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jak sama nazwa wskazuje to ma być drukowane :) a w takim przypadku import raczej jest
kwestią pośrednią

Fakt. Ale to np. to tzw. obrotówka księgowa - zawiera dobrze (bo księgowi już to 1000 razy
sprawdzili) policzone obroty i salda kont. Żeby to wyliczyć z rejestru księgowego (załóżmy, że
mamy pełen dostęp techniczny do bazy, hasła i w ogóle Pan informatyk to nasz kumpel) trzeba
pisać bardzo skomplikowane zapytanie w SQL (jeśli w ogóle baza na to pozwala) - czasami takie
zdanie SQL ma 3 strony maszynopisu!

A tu, wszystko dobrze policzone. Jedyny problem, to że nie można tego zaimportować...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 09:33

Przemysław R.:

Łukasz Kurowski:

w MSSQL-u jest, w MySQL-u jest, w JET (access, pliki txt, excel) nie ma w takiej postaci

IIF chyba da radę...

IIF to nie to samo co CASE

Nie napisałem, że to to samo. W praktyce dla jednego warunku "when" reprezentuje tą samą
logikę.

zresztą różnice między dialektami SQL-a między Oracle, MSSQL i MySQL są zbyt poważne
żeby tak uogólniać

Gdzie napisałem, że zatrybi na wszystkich bazach? Wyraźnie napisałem, że składnia z Oracle.
Podałem sposób w jaki można napisać optymalnie tamto zapytanie. Sprawdza się na bazach,
które mają konstrukcje warunkowe, czyli w praktyce wszystkich jakie znam. Jak ktoś sobie
życzy ogólnie niech używa standardu.

weźmy powiedzmy na warsztat np konwertowanie typów danych - tu zaczynają się schodzy bo
co baza to inaczej

True.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 10:29

Panie Łukaszu, ciesze się,ze jest Pan z nami, bo dyskusja z Panem jest twórcza.
Czy mógłbym jednak prosić o mniej kawałków typu:
"Czy Pan nie czyta...", "Nie imputuj mi Pan", "Wiatraki", "Porażka"?
Reakcje emocjonalne budzą reakcje emocjonalne, jak Pan wie.
Zgoda?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 11:27

Pan Panie Wojciechu (full respect) również nie pozostaje dłużny. Jak Pan wspomniał "reakcje
emocjonalne budzą reakcje emocjonalne" śmiem stwierdzić w ramach logicznego pojmowania
świata iż Pana arogancja również wywołuje podobne emocje u innych :)

Wojciech Gardziński:

Panie Łukaszu, ciesze się,ze jest Pan z nami, bo dyskusja z Panem jest twórcza.
Czy mógłbym jednak prosić o mniej kawałków typu:
"Czy Pan nie czyta...", "Nie imputuj mi Pan", "Wiatraki", "Porażka"?
Reakcje emocjonalne budzą reakcje emocjonalne, jak Pan wie.
Zgoda?
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 11:38

Adam Bulenda:

Pan Panie Wojciechu (full respect) również nie pozostaje dłużny. Jak Pan wspomniał "reakcje
emocjonalne budzą reakcje emocjonalne" śmiem stwierdzić w ramach logicznego pojmowania
świata iż Pana arogancja również wywołuje podobne emocje u innych :)

Eee tam, zaraz arogancja ;)
Na kursie psychodelicznym byłem i tam mi powiedzieli, że, jak chcę do czegoś przekonać innych,
to muszę sam w to wierzyć... (na Power Point -cie było, znaczy prawda ;)
I to, że tezy tu głoszone, budzą emocje to też, w gruncie rzeczy, dobrze.

Takie coś przeczytałem ostatnio:
"Powiedz mi, a zapomnę
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem."
Konfucjusz

Staram się wszystko, ale to wszystko, sprowadzić do praktyki.
A praktyka, czasami, jest bezlitosna.

