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Sławomir Broda:

Inspirowałem się Pana wypowiedziami.

wojciech g - zrodlo inspiracyj. gdybym tak mogl zaisopirowac pana do myslenia. z pana pozycji
zawodowej mogloby poplynac wiele cennych spostrzezen...

poniewaz ja w belkocie jak ryba w wodzie (ten cytat zostanie zaraz

Zauważyłem.

Bystrzaczek! a SOA moze pan zauwazyl? to by bylo halo!

podchwycony przez hejterkow - na zdrowie!) to pan sam sobie szkodzi - bede sie z pana
nabijal, az pan wroci.

Tragedia.

Raczej komedia.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.13 o godzinie 17:54

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:49

Wojciech Gardziński:

Jakie słabości BS wykazała praktyka?

Wlasciwie jedna - niepraktycznosc w znaczeniu niemoznosc realizacji

Jeśli chodzi o niemożność realizacji to myślę że jakby komu zależało to by zrealizował. Ale chyba
niewielu zależy - przynajmniej jeśli chodzi o perspektywę ludzką.

nie nwiem jak to mozliwe, ze nikt nie zauwazyl ze perspektywa ludzka czy jak jej tam bylo
byla zupelnie nie do zastosowania - jak mierzyc zadowolenie pracownikow?

Bezpośrednio jest to zapewne trudne. Wywiady z pracownikami są raczej mało wiarygodne - nikt
nie będzie pod sobą dołków kopał. A anonimowość gwarantowana przez "zewnętrzne firmy
analityczne" to mrzonka.

Niemniej jednak jak się chce to można mierzyć: rotację pracowników w poszczególnych działach,
ilość przepracowanych nadgodzin i sposób ich rozliczania, wysokość wynagrodzenia na danym
stanowisku w stosunku do średniej w danym regionie. Zapewne można jeszcze dodać inne miary
ilościowe.

Pytanie jednak komu będzie się chciało to liczyć i jeszcze wyciągać wnioski z tych wyliczeń...

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

Marcin Szewczyk:

Jeśli chodzi o niemożność realizacji to myślę że jakby komu zależało to by zrealizował. Ale
chyba niewielu zależy - przynajmniej jeśli chodzi o perspektywę ludzką.

Tak się zastanawiam skąd Panowie wzięli tę perspektywę - pewnie z tradycyjnego wyzysku klasy
robotniczej?
Tradycyjnie w BSC składa się z czterech perspektyw, zacytuję:
1) perspektywa finansowa, ilustrująca bezpośrednio rezultat przyjętej do realizacji strategii,
gdzie wartości zamieszczonych w niej mierników stanowić będą konsekwencje podjętych działań i
uzyskanych efektów w pozostałych perspektywach,
2) perspektywa klienta, skupiająca najważniejsze zagadnienia związane z rynkiem, na którym
funkcjonuje przedsiębiorstwo, warunkujące poprzez realizację celów rynkowych, osiągnięcie
zamierzonych rezultatów finansowych,
3) perspektywa procesów wewnętrznych, oddająca specyfikę wewnętrznego mechanizmu
funkcjonowania przedsiębiorstwa, artykułując najważniejsze czynniki mające wpływ na
wewnętrzną efektywność funkcjonowania, co wpływa na pozycje rynkową i możliwości
generowania wartości firmy,
4) perspektywa rozwoju opisująca stan podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, wskazując
na potrzeby jego udoskonalenia, zmiany, czy rozwoju.

Ocen ankietowych pewnie trzeba unikać bo jest kłopot w ich gromadzeniu i aktualności.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:11

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Inspirowałem się Pana wypowiedziami.

wojciech g - zrodlo inspiracyj. gdybym tak mogl zaisopirowac pana do myslenia. z pana
pozycji zawodowej mogloby poplynac wiele cennych spostrzezen...

Gdyby Pan zmienił sposób prowadzenie dyskusji to i jej efekty były by inne.

poniewaz ja w belkocie jak ryba w wodzie (ten cytat zostanie zaraz

Zauważyłem.

Bystrzaczek! a SOA moze pan zauwazyl? to by bylo halo!

Już chyba wyraziłęm się na temat S(p)OA. Jest to mrzonka bez szans na praktyczne zastosowane
w formie proponowanej przez Panów.

podchwycony przez hejterkow - na zdrowie!) to pan sam sobie szkodzi - bede sie z pana
nabijal, az pan wroci.

