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Sławomir Broda:

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

Żartuje Pan? Wie Pan co to jest kopiuj-wklej? Co to dostawienie wiersza i kolumny? Co to szybka
tabela przestawna, żeby zobaczyć spójność wymiarów?
Owszem, zaprzeczam.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj4.12.2012, 22:41

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Kwestia czasu i samozaparcia.

Czyli nie łupał. A się wypowiada.

Wypowiadam się, ale nie jako ekspert, a obserwator.

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 bzdura. Ja mam badania, a Pan tylko SWOJE doświadczenie.

Badania ? Czy te badania to nie są PANA doświadczenia ?

Nie potrafią używać niczego poza excelem i tu jest problem.

Nieprawda. Nie mają innego wyjścia.

Nie chcą mieć, bo tak łatwiej i wygodniej.

Bo łatwiej exportować dane do E. i pracować w znanym sobie środowisku, niż uczyć się
nowego.

Łałała... cóż za pochwała SOA!

Pochwała? Napisałem łatwiej, a nie lepiej czy efektywniej.
Pozwolę sobie na obrazowe porównanie. Zniesmaczonych przepraszam.
Łatwiej jest załatwić się za przeproszeniem tam gdzie się stoi, niż biegać do toalety co wiąże się z
większym wydatkiem energetycznym i poziomem skomplikowania czynności.
Ale moim zdaniem efekt jest tego wart.

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.

Co Pan? Myśli Pan, że "moi" księgowi nie powiesili by mnie na haku, gdyby to, co Pan mi
imputuje?

Chyba coś Panu w tym zdaniu brakuje.

Nie atakuję, tylko zwracam uwagę, że wytoczył Pan armatę na muchę.

Ładna muszka. 250 kolumn do obróbki przez zagnieżdżanie JEŻELI().
Czytał Pan tamto? A nawet, jeśli Pan czytał, to PAN NIE PODAŁ ROZWIĄZANIA, a ja podałem.

No to kto teraz nie czytał tego co napisałem ? Zaproponowałem przemodelowanie danych. To nie
rozwiązanie ?

Nigdzie też nie sugerowałem, że zagnieżdżanie JEzeli jest mądre i zdrowe.

Ale co z tym rozwiązaniem. Muszka?

J.W. i J.N.

Pisałem, że należało by zmienić strukturę danych, bo operacje nawet sql'em na 250
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kolumnach to kiepski pomysł.
jesteś Doktor Jekyll i Pan Hide.

Czyli na polityka (premiera np.) się nadaję ?

Oczywiście! Tylko ma Pan konkurencję. Z Panem Andrzejem nie wygra Pan na demagogię.

Mimo to spróbuję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |4.12.2012, 22:44

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Żartuje Pan? Wie Pan co to jest kopiuj-wklej? Co to dostawienie wiersza i kolumny? Co to
szybka tabela przestawna, żeby zobaczyć spójność wymiarów?

No pięknie. Exceliozę Pan chce wytępić, a wyżej aktywnie ją Pan promuje.

Owszem, zaprzeczam.

Reasumując: słowniki po nazwach w excelu trzymać ma ten hipotetyczny anal tyk?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |4.12.2012, 22:52

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Kwestia czasu i samozaparcia.

Czyli nie łupał. A się wypowiada.

Wypowiadam się, ale nie jako ekspert, a obserwator.

Taż cały czas Panu mówię, że poziom znajomości tematu mamy diametralnie różny.

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

Nie bzdura. Ja mam badania, a Pan tylko SWOJE doświadczenie.

Badania ? Czy te badania to nie są PANA doświadczenia ?

No, nie wziąłem ich z Internetu, fakt.

Bo łatwiej exportować dane do E. i pracować w znanym sobie środowisku, niż uczyć się
nowego.

Łałała... cóż za pochwała SOA!

Pochwała? Napisałem łatwiej, a nie lepiej czy efektywniej.
Pozwolę sobie na obrazowe porównanie. Zniesmaczonych przepraszam.
Łatwiej jest załatwić się za przeproszeniem tam gdzie się stoi, niż biegać do toalety co wiąże
się z większym wydatkiem energetycznym i poziomem skomplikowania czynności.
Ale moim zdaniem efekt jest tego wart.

I dlatego leje Pan wszędzie i bez krępacji?
Dobry efekt - tak trzymać!

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.

Co Pan? Myśli Pan, że "moi" księgowi nie powiesili by mnie na haku, gdyby to, co Pan mi
imputuje?

