrzebujemy analizkę finansów (ten
nasz standard, ale taki trochę fikuśny, więc nowy temat)
2. Proszę o dane - obrotówki z 2 mies po 100 wierszy i słowniki w E. - dostaję

...

Taka DMA to koszt 5-7 koziołków (ze szkoleniem).
Jak jest 10 tematów, to razy 10 - czyli kompletna hurtownia to 5(*) dyszek. Bez nerwów,
szybko i co najważniejsze - z pełnym współudziałem użytkowników - my nigdy nie mieliśmy
tematu szarpanka, że czegoś tam nie ma - bo użytkownikowi to zawsze wychodzi jeszcze na
etapie prototypu. Polecamy SOA, serio. I pozdro dla niedowiarków.

I za 7k weszli w ślepą uliczkę - bo ściągając dane z obrotówki nie mogą analizować nic poza
planem kont. Jak będą chcieli zrobić większą analizę wykraczającą poza finanse to się dowiedzą,
ze wyrzucili pieniądze w błoto, bo i tak trzeba robić pełną hurtownię :]

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:51
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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

dzień dopasowywania i teraz klepią raporty. SAMI KLEPIĄ. W Excelu - parametry raz, a
potem kopiuj-wklej, poprawka, kopiuj w dół, suma, struktura. Działa. TEMAT
ROZWIĄZANY.
Dokładnie taki sam schemat był przy robieniu DMA dla raportów magazynowych miesiąc
temu.

Temat zaklejony plasterkiem, który przy najmniejszej zmianie w danych wejściowych się
posypie,

Dobry zarzut - i powiem Panu - SYPIE SIĘ. Ale nie zgadnie Pan z jakiej przyczyny. Jest taka
jedna firm, co jak wie, że jest AFIN, to zmienia co upgrade swojej FK również format wydruku -
o znak w lewo, o znak w prawo, i tak w kółko. Użytkownicy już dawno wiedzą, który SQLek
odpowiada za odczyt i sobie zmieniają. Kiedyś dzwonili do mnie, teraz im się znudziło.

a "użytkownicy" nie mają pojęcia jaka magia wprawia całość w ruch, więc i tak zadzwonią po
Pana.

Oni nawet nie muszą dzwonić. Przysyłają nową wersję i proszą o poprawkę. To zwykle trwa 3
minuty, więc mają to "w gwarancji"

I czym się to różni od BI ? Zawsze potrzebny SpertUser/konsultant w krawacie za 5k/klepacz-
samouk, aby nanosić zmiany.

Przy BI tak jest. Gdy system analityczny/zasileniowy nie jest czarną skrzynką (ja zawsze
pozostawiam wszystko otwarte, tzn. metadane - sqlki itp.) to pierwsza poprawka jest moja,
reszta już nie zawsze. A znam takich użytkowników, co sobie np. naszego ETLa wywalili,
przekleili do jakiegoś swojego Accessa (chyba) i działają tylko pompą 2, czyli Excel-DMA.

Panie Sławku, nie żyłbym, gdyby Pana scenariusz katastroficzny był chociaż w 10% prawdą.
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ALe, podkreślam, to nie jest moja zasługa - to zasługa architektury. Serio, nam też ciężko było
to przyznać. Do tej pory to my byliśmy "ci fajni, co umią", ale, powtarzam - mamy przypadki, że
gość nas wywalił - sam sobie zrobił ETLa, drugi przypadek - nie korzystają z funkcji, bo
uwielbiają tabelki przestawne, ale ETL został, bo nikt nie potrafił odszyfrowywać plików
hierarchicznych.

A my się wcale nie gniewamy. Potrafisz? Działaj! Tylko, błagam, nie kupuj biaja, bo wtopisz na
lata, a nic nie uzyskasz.
A Pan Andrzej swoje i swoje. Użytkownik chce umyć ręce - poprosił o mydło, a ten w kółko, że
trzeba szampon, trzeba szampon, trzeba szampon...
Co Pan (A) myśli, że my nie umiemy grzebać po dokumentach? To dla Pana jest sztuka tajemna,
boś Pan handlowiec.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:27

Wojciech Gardziński:

A Pan Andrzej swoje i swoje. Użytkownik chce umyć ręce - poprosił o mydło, a ten w kółko, że
trzeba szampon, trzeba szampon, trzeba szampon...
Co Pan (A) myśli, że my nie umiemy grzebać po dokumentach? To dla Pana jest sztuka
tajemna, boś Pan handlowiec.