Tragedia.

Raczej komedia.

Dramat.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:26

Andrzej O.:

Tradycyjnie w BSC składa się z czterech perspektyw, zacytuję:

Tak się zastanawiam skąd Pan wziął te perspektywy... Pewnie z Wiki? I co Pan chce udowodnić
podając ten cytat? Że satysfakcja pracowników jest poza zakresem BS? To musi się Pan bardziej
wysilić.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:58

Andrzej O.:

Marcin Szewczyk:

Jeśli chodzi o niemożność realizacji to myślę że jakby komu zależało to by zrealizował. Ale
chyba niewielu zależy - przynajmniej jeśli chodzi o perspektywę ludzką.

Tak się zastanawiam skąd Panowie wzięli tę perspektywę - pewnie z tradycyjnego wyzysku
klasy robotniczej?

(...)

4) perspektywa rozwoju opisująca stan podstawowych zasobów przedsiębiorstwa,
wskazując na potrzeby jego udoskonalenia, zmiany, czy rozwoju.

Pewnie chodziło o tę ostatnią...
Ale było nie było chyba wszystkie są ludzkie ? ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:59

Andrzej O.:

Tak się zastanawiam skąd Panowie wzięli tę perspektywę - pewnie z tradycyjnego wyzysku
klasy robotniczej?

Proponuję Panu lekturę poniższego wątku:

http://www.goldenline.pl/forum/2863116/zryty-beret-czy...

Zapewne będzie to dla Pana odkrywcze.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:29
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Marcin Szewczyk:

Wojciech Gardziński:

Jakie słabości BS wykazała praktyka?

Wlasciwie jedna - niepraktycznosc w znaczeniu niemoznosc realizacji

Jeśli chodzi o niemożność realizacji to myślę że jakby komu zależało to by zrealizował. Ale
chyba niewielu zależy - przynajmniej jeśli chodzi o perspektywę ludzką.

Panie Marcinie, wszystko jest "do zastosowania, jakby komuś zależało". Wszak "chcieć, to móc".
Ale, niestety, ta nasza obecność tutaj, wynika m.in. właśnie z tego, że niektóre teorie to
mrzonki. Taką teorią jest zarówno sztuczna inteligencja, "Business Intelligence" w formie
wielkich systemów "pchających dane", Balanced Scorecard i pewnie jeszcze paru teoryjek.
Tego się nie da, bo to się kłóci z praktyką ludzkiej działalności. Człowiek chce mieć kontrolę nad
tym, co robi - szczególnie dotyczy to biznesu. Żaden raport zdefiniowany w BI nie ma sensu z
prostego powodu:
Proszę sobie wyobrazić taki przykład - kontroluje Pan swoje prywatne koszty, tego tyle, tego ileś
tam. Już po drugim oglądzie swojego super-pulpitu... już go Pan zna i on już PANA nie interesuje.
Chce Pan nowego, wciąż nowego, a jutro jeszcze nowszego. I tu rewolucja - i ta rewolucja jest
wszędzie, tylko nie chce się jej dostrzec - clou wszelkiego raportowania to adhoki, które jutro
znowu są poprawiane i tak wciąż. I tu się sprawdza ów Excelek. Bo tu jest NAJPROŚCIEJ. To jest,
po prostu, centrum świata analitycznego i żaden biaj nawet nie podskoczy, co najwyżej dostarczy
dane do tego środowiska. Czyli stanie się po prostu kolejnym elementem warstwy danych.

nie nwiem jak to mozliwe, ze nikt nie zauwazyl ze perspektywa ludzka czy jak jej tam bylo
byla zupelnie nie do zastosowania - jak mierzyc zadowolenie pracownikow?

Bezpośrednio jest to zapewne trudne. Wywiady z pracownikami są raczej mało wiarygodne -
nikt nie będzie pod sobą dołków kopał. A anonimowość gwarantowana przez "zewnętrzne
firmy analityczne" to mrzonka.

Oczywiście. Do tego dochodzą koszty, długotrwałość procesu i SUBIEKTYWIZM. Każdy prezes
woli nie wydać, niż wydać, jeśli wie, że i tak TO ON DECYDUJE, co tam ma być.

Niemniej jednak jak się chce to można mierzyć: rotację pracowników w poszczególnych
działach, ilość przepracowanych nadgodzin i sposób ich rozliczania, wysokość wynagrodzenia
na danym stanowisku w stosunku do średniej w danym regionie. Zapewne można jeszcze
dodać inne miary ilościowe.

