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Chłopaki, nawracać się na SOA, bo jutro będzie po zawodach!
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Sławomir Broda

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

"the BW dream is over" ok. 3:20 na filmie

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:47

Nadal nie czaję co ma BEx wspólnego z SpOA.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:35
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Andrzej

Sławomir Broda:

Nadal nie czaję co ma BEx wspólnego z SpOA.

Niewiele. Ale jest "w Excelu". SAP już doskonale słyszy, że grają, ale nie ma zielonego pojęcia, w

którym kościele.
Zresztą, połowa biajów podobnie. Już wiedzą, że z Excelkiem przegrają, więc "się integrują"...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:34

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nadal nie czaję co ma BEx wspólnego z SpOA.

Niewiele. Ale jest "w Excelu". SAP już doskonale słyszy, że grają, ale nie ma zielonego pojęcia,

w którym kościele.

Zresztą, połowa biajów podobnie. Już wiedzą, że z Excelkiem przegrają, więc "się integrują"...

Najśmieszniejsze jest to, że nikt z Biajowcow nie widzi w excelu konkurencji.
Jak mogą przegrać z excelem skoro z nim nie konkurują ?

To nie ta liga.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:50
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nadal nie czaję co ma BEx wspólnego z SpOA.

Niewiele. Ale jest "w Excelu". SAP już doskonale słyszy, że grają, ale nie ma zielonego pojęcia,
w którym kościele.

Zresztą, połowa biajów podobnie. Już wiedzą, że z Excelkiem przegrają, więc "się integrują"...

mała korekta: "interefejsują" :D

Filmy z roku... 2008 i 2009 :DDD
3 lata Panu zajęło znalezienie tego, że to czym się Pan chwali od dawna jest BIajach??? :DDD

Panie Wojtku: gdzie są moje metadane w SpOA? W pliku?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:25

Sławomir Broda:

Najśmieszniejsze jest to, że nikt z Biajowcow nie widzi w excelu konkurencji.

Oczywiście, że nie. Przecież biaje dają szczęście, a Excelek tylko raporty.

Jak mogą przegrać z excelem skoro z nim nie konkurują ?
To nie ta liga.

Oczywiście. Tablety też nie konkurują z laptopami - to nie ta liga.

Pan ligi rozumie "ja jestem biaj, a reszta to jakieś tam excelki", a ja rozumiem UŻYTKOWO.

Excelek (wzbogacony i odpowiednio oarchitekturowany) WYSTARCZA w (nie wiem, zgaduję)

99%. Rzeczywiście, żadna konkurencja.
Gdyby nie było tej nie-konkurencji, Pan wie, ile by Pana Sapki kasowały za byle g..y raporcik?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:08
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Andrzej O.:

mała korekta: "interefejsują" :D

Jasna sprawa, oczywiście

Filmy z roku... 2008 i 2009 :DDD

:DDD My tak działamy od 1995.

3 lata Panu zajęło znalezienie tego, że to czym się Pan chwali od dawna jest BIajach??? :DDD

Panie Wojtku: gdzie są moje metadane w SpOA? W pliku?

W słownikach excelkowych, oczywiści. Wciąganych odpowiednio do różnych DMA.

Rozumiem, że dane plikowe są gorsze od danych bazodanowych, hehehe. A w czym, jakby tak
mógł Pan nas, cieniasków, rozjaśnić?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:10

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 134 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/134

7 z 18 2012-12-04 22:30



Wojciech
Gardziński

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

Wojciech Gardziński:

Filmy z roku... 2008 i 2009 :DDD

:DDD My tak działamy od 1995.

To widać

W słownikach excelkowych, oczywiści. Wciąganych odpowiednio do różnych DMA.
Rozumiem, że dane plikowe są gorsze od danych bazodanowych, hehehe. A w czym, jakby

tak mógł Pan nas, cieniasków, rozjaśnić?

korzystanie z nazw np. P&L "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zmniejszenie - wartość ujemna)" w tworzeniu formuł to tak słabo, ale jak ktoś się uprze to da
się... jak zwykle.