Kompletnie nie wiem co ma Pan na myśli.
Natomiast zaproponował Pan rozwiązanie, które ogranicza użytkowników do wąskiego obszaru
Księgi Głównej. A jak będą robić HD to i tak będą musieli dane z FK włączyć - czyli zapłacą dwa
razy za to samo (plus godziny własnych pracowników, ale Pan ich nie liczy).
Jeśli po cichu namówi Pan inne działy by bez porozumienia zbudowały takie DMA to koszty
zostaną zdublowane wielokrotnie, a IT zorientuje się, że mają zwiększone obciążenie systemów
transakcyjnych.

W sumie perfekcyjnie Pan pokazał dlaczego nie wdrażać SpOA :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 15:59

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:41
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Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 15:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:47

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 15:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:48

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A Pan Andrzej swoje i swoje. Użytkownik chce umyć ręce - poprosił o mydło, a ten w kółko,
że trzeba szampon, trzeba szampon, trzeba szampon...
Co Pan (A) myśli, że my nie umiemy grzebać po dokumentach? To dla Pana jest sztuka
tajemna, boś Pan handlowiec.

Kompletnie nie wiem co ma Pan na myśli.
Natomiast zaproponował Pan rozwiązanie, które ogranicza użytkowników do wąskiego obszaru
Księgi Głównej. A jak będą robić HD to i tak będą musieli dane z FK włączyć - czyli zapłacą
dwa razy za to samo (plus godziny własnych pracowników, ale Pan ich nie liczy).
Jeśli po cichu namówi Pan inne działy by bez porozumienia zbudowały takie DMA to koszty
zostaną zdublowane wielokrotnie, a IT zorientuje się, że mają zwiększone obciążenie
systemów transakcyjnych.
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W sumie perfekcyjnie Pan pokazał dlaczego nie wdrażać SpOA :)

I krowy przestają dawać mleko w promieniu 3 kilometrów od firmy, i kury znosić jajka.
Armageddon normalnie.
Klient chce mydło, dostaje mydło, ale Pan Andrzej twardo wciska zmywarkę, pralkę, wannę,
suszarkę oraz 20 wentylatorów. Bo on myśli, że tak jest dobrze. Panie Andrzeju, weź Pan tę
swoją zmywareczkę ze sobą i czekaj Pan na zmiłowanie losu. Firmy zaczynają dostrzegać
minimalizm - kupują TYLKO TO, CO TRZEBA, nic na wyrost. A Pana zmywareczka zardzewieje,
bardzo mi przykro. Tak jako i Pana Szanownego rowerek carbonowy.
Cały biaj.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:00

Wojciech Gardziński:

I krowy przestają dawać mleko w promieniu 3 kilometrów od firmy, i kury znosić jajka.
Armageddon normalnie.
Klient chce mydło, dostaje mydło, ale Pan Andrzej twardo wciska zmywarkę, pralkę, wannę,
suszarkę oraz 20 wentylatorów. Bo on myśli, że tak jest dobrze. Panie Andrzeju, weź Pan tę
swoją zmywareczkę ze sobą i czekaj Pan na zmiłowanie losu. Firmy zaczynają dostrzegać
minimalizm - kupują TYLKO TO, CO TRZEBA, nic na wyrost. A Pana zmywareczka zardzewieje,
bardzo mi przykro. Tak jako i Pana Szanownego rowerek carbonowy.
Cały biaj.

Tzn. klienci mało przewidujący i nie biorący pod uwagę skalowalności rozwiązania albo ci,
których na takie dublowanie kosztów może Pan naciągnąć, bo mają burde... znaczy nieporządek
w inwestycjach w IT, a kosztów pracy własnych pracowników nie liczą.

No i na dodatek dający się przekonać do bzdury, że sobie te kosteczki wydziałowe potem złożą w
całość... tylko wtedy obudzą się z ręką w nocniku bo okaże się... że się nie da :] bo musieliby z
cegieł usypać kopczyki piasku i gliny plus kontener wody.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 17:14

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:11
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Andrzej O.:

Jeżeli chcesz się, po prostu, napić wody, zamawiasz szklankę owej i nie kupujesz beczkowozu z
3.000 litrów wody, który ci wciska SzPan Andrzej, to jesteś...