Ale w niektórych firmach rotacja jest wpisana w działalność. Ja też kiedyś myślałem, że mała
rotacja, to sukces - do momentu, jak przyszły te "ubezpieczenia II. filaru" w 1997. Miałem
znajomego, który mnie namawiał do jakiegoś tam ubezpieczenia. Po chwili CAŁY PION ICH
SPRZEDAŻY... ZOSTAŁ SPRZEDANY (całość - ludzie, sprzeęt, organizacja - serio) do... banku.
Więc znajomy sprzedawał konta firmowe, po chwili... już wciskał pożyczki w Providencie, potem
reklamy w Google'ach, a potem jeszcze ze dwie inne rzeczy. Nie zmieniając fizycznego miejsca
pracy, ale firmy - co chwila.
To mrzonka.

Pytanie jednak komu będzie się chciało to liczyć i jeszcze wyciągać wnioski z tych wyliczeń...

To jest liczone - w głowach menedżerów. I nie ma sposobu, żeby tę wiedzę biznesową zamknąć
w jakimś software'e. A już zabawkach typu BSC to już parodia.

Jak to mawia Michał Ogórek:
Był kiedyś Mezozoik, Paleozoik, a teraz, w dobie (czasami) głupiej informatyzacji - Paranoik.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:57

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Inspirowałem się Pana wypowiedziami.

wojciech g - zrodlo inspiracyj. gdybym tak mogl zaisopirowac pana do myslenia. z pana
pozycji zawodowej mogloby poplynac wiele cennych spostrzezen...

Gdyby Pan zmienił sposób prowadzenie dyskusji to i jej efekty były by inne.

Gdybym zmienił styl - nie byłoby tej dyskusji.
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poniewaz ja w belkocie jak ryba w wodzie (ten cytat zostanie zaraz

Zauważyłem.

Bystrzaczek! a SOA moze pan zauwazyl? to by bylo halo!

Już chyba wyraziłęm się na temat S(p)OA. Jest to mrzonka bez szans na praktyczne
zastosowane w formie proponowanej przez Panów.

Hehehe, jak to nie działa, jak działa. Tak, ten trzmiel ma teoretycznie za małe skrzydełka, żeby
utrzymać się w powietrzu. Ma jednak pewną wadę - lata i żyje.

podchwycony przez hejterkow - na zdrowie!) to pan sam sobie szkodzi - bede sie z
pana nabijal, az pan wroci.

Tragedia.

Raczej komedia.

Dramat.

A Pan jest w jednej z ról głównych. Gratuluję!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:00

Marcin Szewczyk:

Proponuję Panu lekturę poniższego wątku:

http://www.goldenline.pl/forum/2863116/zryty-beret-czy...

Hehehe, też chciałem poczytać... ale kliknąłem i zapomniałem, że już mnie raz stamtąd wywalili.
Poinformuję, czy mnie przyjmą z powrotem ;).

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:04

Marcin Szewczyk:

Andrzej O.:

Tradycyjnie w BSC składa się z czterech perspektyw, zacytuję:

Tak się zastanawiam skąd Pan wziął te perspektywy... Pewnie z Wiki? I co Pan chce
udowodnić podając ten cytat? Że satysfakcja pracowników jest poza zakresem BS? To musi się
Pan bardziej wysilić.

BSC jest narzędziem zarządzania biznesem, a nie szczęściem ludzi. Więc perspektywa
pracowników może być pochodną jakiś celów korzystnych dla firmy - w ekonomii wielokrotnie
sprawdzano podejście odwrotne i kończyło się sromotną porażką. Za wyniki są profity, a nie za
profity są wyniki.
Ostatnie przykłady w dużej skali niebiznesowej - bankructwo strefy euro oraz brak efektów dużej
części unijnych funduszy. Mam duże wątpliwości czy jakiś biznes zdecyduje się na takie podejście.

Proponuję Panu lekturę poniższego wątku:

http://www.goldenline.pl/forum/2863116/zryty-beret-czy...

Zapewne będzie to dla Pana odkrywcze.

Nie sądzę bo się tam chyba wypowiadałem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:19

Wojciech Gardziński:

Panie Marcinie, wszystko jest "do zastosowania, jakby komuś zależało". Wszak "chcieć, to
móc".