Chyba coś Panu w tym zdaniu brakuje.

Tak. Odpowiedzi.
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Nie atakuję, tylko zwracam uwagę, że wytoczył Pan armatę na muchę.

Ładna muszka. 250 kolumn do obróbki przez zagnieżdżanie JEŻELI().
Czytał Pan tamto? A nawet, jeśli Pan czytał, to PAN NIE PODAŁ ROZWIĄZANIA, a ja
podałem.

No to kto teraz nie czytał tego co napisałem ? Zaproponowałem przemodelowanie danych. To
nie rozwiązanie ?

To ja podam lepsze:
Świat powinien być rajem.

Oczywiście! Tylko ma Pan konkurencję. Z Panem Andrzejem nie wygra Pan na demagogię.

Mimo to spróbuję.

Cienka sprawa. Ale - kibicuję!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj4.12.2012, 22:52

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Żartuje Pan? Wie Pan co to jest kopiuj-wklej? Co to dostawienie wiersza i kolumny? Co to
szybka tabela przestawna, żeby zobaczyć spójność wymiarów?

No pięknie. Exceliozę Pan chce wytępić, a wyżej aktywnie ją Pan promuje.

Nie, no, zaś nie mogę.
Przed chwilą Pan Sławek pojechał, że Excel jest doskonale łatwy. A teraz mu łatwość
przeszkadza!
Nu, ma Pan duże szanse w tych zawodach na demagogię z P. Andrzejem!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj4.12.2012, 22:57

Wojciech Gardziński:

Nie, no, zaś nie mogę.
Przed chwilą Pan Sławek pojechał, że Excel jest doskonale łatwy. A teraz mu łatwość
przeszkadza!
Nu, ma Pan duże szanse w tych zawodach na demagogię z P. Andrzejem!

Ponieważ w Excelu się łatwo dodaje to zróbmy w skoroszytach bazę danych z opisem relacji
między tabelami w zakładkach :D

Pan się dokształca na wiki... proszszsz... http://pl.wikipedia.org/wiki/Demagogia

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |4.12.2012, 23:00

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Badania ? Czy te badania to nie są PANA doświadczenia ?

No, nie wziąłem ich z Internetu, fakt.

No to na tej zasadzie ja też mam badania (doświadczenie=badania).

Łatwiej jest załatwić się za przeproszeniem tam gdzie się stoi, niż biegać do toalety co
wiąże się z większym wydatkiem energetycznym i poziomem skomplikowania czynności.
Ale moim zdaniem efekt jest tego wart.

I dlatego leje Pan wszędzie i bez krępacji?
Dobry efekt - tak trzymać!

Czy Pan naprawdę nie umie czytać ? Czy znów celowy przekręt mojej wypowiedzi ?
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Co Pan? Myśli Pan, że "moi" księgowi nie powiesili by mnie na haku, gdyby to, co Pan mi
imputuje?

Chyba coś Panu w tym zdaniu brakuje.

Tak. Odpowiedzi.

Wg. mnie poprawnej składni i sensu.

No to kto teraz nie czytał tego co napisałem ? Zaproponowałem przemodelowanie danych.
To nie rozwiązanie ?

To ja podam lepsze:
Świat powinien być rajem.

Znaczy nie da się ich przemodelować i pracować na "ludzkim" układzie ?
No cóż ja bym sobie z tym poradził - jeżeli ktoś nie chce lub nie potrafi........

Oczywiście! Tylko ma Pan konkurencję. Z Panem Andrzejem nie wygra Pan na
demagogię.

Mimo to spróbuję.

Cienka sprawa. Ale - kibicuję!

Widzę, że nie tylko z Panem Andrzejem będę konkurował.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.12.2012, 05:59

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Żartuje Pan? Wie Pan co to jest kopiuj-wklej? Co to dostawienie wiersza i kolumny? Co
to szybka tabela przestawna, żeby zobaczyć spójność wymiarów?

No pięknie. Exceliozę Pan chce wytępić, a wyżej aktywnie ją Pan promuje.

Nie, no, zaś nie mogę.
Przed chwilą Pan Sławek pojechał, że Excel jest doskonale łatwy. A teraz mu łatwość
przeszkadza!
Nu, ma Pan duże szanse w tych zawodach na demagogię z P. Andrzejem!