Mapowanie zasileń też na takie nazwy?

Excelek (wzbogacony i odpowiednio oarchitekturowany) WYSTARCZA w (nie wiem, zgaduję)

99%.

99%*30% z raportowania danych wykonanych to jest 29,7% potrzeb zapewnianych przez BI

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.12.12 o godzinie 17:26

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 17:20

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Filmy z roku... 2008 i 2009 :DDD

:DDD My tak działamy od 1995.

To widać

Ale jaja. Pan A. chce nas ośmieszyć historią, samemu się na nią powołując. Cały biaj.
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W słownikach excelkowych, oczywiści. Wciąganych odpowiednio do różnych DMA.

Rozumiem, że dane plikowe są gorsze od danych bazodanowych, hehehe. A w czym, jakby
tak mógł Pan nas, cieniasków, rozjaśnić?

korzystanie z nazw np. P&L "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)" w tworzeniu formuł to tak słabo, ale jak ktoś się uprze to da
się... jak zwykle.

Mapowanie zasileń też na takie nazwy?

Hehehe, tak, tak, nauczył się Pan "P&L" i każdy, kto używa inaczej, jest be. Cały biaj.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:26

Wojciech Gardziński:

Hehehe, tak, tak, nauczył się Pan "P&L" i każdy, kto używa inaczej, jest be. Cały biaj.

Każdy kto każe użytkownikom używać "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)" w formułach zamiast ID tego elementu

rozwiązywanego automatycznie.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.12.12 o godzinie 17:28

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 17:28

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Hehehe, tak, tak, nauczył się Pan "P&L" i każdy, kto używa inaczej, jest be. Cały biaj.

Każdy kto każe użytkownikom używać "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)" w formułach zamiast ID tego elementu
rozwiązywanego automatycznie.
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Nie mogę! Jeszcze parę stron temu, "biznesowe nazewnictwo" kolumn było cechą tylko i
wyłącznie biajów(*), a ja robiłem "po IDkach". Pan nie umie czytać i ma Pan słabą pamięć,

doktora!
O, może doktor Folklor Pana by cóś poleczył?

(*) Jak to było? "Semantyka biznesowa"? Hehehe

http://afin.net/webcasts/SemantykaBiznesowaWOLAP.swf

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.12.12 o godzinie 17:33

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:31

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Hehehe, tak, tak, nauczył się Pan "P&L" i każdy, kto używa inaczej, jest be. Cały biaj.

Każdy kto każe użytkownikom używać "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)" w formułach zamiast ID tego elementu

rozwiązywanego automatycznie.

Nie mogę! Jeszcze parę stron temu, "biznesowe nazewnictwo" kolumn było cechą tylko i
wyłącznie biajów(*), a ja robiłem "po IDkach". Pan nie umie czytać i ma Pan słabą pamięć,

doktora!

O, może doktor Folklor Pana by cóś poleczył?

To Pan nie wie, że w zasadzie wszystkie programy komputerowe użytkownikowi pokazują

nazewnictwo biznesowe a same posługują się IDikami po kliknięciu w nazwę?

(*) Jak to było? "Semantyka biznesowa"? Hehehe
http://afin.net/webcasts/SemantykaBiznesowaWOLAP.swf

Pan tu pokazuje użycie dowolnego stringu na oznaczenie elementu, a nie o zorganizowaną
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strukturę wymiaru.
Jeśli ją ma Pan w plikach to równie dobrze może Pan użytkownikowi kazać obsługiwać wymiary

bezpośrednio w tabelach SQL. Będzie nawet lepiej, bo IDiki same się dodadzą.

Mam wrażenie, ze Pan nie ma pojęcia o nie adhocowych kostkach OLAP, które posiadają stabilną
strukturę wymiarów. Żadnego mapowania jeszcze u Pana nie widziałem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 17:56

Andrzej O.:

Pan nie umie czytać i ma Pan słabą

pamięć, doktora!