No dobra. Czyli jakby chcieli to by mierzyli. Ale w niewielu przypadkach chcą.

Proszę sobie wyobrazić taki przykład - kontroluje Pan swoje prywatne koszty, tego tyle, tego
ileś tam. Już po drugim oglądzie swojego super-pulpitu... już go Pan zna i on już PANA nie
interesuje. Chce Pan nowego, wciąż nowego, a jutro jeszcze nowszego.

Proszę sobie wyobrazić taki przykład: uczy się Pan jeździć samochodem. Po kilku jazdach
próbnych zna Pan już układ deski rozdzielczej i potrafi Pan interpretować informacje z niej
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wychodzące. Są one niezbędne do bezpiecznej jazdy.

Jak Pan będzie chciał to Pan sobie dorobi tą czy inną metodą nowe wskaźniki ale deski
rozdzielczej się Pan nie pozbędzie bo to niepotrzebne ryzyko.

Ale w niektórych firmach rotacja jest wpisana w działalność.

Więc w niektórych firmach nie ma ona sensu jako element BS. Ale czy to oznacza że BS jest bez
sensu? Dlaczego jazda bez deski rozdzelczej ma być lepsza niż z deską?

Pytanie jednak komu będzie się chciało to liczyć i jeszcze wyciągać wnioski z tych
wyliczeń...

To jest liczone - w głowach menedżerów. I nie ma sposobu, żeby tę wiedzę biznesową
zamknąć w jakimś software'e. A już zabawkach typu BSC to już parodia.

Ok. Przyjmijmy że w niektórych firmach mierzenie rotacji pracowników nie jest kluczowym
czynnikiem sukcesu. Ale są inne czynniki. Jak menedżer będzie chciał i wiedział jak to zbuduje
sobie swoją własną BS i będzie jej z powodzeniem używał. Ja bym tam koncepcji BS nie wyrzucał
do kosza. Ale też nie traktował jej jak Ewangelii. Z teorii należy wyciągnąć to co potrzebne i
praktyczne i to stosować.

A nie wylewać dziecko z kąpielą - albo BS z BI ;-)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:34

Andrzej O.:

BSC jest narzędziem zarządzania biznesem, a nie szczęściem ludzi. Więc perspektywa
pracowników może być pochodną jakiś celów korzystnych dla firmy - w ekonomii wielokrotnie
sprawdzano podejście odwrotne i kończyło się sromotną porażką.

Pozwoli Pan że przypomnę o czym pisałem: o mierzeniu rotacji w działach, o mierzeniu
nadgodzin i sprawdzaniu ich rozliczania o wysokości wynagrodzeń.

Uważa Pan że ciągłe zbieranie tych informacji to "sterowanie szczęściem" pracowników?

Nie sądzę bo się tam chyba wypowiadałem.

Czytał Pan, wypowiadał się Pan a jednocześnie wypisuje że mierzenie rotacji i nadgodzin jest z
teorii o wyzysku klasy robotniczej? Nie rozumiem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:43

Marcin Szewczyk:

No dobra. Czyli jakby chcieli to by mierzyli. Ale w niewielu przypadkach chcą.

Proszę sobie wyobrazić taki przykład: uczy się Pan jeździć samochodem. Po kilku jazdach
próbnych zna Pan już układ deski rozdzielczej i potrafi Pan interpretować informacje z niej
wychodzące. Są one niezbędne do bezpiecznej jazdy.

Jak Pan będzie chciał to Pan sobie dorobi tą czy inną metodą nowe wskaźniki ale deski
rozdzielczej się Pan nie pozbędzie bo to niepotrzebne ryzyko.

Rozumiem, że poszukuje Pan "złotego środka" - OK.
Jakiś dziwny Pan jest... ;) Przynajmniej tutaj :)

Więc w niektórych firmach nie ma ona sensu jako element BS. Ale czy to oznacza że BS jest
bez sensu? Dlaczego jazda bez deski rozdzelczej ma być lepsza niż z deską?

Ależ oczywiście, że zawsze jest pewien zestaw informacji, które "są stałe".
Ale - tu zaskoczenie - ja TEŻ TAK MYŚLAŁEM. Jak robiłem AFINA AD 1995-1998 oferowałem
standaryzowane sprawozdania finansowe. Nawet miałem maszynkę, która pomagała je
definiować ze standardowego planu kont... taki byłem kozak. Coś się tam naciskało i AFIN szukał
kont w FK klienta, odpowiadających standardowi. Znalazł - definiował, nie znalazł - pisał że nie
może. I można było wszystko dodefiniować po swojemu. Czuje Pan, jaki wynalazek? Super,
rzekłbym. 90% sprawozdania w minutę. Problem był jednak taki, że nikt tego nie użył. Każdy
wolał sam.