Raczej z Panem nie mam szans w tej dyskusji.
Każda moja wypowiedź jest albo przekręcana, albo interpretowane w sposób odmienny od
ogólnie przyjętych standardów (przykład wyżej).
Jak dla mnie to może Pan sobie nawet sterowanie toaletą napisać w excelu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.12.2012, 06:01

Sławomir Broda:

Raczej z Panem nie mam szans w tej dyskusji.
Każda moja wypowiedź jest albo przekręcana, albo interpretowane w sposób odmienny od
ogólnie przyjętych standardów (przykład wyżej).

No to mamy niemały kłopocik w projekcie Sławek-polityk. :(
Pan Sławek jest czuły na przekręcanie i pokrętne interpretowanie jego wypowiedzi... - i Pan chce
na polityka? Wychodzi Kaczo i mówi: "Tusku, nie mam szans w dyskusji z Tobą..." - wyobraża
Pan sobie taki greps?
Pan Andrzej ma tu plusa. Nie dość, że on przekręca i interpretuje, jak chce, to jeszcze zupełnie
nie jest czuły na moje przekrętki, a nawet na fakty! Znaczy, ma dwa plusy. ;)

Jak dla mnie to może Pan sobie nawet sterowanie toaletą napisać w excelu.

A ma Pan dostęp do Toaleta.dll? Proszę mi wysłać na mejla!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj5.12.2012, 16:12

Sławomir Broda:

No to na tej zasadzie ja też mam badania (doświadczenie=badania).
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Punkt dla Pana. Ale, przyzna Pan - zakres onego świadczy o jakości badań, czyż nie?

Co Pan? Myśli Pan, że "moi" księgowi nie powiesili by mnie na haku, gdyby to, co Pan
mi imputuje?

Chyba coś Panu w tym zdaniu brakuje.

Tak. Odpowiedzi.

Wg. mnie poprawnej składni i sensu.

Eee tam... Zarzucają mi na LInkedinku, że nie gadam poprawnie po angielsku, ale nie
przeszkadza im to mnie tam wyzywać. Znaczy - pieją mi komplementa, bo... rozumieją.

No to kto teraz nie czytał tego co napisałem ? Zaproponowałem przemodelowanie
danych. To nie rozwiązanie ?

To ja podam lepsze:
Świat powinien być rajem.

Znaczy nie da się ich przemodelować i pracować na "ludzkim" układzie ?

I to jest bardzo dobre pytanie!
Musi Pan dane przemodelować, żeby pracować w "ludzkim układzie" - OK!
Jak Pan myśli, do czego nam (analitykowi) potrzebna owa DMA?

No cóż ja bym sobie z tym poradził - jeżeli ktoś nie chce lub nie potrafi........

Po to nam analityk-inżynier.

Oczywiście! Tylko ma Pan konkurencję. Z Panem Andrzejem nie wygra Pan na
demagogię.

Mimo to spróbuję.

Cienka sprawa. Ale - kibicuję!

Widzę, że nie tylko z Panem Andrzejem będę konkurował.

Żeby stanąć w szranki z mistrzem Andrzejem, najpierw Pan musi wygrać prawybory, to chyba
jasne?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.12.12 o godzinie 16:30

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj5.12.2012, 16:19

Biajki Wy moje drogie!

Cicho i pusto tu, nie uważacie?
Nikt już nie robi wrzutek reklamowych, typu "Penta-ho to ho-ho!", nikt już nie rozpoczyna
"wątków konkurencyjnych" imienia niespełnionego Roberta Wywalacza.
Sapki i w ogóle biajki wycofały się na swoje stronki, gdzie dalej wypisują bzdury
Nieoceniony Comarch: Dzięki wykorzystaniu Business Intelligence przedsiębiorstwa mogą

optymalizować swoją działalność, generować większe zyski oraz identyfikować i eliminować

wąskie gardła. Stał się on nieodłączną częścią systemów ERP.

Ale już jakby mniej nachalni, już nie takie ex-catedra, już ten świat nie taki sam.

Wy też, jak widać po chwilowej, naszej, przerwie, nie macie za bardzo nic do powiedzenia, gdy
zabrakło Wam motoru - wszędobylskiego i jakże bardzo znienawidzonego excelka, którego
jednak musicie kochać, bo inaczej klienty zrezygnują z Was. Musicie udawać lovcianie, żeby nie
zostać posądzonym o robienie analitykom wbrew.
To bardzo dobrze.