O, może doktor Folklor Pana by cóś poleczył?

To Pan nie wie, że w zasadzie wszystkie programy komputerowe użytkownikowi pokazują

nazewnictwo biznesowe a same posługują się IDikami po kliknięciu w nazwę?

(*) Jak to było? "Semantyka biznesowa"? Hehehe
http://afin.net/webcasts/SemantykaBiznesowaWOLAP.swf

Pan tu pokazuje użycie dowolnego stringu na oznaczenie elementu, a nie o zorganizowaną

strukturę wymiaru.

Jeśli ją ma Pan w plikach to równie dobrze może Pan użytkownikowi kazać obsługiwać
wymiary bezpośrednio w tabelach SQL. Będzie nawet lepiej, bo IDiki same się dodadzą.

Mam wrażenie, ze Pan nie ma pojęcia o nie adhocowych kostkach OLAP, które posiadają

stabilną strukturę wymiarów. Żadnego mapowania jeszcze u Pana nie widziałem.

Czytać nie umie, pamięć wysiada, ślepy... Panie Andrzeju, jest źle...
Czy moglibyśmy Panu jakoś pomóc? Może kapeczka Fakitolu jutro? Pomóc nie pomoże, ale

odwróci uwagę od nieszczęścia, które Pana nam tu zapodaje.

Przecież na tym filmie są słowniki, bo o słownikach ten film jest.
Ale miałem kiedyś do czynienia z pewnym ciekawym tematem na temat "mapowania". Trochę to
długo do opisywania tutaj, prackę dyplomową można by było napisać, jakby kto był chętny.
Praca dyplomowa o SOA... Co Wy na to?
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Mapowanie dotyczyło zgrania wielu firm z różnymi FK różnych producentów (niektóre "DOSowe",
niektóre "wyższa póła") w jeden system analityczny (bardzo wielowymiarowy), wszystko

SQLkami z AFINA. Ciekawe, ale raczej nie na filmik, strasznie żałuję :)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:06

Wojciech Gardziński:

Czytać nie umie, pamięć wysiada, ślepy... Panie Andrzeju, jest źle...

Czy moglibyśmy Panu jakoś pomóc? Może kapeczka Fakitolu jutro? Pomóc nie pomoże, ale
odwróci uwagę od nieszczęścia, które Pana nam tu zapodaje.

Wygląda na to, ze Pan ma tak niezmiennie. Od urodzenia.

Nie widzi Pan na Pardubickiej takiej przeszkody, że jak ma Pan zwykłe słowniki nie bazodanowe

to jeśli użytkownik zdąży użyć w setce formuł "Zmiana stanu produktuw (zwiększenie - wartość
ujemna, zmniejszenie - wartość dodatnia)" a potem mu rzucą się w oczy byki i poprawi słowniki

na "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)"

to jest w zasadzie w czarnej d...?

Przecież to informatyczne przedszkole.

A i tak łatwiej w takim razie słowniki obsługiwać bezpośrednio w SQLu.

Tylko wtedy ma Pan po prostu zwykłą HD. Tyle że szajs.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:24

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Najśmieszniejsze jest to, że nikt z Biajowcow nie widzi w excelu konkurencji.

Oczywiście, że nie. Przecież biaje dają szczęście, a Excelek tylko raporty.

Nie wiem gdzie Pan robił swoje badania, ale tak nie jest. Excel jest wsparciem, a nie głównym
rozwiązaniem.
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Jak mogą przegrać z excelem skoro z nim nie konkurują ?

To nie ta liga.

Oczywiście. Tablety też nie konkurują z laptopami - to nie ta liga.

Oczywiście, że nie. Tablet to zabaweczka, laptop to narzędzie.

Pan ligi rozumie "ja jestem biaj, a reszta to jakieś tam excelki", a ja rozumiem UŻYTKOWO.