(...) mało przewidujący i nie biorący pod uwagę skalowalności rozwiązania albo ci, których na
takie dublowanie kosztów może Pan naciągnąć, bo mają burde... znaczy nieporządek w
inwestycjach w IT, a kosztów pracy własnych pracowników nie liczą.

No i na dodatek dający się przekonać do bzdury, że sobie te kosteczki wydziałowe potem złożą
w całość... tylko wtedy obudzą się z ręką w nocniku bo okaże się... że się nie da :] bo
musieliby z cegieł usypać kopczyki piasku i gliny plus kontener wody.

Całe biaj, znaczy.
A tak swoją drogą, co Pan bierze, że Pan wszystko widzi tak maksymalistycznie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 21:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:22

Wojciech Gardziński:

Jeżeli chcesz się, po prostu, napić wody, zamawiasz szklankę owej i nie kupujesz beczkowozu
z 3.000 litrów wody, który ci wciska SzPan Andrzej, to jesteś...

BAAARDZO ŁADNE porównanie :)
Jak masz jeden kran na parterze i chcesz tam napoić jedną osobę zamawiasz szklankę.
Jak zamówisz po szklance dla 100 osób, bez dystrybutorów to będą biegać ze szklanką przez
kilka pięter.
No i jeszcze jeden myk - jak będzie dystrybutor na każdym piętrze to woda będzie na każdym
piętrze inna. Wtedy dystrybutory do kosza... no i centralne :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.12 o godzinie 22:15
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Jeżeli chcesz się, po prostu, napić wody, zamawiasz szklankę owej i nie kupujesz
beczkowozu z 3.000 litrów wody, który ci wciska SzPan Andrzej, to jesteś...

BARDZO ŁADNE porównanie :)
Jak masz jeden kran na parterze i chcesz tam napoić jedną osobę zamawiasz szklankę.
Jak zamówisz po szklance dla 100 osób, bez dystrybutorów to będą biegać ze szklanką przez
kilka pięter.

Nie, no, błagam. Mój Fakitol oferuje tylko podwójne widzenie, no, jak zażyję tatę z mamą,
znaczy Fakitol Prolongatum, to chwilowo mogę dojść do czterech...
Ale, że aż 100 razy?!?!?!
Ja mówię "Ty chcesz się napić", znaczy w liczbie POJEDYNCZEJ, a SzPan Andrzej widzi STO! i
jeszcze dystrybutorów... to coś chyba musi być na benzynie, skoro te dystrybutory...

Co Pan bierze? Co daje takie efekty? To jest ROI! Płacisz raz, bełkoczesz cały czas...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:34

A'propos kół zębatych, bo to podobno nieważne, czy się zazębiają, itp. Ważne, czy są ładne...
Nieważne, czy biaje działają, ważne, że mają ładne graficzki.

Ale w "firmach akademickich" (czymkolwiek to jest) jest jeszcze ciekawiej - tu nic nie musi
działać

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 132 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/132

11 z 14 2012-11-30 20:51



pr...

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

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

http://www.facebook.com/RewolucjaFirmAkademickich

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:44

Proponuję rozwinąć temat o następujące wątki:
Dlaczego Hajzer nie sypie.
Dlaczego Ace nie wybiela.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:06

Sławomir Broda:

Proponuję rozwinąć temat o następujące wątki:
Dlaczego Hajzer nie sypie.

Bo wybiela:
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Dlaczego Ace nie wybiela.

Bo sypie (dowcipem):

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj2  Kto głosował? |dzisiaj 10:27

Panie i Panowie, oto biaj:
http://www.goldenline.pl/forum/3115162/kopiowanie-tabe...

Oto biaj w pełnej krasie!
- Co to robi?
- Nic. Nie da się...
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 128  129  130  131  132  133     Następna »

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam pitolenie o
szopenie. Czy jest biaj, czy nie ma - wszystko przez clipboard (hehehe), pliczki tekstowe,
exceliozkę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.11.12 o godzinie 20:24

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:21
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