Edit:literówki
(pardą, mam hopla na punkcie przecinków)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 11:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 11:47

Wojciech Gardziński:

Wiadomo, że można robić - tu nic tajemnego nie ma. Chodzi o wygodę obsługi - tu przelicza
się automatycznie, w systemach raportowych - trzeba uruchamiać kreatora, zmienić definicję
raportu, zamknąć z zapisem i przeliczyć raport. I potem, ew. do E.
5 ruchów zamiast 1

No i cale szczescie, ze trzeba wykonac 3 klikniecia wiecej. Przynajmniej czlowiek ma czas na
chwile refleksji.
Bedzie pamietal czy zmodyfikowal ten strasznie skomplikowany raport, czy moze w tym czasie
zamieszal sobie herbate a raport nieruszony.

Kogo obchodzi, ze klika sie pol minuty dluzej? Jaki to procent ogolnego czasu? Trzeba przeciez
pomyslec do czego ma byc ten raport, sprawdzic czy juz takiego nie ma, stworzyc definicje w
systemie, udokumentowac zmiany, zrobic testy.
Domyslam sie, ze Pan cwiczy na nas retoryke uzywana normalnie wobec tych 'ksiegowych', ale
to juz zaczyna byc meczace. Bystry ksiegowy uczy sie dowolnego narzedzia raportowego w pare
dni. Jesli ktos nie jest w stanie wykroczyc poza Excela, to z duzym prawdopodobienstwem nie
bedzie tez w stanie porzadnie wykonac samego raportu. Naturalna selekcja, ktora chroni duze
systemy BI przed degradacją

Pan sie podlizuje ksiegowym tym 'excelkiem'. Obiecuje ze bedzie latwo i dobrze.
Niestety w wielkiej firmie z zasady decyzji o zakupie BI nie podejmuja ksiegowi tylko wredni i
nudni specjalisci IT. Dokladnie tacy ludzie jakich Pan obecnie zniecheca.
Beda pytac o sposob zarzadzania repozytorium obiektow, system uprawnien, rozdzial srodowiska
rozwojowego i produkcyjnego, warstwy semantyczne. Na poziomie modelu o wspoldzielenie
komponentow, podzial zmian na wykonywane centralnie i lokalnie, 'jedną wersje prawdy'.
Nam nie zalezy zeby ksiegowym bylo przyjemnie, tylko zeby nie zrobili sobie kuku.
Przy pewnej skali przedsiewziec bezpieczenstwo, porzadek i kooperacja zaczynaja byc wazniejsze
niz wygoda pojedynczego pracownika, a nawet jego efektywnosc

W duzym BI da sie zrobic wszystko co Pan pokazuje na filmikach (SAP BI od lat daje w pakiecie
zintegowanego Excela). Nie robi sie, bo nie starcza budzetu. Przewaznie wydaje sie milion-dwa
na potezne i prowadzane w pospiechu pierwotne wdrozenie. Potem zal paru zlotych na pensje dla
administratorow i konsultantow, ktorzy zrobiliby z tego cos zdatnego do uzytku.
Gdyby Pan zobaczyl co potrafi wyklikac 20 osobowy zespol freelancerow BI w centrali
zagranicznego koncernu to by Pan zmienil zdanie o mozliwosciach narzedzi

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 11:55

Uwaga, wspinam się na szczyty arogancji:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Wiadomo, że można robić - tu nic tajemnego nie ma. Chodzi o wygodę obsługi - tu przelicza
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się automatycznie, w systemach raportowych - trzeba uruchamiać kreatora, zmienić
definicję raportu, zamknąć z zapisem i przeliczyć raport. I potem, ew. do E.
5 ruchów zamiast 1

No i cale szczescie, ze trzeba wykonac 3 klikniecia wiecej. Przynajmniej czlowiek ma czas na
chwile refleksji.
Bedzie pamietal czy zmodyfikowal ten strasznie skomplikowany raport, czy moze w tym
czasie zamieszal sobie herbate a raport nieruszony.

Całe szczęście, że księgowy ma 5 razy więcej roboty. Ma czas na chwilę refleksji.