Ok. Przyjmijmy że w niektórych firmach mierzenie rotacji pracowników nie jest kluczowym
czynnikiem sukcesu. Ale są inne czynniki. Jak menedżer będzie chciał i wiedział jak to zbuduje
sobie swoją własną BS i będzie jej z powodzeniem używał. Ja bym tam koncepcji BS nie
wyrzucał do kosza. Ale też nie traktował jej jak Ewangelii. Z teorii należy wyciągnąć to co
potrzebne i praktyczne i to stosować.

Ależ ja rozumiem ten "cel" BS. Problem jest w tym, że jeśli mówimy o rzeczach mierzalnych -
podlegają one pod prawo "przywyczajam się i znam", tak jak na desce w samochodzie - paliwo
interesuje nas tylko wtedy, gdy go nie ma, a woda, gdy się gotuje. Czyli jest kilka(naście)
wskaźników, które mają "krzyczeć". Co za problem zrobić to w Excelu?
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Ale, niestety, clou tematu to rzeczy słabo mierzalne (vide: satysfakcja). I tu nic nie pomaga,
najlepsze BS, BI. ZA TO SIĘ PŁACI menedżerom, żeby to WYCZUWALI a nie żeby odczytywali z
biaja.

A nie wylewać dziecko z kąpielą - albo BS z BI ;-)

Cóż, "wylewać dziecko z kąpielą"... Wie Pan, znałem gościa, który się ożenił był z taką jedną, bo
jej na którejś tam randce postawił ciastko. Żal mu było tego ciastka, więc kino, potem wakacje,
a na końcu brylancik. I tak se żyje, studiując ekonomię - szczególnie nerwowo nabijając się z
rozdziału "koszty utopione"...
Na wszystko należy patrzeć tak, jakbyśmy nic nie mieli, a wszystko było PRZED nami. tylko to co
będzie jutro nas interesuje. A jutro - wiemy tylko jedno - będzie nowy problem. I jak go Pan
rozwiąże? Kupi Pan dziś biaja, żeby jutro zawezwać konsultanta do rozwiązania problemu. Jeśli
tak, to musi go Pan NAUCZYĆ go rozwiązywać, czyli SAM PAN MUSI WIEDZIEĆ, jak się go
rozwiązuje. BO GO PAN DAWNO ROZWIĄZAŁ. Gdzie? No, gdzie? W Excelku! Na kartce.
Biaj jest bez sensu, bo ROZWIĄZUJE PROBLEMY JUŻ ROZWIĄZANE.
To jak z tym ciastkiem? Wymusza małżeństwo?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:00

Marcin Szewczyk:

Andrzej O.:

BSC jest narzędziem zarządzania biznesem, a nie szczęściem ludzi. Więc perspektywa
pracowników może być pochodną jakiś celów korzystnych dla firmy - w ekonomii
wielokrotnie sprawdzano podejście odwrotne i kończyło się sromotną porażką.

Pozwoli Pan że przypomnę o czym pisałem: o mierzeniu rotacji w działach, o mierzeniu
nadgodzin i sprawdzaniu ich rozliczania o wysokości wynagrodzeń.

Perspektywy BSC ustala się z punktu widzenia firmy, a nie pracowników i tutaj będzie to
pochodna którejś z perspektyw - rozwoju, klienta albo procesów.
W jednych firmach (lub na pewnych stanowiskach) niska rotacja, dużo szkoleń to będzie
wskaźnik na utrzymanie w firmie wysokich kwalifikacji, w innych oczekiwana będzie sytuacja
wręcz odwrotna, bo może wiązać się z rosnącymi kosztami.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 06.01.13 o godzinie 21:16

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:01

Wojciech Gardziński:

Coś się tam naciskało i AFIN szukał kont w FK klienta, odpowiadających standardowi. Znalazł -
definiował, nie znalazł - pisał że nie może. I można było wszystko dodefiniować po swojemu.
Czuje Pan, jaki wynalazek? Super, rzekłbym. 90% sprawozdania w minutę. Problem był
jednak taki, że nikt tego nie użył. Każdy wolał sam.