Excelek (wzbogacony i odpowiednio oarchitekturowany) WYSTARCZA w (nie wiem, zgaduję)

99%. Rzeczywiście, żadna konkurencja.

Oczywiście. Drzewo można żyletką ścinać (na 99% drzew wystarczy). Ale ja wolę siekierkę.

Gdyby nie było tej nie-konkurencji, Pan wie, ile by Pana Sapki kasowały za byle g..y raporcik?

Jak się nie umie to się płaci. Jak się ktoś naumie to nie będzie płacił ani tym od ERP (abap nie

jest wcale taki trudny), ani od BI.
Ale to jeszcze nie powód, aby przerzucić cały ciężar raportowanie na excela.

Mam nadzieję, że systemów transakcyjne nie będzie Pan chciał na AFNI.ERP robić ? :)

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 04.12.12 o godzinie 21:31

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:30

Sławomir Broda:

Nie wiem gdzie Pan robił swoje badania, ale tak nie jest. Excel jest wsparciem, a nie głównym

rozwiązaniem.

Taż mówiłem już 100 razy, gdzie robiłem, robię i robił będę.

Oczywiście. Tablety też nie konkurują z laptopami - to nie ta liga.

Oczywiście, że nie. Tablet to zabaweczka, laptop to narzędzie.

To dlaczego Win8 takie tabletowe nieco?

Pan ligi rozumie "ja jestem biaj, a reszta to jakieś tam excelki", a ja rozumiem UŻYTKOWO.
Excelek (wzbogacony i odpowiednio oarchitekturowany) WYSTARCZA w (nie wiem,
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zgaduję) 99%. Rzeczywiście, żadna konkurencja.

Oczywiście. Drzewo można żyletką ścinać (na 99% drzew wystarczy). Ale ja wolę siekierkę.

Ło, musi drwal... Próbował Pan Szanowny kiedyś rozłupać pieniek?

Gdyby nie było tej nie-konkurencji, Pan wie, ile by Pana Sapki kasowały za byle g..y

raporcik?

Jak się nie umie to się płaci.

Czy Pan nie może zrozumieć, że jest Pan w 1% analityków, którzy mają jakikolwiek dostęp?

Reszta - eksport do Excelka. SERIO.

Jak się ktoś naumie to nie będzie płacił ani tym od ERP (abap nie jest wcale taki trudny), ani

od BI.

Nie trudny, ALE GO NIE MA. Mają dostęp informatycy i ewentualnie robią raporty dla...
eksportów do excelka

Ale to jeszcze nie powód, aby przerzucić cały ciężar raportowanie na excela.

Nie cały. DMA to nie Excel. A reszta - i owszem.

Mam nadzieję, że systemów transakcyjne nie będzie Pan chciał na AFNI.ERP robić ? :)

Nie. To Wy mi wmawiacie, że ja wszystko w Excelku. Z kolei na grupie excelkowej Pan

Szanowny we własnej osobie (!!!) atakuje mnie za SQLka (zamiast 7-krotnego zagnieżdżenia

JEŻELI() ). Pan jesteś Doktor Jekyll i Pan Hide.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 22:06

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Czytać nie umie, pamięć wysiada, ślepy... Panie Andrzeju, jest źle...
Czy moglibyśmy Panu jakoś pomóc? Może kapeczka Fakitolu jutro? Pomóc nie pomoże, ale
odwróci uwagę od nieszczęścia, które Pana nam tu zapodaje.
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Wygląda na to, ze Pan ma tak niezmiennie. Od urodzenia.

Nie widzi Pan na Pardubickiej takiej przeszkody

Wygląda na to, ze Pan ma tak niezmiennie. Od urodzenia.

Co Pan z tą Pardubicką? Kazali Panu tam biegać i ma Pan traumę, czy co?