Fajni jesteście - takie to wszystko standardowe i przewidywalne.
Jak nic nie rozumiecie to walka. Jak tylko coś zrozumiecie - to "to przecież oczywiste". My coś
wymyśliliśmy i nazwaliśmy - wy od razu, "że zła nazwa". Jesteście rozbrajający, buziaczki ślę,
wy moje słodziaczki :).
Jeszcze będziemy, ale to dopiero jutro, świadkami "festiwalu autorstwa". Jak wiecie (i my
wiemy) excelek zniszczy biajki, ograniczy je do SOA, w większych przypadkach powdrażacie
jednak HD. I już. A wtedy Wy zaczniecie krzyczeć, że to dzięki Wam, że Wy tu wkład i że w ogóle
nazwaliście to właściwie, takie tam. Wszyscy wiemy, że tak będzie. My na to czekamy z
niecierpliwością.

No dobrze, już się obudźcie, już coś pokrzyczcie, powywalajcie, powyzywajcie, coś wszak trzeba
robić w tym dogorywającym świecie Business Intelligence.

Ale zanim zamkniecie grupę, jeszcze weźcie sobie "gwarantowanego" bona od Pana Marcina Ch.
- pięć dych piechotą nie chodzi. ROI z inwestycji w czytanie grupy BI musi być.
Już za wypełnianie ankiet biajowych się płaci, ale jaja! 3 lata temu jakże inaczej wyglądał świat.

No dawać, chłopaki - najpierw klikamy w "Nadużycie". Ra-zem!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.12.12 o godzinie 13:02

dzisiaj 12:59
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Wy też, jak widać po chwilowej, naszej, przerwie, nie macie za bardzo nic do powiedzenia,
gdy zabrakło Wam motoru - wszędobylskiego i jakże bardzo znienawidzonego excelka,
którego jednak musicie kochać, bo inaczej klienty zrezygnują z Was.

tak, a serwer zrezygnuje z klienta w postaci excela lub przeglądarki.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:35

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Wy też, jak widać po chwilowej, naszej, przerwie, nie macie za bardzo nic do powiedzenia,
gdy zabrakło Wam motoru - wszędobylskiego i jakże bardzo znienawidzonego excelka,
którego jednak musicie kochać, bo inaczej klienty zrezygnują z Was.

tak, a serwer zrezygnuje z klienta w postaci excela lub przeglądarki.

A gdzie bajer, o niemożliwości łączenia danych z dwóch olapków?
Excelek i przeglądarka jest. Z trójcy Pana bajerów brakuje dwóch olapków, co się stało?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:53

Wojciech Gardziński:

A gdzie bajer, o niemożliwości łączenia danych z dwóch olapków?
Excelek i przeglądarka jest. Z trójcy Pana bajerów brakuje dwóch olapków, co się stało?

Pan nadal wierzy, że można wziąć dwie kostki ASowe i połączyć?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:59

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A gdzie bajer, o niemożliwości łączenia danych z dwóch olapków?
Excelek i przeglądarka jest. Z trójcy Pana bajerów brakuje dwóch olapków, co się stało?

Pan nadal wierzy, że można wziąć dwie kostki ASowe i połączyć?

Nie i nigdy w to nie wierzyłem. Wiem jednak jedno - nigdy Pan nie przyswoi tego faktu, że
można na etapie analizy korzystać z danych z wielu kostek (bo Pana narzędzia tego nie potrafią),
jak też faktu, że ja (w znaczeniu: nie-biaj) potrafię zrobić sobie kostkę (i to nawet ad-hocową,
czego Pan Szanowny już nie potrafi) na podstawie dokumentów, jeżeli sytuacja i sens analizy
tego wymagają.
Pana odporność na fakty jest godna podziwu!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:20

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A gdzie bajer, o niemożliwości łączenia danych z dwóch olapków?
Excelek i przeglądarka jest. Z trójcy Pana bajerów brakuje dwóch olapków, co się stało?

Pan nadal wierzy, że można wziąć dwie kostki ASowe i połączyć?

Nie i nigdy w to nie wierzyłem. Wiem jednak jedno - nigdy Pan nie przyswoi tego faktu, że
można na etapie analizy korzystać z danych z wielu kostek (bo Pana narzędzia tego nie
potrafią), jak też faktu, że ja (w znaczeniu: nie-biaj) potrafię zrobić sobie kostkę (i to nawet
ad-hocową, czego Pan Szanowny już nie potrafi) na podstawie dokumentów, jeżeli sytuacja i
sens analizy tego wymagają.
Pana odporność na fakty jest godna podziwu!