No tak, zautomatyzował Pan działanie, które wykonuje się RAZ i to przy użyciu wiedzy
eksperckiej :)

paliwo interesuje nas tylko wtedy, gdy go nie ma, a woda, gdy się gotuje. Czyli jest
kilka(naście) wskaźników, które mają "krzyczeć". Co za problem zrobić to w Excelu?

W tym, że to mierniki zagnieżdżone - perspektywy rozwijają się w szereg mierników, do tego
rozwijają się wielowymiarowo w układzie organizacyjnym - można porobić jakieś odnośniki
między arkuszami, ale ładniej jak się drzewo rozwija.

Ale, niestety, clou tematu to rzeczy słabo mierzalne (vide: satysfakcja). I tu nic nie pomaga,
najlepsze BS, BI. ZA TO SIĘ PŁACI menedżerom, żeby to WYCZUWALI a nie żeby odczytywali
z biaja.

ŁAŁ, cóż za piękny Duch Biurokracji PZU - ten to dopiero wyczuwał :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:07

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Inspirowałem się Pana wypowiedziami.
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Marcin Szewczyk
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wojciech g - zrodlo inspiracyj. gdybym tak mogl zaisopirowac pana do myslenia. z pana
pozycji zawodowej mogloby poplynac wiele cennych spostrzezen...

Gdyby Pan zmienił sposób prowadzenie dyskusji to i jej efekty były by inne.

Gdybym zmienił styl - nie byłoby tej dyskusji.

Mam rozumieć, że dyskusja z normalną argumentacją jest dla Pana nieosiągalna ?

poniewaz ja w belkocie jak ryba w wodzie (ten cytat zostanie zaraz

Zauważyłem.

Bystrzaczek! a SOA moze pan zauwazyl? to by bylo halo!

Już chyba wyraziłęm się na temat S(p)OA. Jest to mrzonka bez szans na praktyczne
zastosowane w formie proponowanej przez Panów.

Hehehe, jak to nie działa, jak działa. Tak, ten trzmiel ma teoretycznie za małe skrzydełka,
żeby utrzymać się w powietrzu. Ma jednak pewną wadę - lata i żyje.

A są jakieś dowody na poparcie tego ? Poza ładnymi obrazkami z błotem w roli głównej ?

podchwycony przez hejterkow - na zdrowie!) to pan sam sobie szkodzi - bede sie z
pana nabijal, az pan wroci.

Tragedia.

Raczej komedia.

Dramat.

A Pan jest w jednej z ról głównych. Gratuluję!

Wieczorami jak dzieciaki pójdą spać pracować mi się już nie chce więc się czasem po udzielam
tutaj.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:22

Sławomir Broda:

Gdybym zmienił styl - nie byłoby tej dyskusji.

Mam rozumieć, że dyskusja z normalną argumentacją jest dla Pana nieosiągalna ?

No, nie jest. Jak ja coś próbuję z sensem, to Pan od razu wpada w bełkocik.
To samo zresztą dotyczy np. pana Jotżeta.
Pan Andrzej, stąd chyba uwielbienie do tego sinusa, jest "okresowy" - czasami da się z nim
pogadać (i to czasami dość długo), a potem długo zaś nie. Taki sinus z długim okresem
y=sin(x/10) czy jakoś tak... Dlatego go tak lubię, znaczy pana Andrzeja, nie sinusa.
Ino coś mu ten sinus ostatnio zjeżdża gdzieś - patrz obrazki. SAM JE ZAPREZENTOWAŁ, znaczy
ten zjazd jest planowy.

Hehehe, jak to nie działa, jak działa. Tak, ten trzmiel ma teoretycznie za małe skrzydełka,
żeby utrzymać się w powietrzu. Ma jednak pewną wadę - lata i żyje.

A są jakieś dowody na poparcie tego ? Poza ładnymi obrazkami z błotem w roli głównej ?

http://afin.net/webcasts/
Jak ma alergię na słowo AFIN, to jest tam sporo filmików z filtrem "NoAFIN", czyli "N"

Tragedia.

Raczej komedia.

Dramat.

A Pan jest w jednej z ról głównych. Gratuluję!

Wieczorami jak dzieciaki pójdą spać pracować mi się już nie chce więc się czasem po udzielam
tutaj.