Kogo obchodzi, ze klika sie pol minuty dluzej? Jaki to procent ogolnego czasu? Trzeba przeciez
pomyslec do czego ma byc ten raport, sprawdzic czy juz takiego nie ma, stworzyc definicje w
systemie, udokumentowac zmiany, zrobic testy.
Domyslam sie, ze Pan cwiczy na nas retoryke uzywana normalnie wobec tych 'ksiegowych',
ale to juz zaczyna byc meczace.

Ależ, z tego, co wiem, nie ma obowiązku czytania.
Bystry

ksiegowy uczy sie dowolnego narzedzia raportowego w pare dni.

Świetnie! Mojego w 15 minut (Serio!, poddaję się każdym testom.)

Jesli ktos nie jest w stanie wykroczyc poza Excela, to z duzym prawdopodobienstwem nie
bedzie tez w stanie porzadnie wykonac samego raportu. Naturalna selekcja, ktora chroni duze
systemy BI przed degradacją

O tak.. Naturalna selekcja.

Pan sie podlizuje ksiegowym tym 'excelkiem'. Obiecuje ze bedzie latwo i dobrze.
Niestety w wielkiej firmie z zasady decyzji o zakupie BI nie podejmuja ksiegowi tylko wredni i
nudni specjalisci IT. Dokladnie tacy ludzie jakich Pan obecnie zniecheca.

Cicho, wiem. Ale oni też, czasami, myślą, proszę mi wierzyć.

Beda pytac o sposob zarzadzania repozytorium obiektow, system uprawnien, rozdzial
srodowiska rozwojowego i produkcyjnego, warstwy semantyczne. Na poziomie modelu o
wspoldzielenie komponentow, podzial zmian na wykonywane centralnie i lokalnie, 'jedną
wersje prawdy'.

Uff, myślałem że "JWP" już umarła, ale jest wiecznie żywa, jak Lenin.

Nam nie zalezy zeby ksiegowym bylo przyjemnie, tylko zeby nie zrobili sobie kuku.

Dokładnie! Wszystkim małym dzieciom mamy zabraniają chodzić po ulicy, dla ich dobra,
oczywiście.

Przy pewnej skali przedsiewziec bezpieczenstwo, porzadek i kooperacja zaczynaja byc
wazniejsze niz wygoda pojedynczego pracownika, a nawet jego efektywnosc

WIWAT! WIWAT!

W duzym BI da sie zrobic wszystko co Pan pokazuje na filmikach (SAP BI od lat daje w
pakiecie zintegowanego Excela). Nie robi sie, bo nie starcza budzetu. Przewaznie wydaje sie
milion-dwa na potezne i prowadzane w pospiechu pierwotne wdrozenie. Potem zal paru
zlotych na pensje dla administratorow i konsultantow, ktorzy zrobiliby z tego cos zdatnego do
uzytku.

W pensjach zagrożenie. Dobrze wiedzieć.

Gdyby Pan zobaczyl co potrafi wyklikac 20 osobowy zespol freelancerow BI w centrali
zagranicznego koncernu to by Pan zmienil zdanie o mozliwosciach narzedzi

Ależ wiem co - To co jedna księgowa w Excelu.

P.S.
Dziękuję Panu za REKLAMĘ!!!!!!
Nie doceniłem w pierwszej chwili!!!

W duzym BI da sie zrobic wszystko co Pan pokazuje na filmikach (SAP BI od lat daje w
pakiecie zintegowanego Excela). Nie robi sie, bo nie starcza budzetu. Przewaznie wydaje sie
milion-dwa

P.S.(2)
Sam się przestraszyłem tego, co napisałem. Ban murowany :(

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 12:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 12:08

Oj, już sam temat wątku kontrowersyjny, a tak zapalczywa walka o przekonanie o wyższości
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narzędzia opartego na Excelu (jak mniemam zbudowanego na makrach VBA) nad systemami BI
nie przysporzy Panu, Panie Wojtku przyjaciół :) Są sytuacje w których ktoś uzna Pana nakładkę
na Excela za to czego właśnie potrzebował, a są takie, w których będzie potrzebował 20
konsultantów. I nie ma co z tym walczyć, tylko troszczyć się o swój target :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 12:37

Rafał Paluch:

Oj, już sam temat wątku kontrowersyjny, a tak zapalczywa walka o przekonanie o wyższości
narzędzia opartego na Excelu (jak mniemam zbudowanego na makrach VBA)

Dobrze Pan mniema.

nad systemami BI nie przysporzy Panu, Panie Wojtku przyjaciół :)

Nie szkodzi.