Odporność na fakty to i też mocna Pana strona. Ja też mogę sobie zrobić nowy model danych w
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rozwiązaniach Microsoft (Analysis Services Tabular lub PowerPivot) i połączyć to jeszcze z innymi
źródłami jeżeli sytuacja i sens analizy tego wymagają...
Tylko że ja mogę jeszcze rozszerzyć to o hierarchie, kpi, perspektywy, zabezpieczyć w dowolny
sposób...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:31

Wojciech Gardziński:

Nie i nigdy w to nie wierzyłem. Wiem jednak jedno - nigdy Pan nie przyswoi tego faktu, że
można na etapie analizy korzystać z danych z wielu kostek (bo Pana narzędzia tego nie
potrafią), jak też faktu, że ja (w znaczeniu: nie-biaj) potrafię zrobić sobie kostkę (i to nawet
ad-hocową, czego Pan Szanowny już nie potrafi) na podstawie dokumentów, jeżeli sytuacja i
sens analizy tego wymagają.
Pana odporność na fakty jest godna podziwu!

Bardzo ładnie...

A po tym jak Pan to zrobi... GDZIE SĄ MOJE DANE??! Przecież tam był model kalkulacji,
przeliczone dane, budżety... ale poszło w kosmos

A co do możliwości narzędzi - narzędzia to potrafią... tylko że to mało przydatne bo to działanie
na kluczach podziałowych:

z lewej strony ma Pan podłączone kostki i można do analizy pobierać dane z różnych kostek - np.
powierzchnia do kosztów użytkowania powierzchni lub liczbę pracowników do kosztów na etat.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 10.12.12 o godzinie 16:07

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

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie i nigdy w to nie wierzyłem. Wiem jednak jedno - nigdy Pan nie przyswoi tego faktu, że
można na etapie analizy korzystać z danych z wielu kostek (bo Pana narzędzia tego nie
potrafią), jak też faktu, że ja (w znaczeniu: nie-biaj) potrafię zrobić sobie kostkę (i to nawet
ad-hocową, czego Pan Szanowny już nie potrafi) na podstawie dokumentów, jeżeli sytuacja
i sens analizy tego wymagają.
Pana odporność na fakty jest godna podziwu!

Bardzo ładnie...

A po tym jak Pan to zrobi... GDZIE SĄ MOJE DANE??! Przecież tam był model kalkulacji,
przeliczone dane, budżety... ale poszło w kosmos

To u Pan poszło w kosmos. Ja np. nigdy nie robię kalkulacji w kostkach - zawsze w tabelach, bo
ludzie czasami po prostu nie chcą korzystać z kostek - tabele są bardziej zrozumiałe. Ja robię
kostki na gotowych tabelach, więc Pana problem jakby mnie nie dotyczył.
Niech Pan mi nie wciska swoich błędów!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:53

Wojciech Gardziński:

To u Pan poszło w kosmos. Ja np. nigdy nie robię kalkulacji w kostkach - zawsze w tabelach,
bo ludzie czasami po prostu nie chcą korzystać z kostek - tabele są bardziej zrozumiałe. Ja
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robię kostki na gotowych tabelach, więc Pana problem jakby mnie nie dotyczył.
Niech Pan mi nie wciska swoich błędów!

w jakich tabelach? model kalkulowany robi Pan zawsze na agregatach. Budżety też robi Pan na
agregatach - w dowolnych miarach ZA OKRES.
No i wszytko poszło w kosmos bo się zmieniła struktura kostek.

Chce Pan to liczyć na viewsach???

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 10.12.12 o godzinie 16:09

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:57

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

To u Pan poszło w kosmos. Ja np. nigdy nie robię kalkulacji w kostkach - zawsze w
tabelach, bo ludzie czasami po prostu nie chcą korzystać z kostek - tabele są bardziej
zrozumiałe. Ja robię kostki na gotowych tabelach, więc Pana problem jakby mnie nie
dotyczył.
Niech Pan mi nie wciska swoich błędów!

w jakich tabelach? model kalkulowany robi Pan zawsze na agregatach. Jak chce Pan wyliczyć
dowolny wskaźnik, czy skorzystać z miary naturalnej to korzysta Pan z agregatu (np. za okres
- liczba pracowników, krzeseł, kwh, czegokolwiek).
Budżety też robi Pan na agregatach - w dowolnych miarach ZA OKRES.
No i wszytko poszło w kosmos bo się zmieniła struktura kostek.

Chce Pan to liczyć na viewsach???

Pomidor.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:09
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