I słusznie. Zdolności aktorskie w tych trzech gatunkach teatralnych trzeba pielęgnować! A jeśli to
hobby, to tym bardziej!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:45

Wojciech Gardziński:

Rozumiem, że poszukuje Pan "złotego środka" - OK.
Jakiś dziwny Pan jest... ;) Przynajmniej tutaj :)

Mam nadzieję że nie zacznę krakać jak wrony między które wszedłem ;-)

Ale - tu zaskoczenie - ja TEŻ TAK MYŚLAŁEM. Jak robiłem AFINA AD 1995-1998 oferowałem
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standaryzowane sprawozdania finansowe. Nawet miałem maszynkę, która pomagała je
definiować ze standardowego planu kont... taki byłem kozak. Coś się tam naciskało i AFIN
szukał kont w FK klienta, odpowiadających standardowi. Znalazł - definiował, nie znalazł -
pisał że nie może. I można było wszystko dodefiniować po swojemu. Czuje Pan, jaki
wynalazek? Super, rzekłbym. 90% sprawozdania w minutę. Problem był jednak taki, że nikt
tego nie użył. Każdy wolał sam.

Mogę jeno domniemywać dlaczego. Niech Pan będzie łaskaw wyprowadzić mię z błędu jeśli go
popełnię ;-)

Otóż każda firma ma specyficzny sposób mapowania niektórych kont do poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego. Pana maszynka standaryzowała to co było specyficzne i tym samym
doprowadzała do braku porównywalności sprawozdań finansowych.

Zgadłem?

Ależ ja rozumiem ten "cel" BS. Problem jest w tym, że jeśli mówimy o rzeczach mierzalnych -
podlegają one pod prawo "przywyczajam się i znam", tak jak na desce w samochodzie -
paliwo interesuje nas tylko wtedy, gdy go nie ma, a woda, gdy się gotuje. Czyli jest
kilka(naście) wskaźników, które mają "krzyczeć". Co za problem zrobić to w Excelu?

A czy ja mówiłem że mam jakiś problem z tym żeby to zrobić w xls?

Ale, niestety, clou tematu to rzeczy słabo mierzalne (vide: satysfakcja). I tu nic nie pomaga,
najlepsze BS, BI. ZA TO SIĘ PŁACI menedżerom, żeby to WYCZUWALI a nie żeby odczytywali
z biaja.

Zgodzić się nie mogę. Może i satysfakcję trudno zmierzyć ale menedżerowie mają zarządzać.
Jeśli zarządzają w oparciu o intuicję czy własne wyczucie to na dłuższą metę w którymś
momencie się pomylą. I to będzie bolało.

Żeby zarządzać racjonalnie potrzebują informacji. Pewnie że nie wszystkie informacje są
dostarczane przez BI czy BS. Po to właśnie są menedżerowie żeby OBSERWOWALI co się dzieje i
uzupełniali istniejący system informacyjny o to czego się dowiedzieli tak aby stopniowo
eliminować czynniki ryzyka.

Na wszystko należy patrzeć tak, jakbyśmy nic nie mieli, a wszystko było PRZED nami. tylko to
co będzie jutro nas interesuje. A jutro - wiemy tylko jedno - będzie nowy problem. I jak go
Pan rozwiąże? Kupi Pan dziś biaja, żeby jutro zawezwać konsultanta do rozwiązania problemu.
Jeśli tak, to musi go Pan NAUCZYĆ go rozwiązywać, czyli SAM PAN MUSI WIEDZIEĆ, jak się go
rozwiązuje. BO GO PAN DAWNO ROZWIĄZAŁ. Gdzie? No, gdzie? W Excelku! Na kartce.

Dla mnie Excelek czy kartka jeden kij :-) Byle w nagłówku arkusza czy kartki stało "Balanced
Scorecard" ;-)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:49

Marcin Szewczyk:

Wojciech Gardziński:

Rozumiem, że poszukuje Pan "złotego środka" - OK.
Jakiś dziwny Pan jest... ;) Przynajmniej tutaj :)

Mam nadzieję że nie zacznę krakać jak wrony między które wszedłem ;-)

Hmm... Powiem Panu, że ciekawy eksperyment poznawczy.