, że jak ma Pan zwykłe słowniki nie bazodanowe to jeśli użytkownik zdąży użyć w setce formuł

"Zmiana stanu produktuw (zwiększenie - wartość ujemna, zmniejszenie - wartość dodatnia)" a

potem mu rzucą się w oczy byki i poprawi słowniki na "Zmiana stanu produktów (zwiększenie

- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)" to jest w zasadzie w czarnej d...?
Przecież to informatyczne przedszkole.

Pan socjolog (ale z zacięciem) mnie, programistę, uczy informatyki. Czad.

A i tak łatwiej w takim razie słowniki obsługiwać bezpośrednio w SQLu.

Uwaga, ludzie! Słowniki lepiej obsługiwać w SQLu, niż w Excelu!
To niech Pan obsługuje, hehehe

Tylko wtedy ma Pan po prostu zwykłą HD. Tyle że szajs.

Jasnasprawa. Pan wie lepiej.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 22:13
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Taż mówiłem już 100 razy, gdzie robiłem, robię i robił będę.

Każdy ma jakieś hobby.

To dlaczego Win8 takie tabletowe nieco?

Bo zabaweczki lepiej się sprzedają.

Ło, musi drwal... Próbował Pan Szanowny kiedyś rozłupać pieniek?

Kwestia czasu i samozaparcia.

Czy Pan nie może zrozumieć, że jest Pan w 1% analityków, którzy mają jakikolwiek dostęp?

Reszta - eksport do Excelka. SERIO.

Bzdura. Do czego niby nie mają dostępu ? Do kreatora raportów w SAP BW ?

Nie potrafią używać niczego poza excelem i tu jest problem.
Bo łatwiej exportować dane do E. i pracować w znanym sobie środowisku, niż uczyć się nowego.

Nie trudny, ALE GO NIE MA. Mają dostęp informatycy i ewentualnie robią raporty dla...

eksportów do excelka

J.W.

Nie cały. DMA to nie Excel. A reszta - i owszem.

Temat dma już chyba przerabialiśmy. Efekt jest taki, że ile raportów tyle wyników dla tego

samego zapytania. Tak się w poważnej firmie nie da pracować.

Nie. To Wy mi wmawiacie, że ja wszystko w Excelku. Z kolei na

Pytam się grzecznie, bo często bardzo niepochlebnie wypowiada się Pan o Sapie i jego
konsultantach w garniturkach.

grupie excelkowej Pan Szanowny we własnej osobie (!!!) atakuje mnie za SQLka (zamiast
7-krotnego zagnieżdżenia JEŻELI() ). Pan
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Sławomir Broda

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

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 130  131  132  133  134  135     Następna »

Nie atakuję, tylko zwracam uwagę, że wytoczył Pan armatę na muchę.
Nigdzie też nie sugerowałem, że zagnieżdżanie JEzeli jest mądre i zdrowe.

Pisałem, że należało by zmienić strukturę danych, bo operacje nawet sql'em na 250 kolumnach
to kiepski pomysł.

jesteś Doktor Jekyll i Pan Hide.

Czyli na polityka (premiera np.) się nadaję ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 22:19

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

, że jak ma Pan zwykłe słowniki nie bazodanowe to jeśli użytkownik zdąży użyć w setce

formuł "Zmiana stanu produktuw (zwiększenie - wartość ujemna, zmniejszenie - wartość

dodatnia)" a potem mu rzucą się w oczy byki i poprawi słowniki na "Zmiana stanu
produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)" to jest w

zasadzie w czarnej d...?

Przecież to informatyczne przedszkole.

Pan socjolog (ale z zacięciem) mnie, programistę, uczy informatyki. Czad.

Gaz gazem, ale chyba Pan nie zaprzeczy, że uwaga Pana Andrzeja co do słowników jest w 100%

słuszna ?

A i tak łatwiej w takim razie słowniki obsługiwać bezpośrednio w SQLu.

Zleciało mi tu szyderą.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 22:22
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