Ale - tu zaskoczenie - ja TEŻ TAK MYŚLAŁEM. Jak robiłem AFINA AD 1995-1998 oferowałem
standaryzowane sprawozdania finansowe. Nawet miałem maszynkę, która pomagała je
definiować ze standardowego planu kont... taki byłem kozak. Coś się tam naciskało i AFIN
szukał kont w FK klienta, odpowiadających standardowi. Znalazł - definiował, nie znalazł -
pisał że nie może. I można było wszystko dodefiniować po swojemu. Czuje Pan, jaki
wynalazek? Super, rzekłbym. 90% sprawozdania w minutę. Problem był jednak taki, że
nikt tego nie użył. Każdy wolał sam.

Mogę jeno domniemywać dlaczego. Niech Pan będzie łaskaw wyprowadzić mię z błędu jeśli go
popełnię ;-)

Otóż każda firma ma specyficzny sposób mapowania niektórych kont do poszczególnych
pozycji sprawozdania finansowego. Pana maszynka standaryzowała to co było specyficzne i
tym samym doprowadzała do braku porównywalności sprawozdań finansowych.

Zgadłem?

Nie, niestety. Zgadł Pan Andrzej - patrz powyżej.
AO: No tak, zautomatyzował Pan działanie, które wykonuje się RAZ i to przy użyciu wiedzy
eksperckiej :)
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Procedurka była dobra - świetna wręcz - ale "ekspercka". A jak ekspercka, to ekspert wolał sam.
A ekspertem jest ten, kto analizuje. W tym wypadku księgowi. Moje mądrości wyleciały więc z
AFINA na śmietnik.

Ależ ja rozumiem ten "cel" BS. Problem jest w tym, że jeśli mówimy o rzeczach
mierzalnych - podlegają one pod prawo "przywyczajam się i znam", tak jak na desce w
samochodzie - paliwo interesuje nas tylko wtedy, gdy go nie ma, a woda, gdy się gotuje.
Czyli jest kilka(naście) wskaźników, które mają "krzyczeć". Co za problem zrobić to w
Excelu?

A czy ja mówiłem że mam jakiś problem z tym żeby to zrobić w xls?

Nu. I zgoda. I to działa. I biaja nie trzeba.

Ale, niestety, clou tematu to rzeczy słabo mierzalne (vide: satysfakcja). I tu nic nie
pomaga, najlepsze BS, BI. ZA TO SIĘ PŁACI menedżerom, żeby to WYCZUWALI a nie żeby
odczytywali z biaja.

Zgodzić się nie mogę. Może i satysfakcję trudno zmierzyć ale menedżerowie mają zarządzać.
Jeśli zarządzają w oparciu o intuicję czy własne wyczucie to na dłuższą metę w którymś
momencie się pomylą. I to będzie bolało.

Gdyby tak było, top managery nie zarabialiby tyle. Proszę poczytać tych Ajakoków...

Żeby zarządzać racjonalnie potrzebują informacji. Pewnie że nie wszystkie informacje są
dostarczane przez BI czy BS. Po to właśnie są menedżerowie żeby OBSERWOWALI co się
dzieje i uzupełniali istniejący system informacyjny o to czego się dowiedzieli tak aby stopniowo
eliminować czynniki ryzyka.

Też się zgadzam. Uzupełniali. Ciągle uzupełniali. O coraz to nowe rzeczy. Więc - elastycznie
tworzyli (Excel) a potem to automatyzowali (SQL+Excel), czyli SOA i system, budowany "od
dołu", kolejnymi DMA...

Na wszystko należy patrzeć tak, jakbyśmy nic nie mieli, a wszystko było PRZED nami. tylko
to co będzie jutro nas interesuje. A jutro - wiemy tylko jedno - będzie nowy problem. I jak
go Pan rozwiąże? Kupi Pan dziś biaja, żeby jutro zawezwać konsultanta do rozwiązania
problemu. Jeśli tak, to musi go Pan NAUCZYĆ go rozwiązywać, czyli SAM PAN MUSI
WIEDZIEĆ, jak się go rozwiązuje. BO GO PAN DAWNO ROZWIĄZAŁ. Gdzie? No, gdzie? W
Excelku! Na kartce.

Dla mnie Excelek czy kartka jeden kij :-) Byle w nagłówku arkusza czy kartki stało "Balanced
Scorecard" ;-)

Kurczę, zaś zgoda! Bo to PAN TWORZY INFORMACJĘ, nie Excel i nie biaj. PAN - a Pana
narzędziem jest... cicho, bo nas wywalą do grupy excelowej....

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.13 o godzinie 22:04

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:58
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