Są sytuacje w których ktoś uzna Pana nakładkę na Excela za to czego właśnie potrzebował, a
są takie, w których będzie potrzebował 20 konsultantów.

20-tu, hohoho. Tzw. bajka o telekomach też wiecznie żywa.

I nie ma co z tym walczyć, tylko troszczyć się o swój target :)

Troszczę się, a nawet 'podlizuję':
Księgowi i analitycy to nie dzieci, to od nich zależy informacja biznesowa, a nie od specjalistów
IT. Jak specjalista IT nie robi analitykowi i księgowej dobrze, to znaczy, że nie wie, za co ma
płacone.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 12:42

Wojciech Gardziński:

Rafał Paluch:

Oj, już sam temat wątku kontrowersyjny, a tak zapalczywa walka o przekonanie o
wyższości narzędzia opartego na Excelu (jak mniemam zbudowanego na makrach VBA)

Dobrze Pan mniema.

nad systemami BI nie przysporzy Panu, Panie Wojtku przyjaciół :)

Nie szkodzi.

A mi się wydaje, że jednak szkodzi. Czysto ludzko - ciężko argumentować gdy stawia się w takiej
pozycji, nawet gdyby się miało 120% racji. Ale to Pana sprawa.

Są sytuacje w których ktoś uzna Pana nakładkę na Excela za to czego właśnie potrzebował,
a są takie, w których będzie potrzebował 20 konsultantów.

20-tu, hohoho. Tzw. bajka o telekomach też wiecznie żywa.

20 to przykład, który padł wcześniej. Ale różnie bywa, może być i tak.

I nie ma co z tym walczyć, tylko troszczyć się o swój target :)

Troszczę się, a nawet 'podlizuję':
Księgowi i analitycy to nie dzieci, to od nich zależy informacja biznesowa, a nie od specjalistów
IT. Jak specjalista IT nie robi analitykowi i księgowej dobrze, to znaczy, że nie wie, za co ma
płacone.

Śmiem twierdzić, że relacja biznes-IT (zwłaszcza przy wyborze systemu informatycznego) jest o
wiele bardziej złożona niż to co Pan napisał - i przyznam że to już było aroganckie rzeczywiście :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 13:03

I tyle darmowej reklamy i podbijania wątku na grupie :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 13:05
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Rozumiem, że tzw. 'meritum' Pan nie przeczy. Dziękuję.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 13:05

Wojciech Gardziński:

Rozumiem, że tzw. 'meritum' Pan nie przeczy. Dziękuję.

Nie przeczę w tym sensie, że uważam, że to co Pan proponuje może spełniać oczekiwania
klientów w niektórych przypadkach.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 13:13

Rafał Paluch:

Wojciech Gardziński:

Rozumiem, że tzw. 'meritum' Pan nie przeczy. Dziękuję.

Nie przeczę w tym sensie, że uważam, że to co Pan proponuje może spełniać oczekiwania
klientów w niektórych przypadkach.

Również dziękuję za darmową reklamę i podbijanie wątku na grupie.

P.S.
Eee... a możemy już normalnie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 13:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 13:15

Szanowni,
Teraz to chyba trzeba zaczynać posty tak:
"Świadomy, że podbijam wątek 'MS Excel - the King of BI' oraz że robię niniejszym reklamę
arkuszowi kalkulacyjnemu, a nawet więcej, EXCELOWI, jako pełnoprawnemu (nie tylko formułki,
ale także dostęp do wszelkich danych, w tym również ich obróbka, publikacja) narzędziu
analitycznemu ..." i dalej już, oczywiście, co się chce.

Pytam, kto odważy się coś takiego napisać?
(Tak prawdę mówiąc, to z reklamy MS)

Edit:literówki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 13:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 13:59

Wojciech Gardziński:

Dziękuję Panu za REKLAMĘ!!!!!!

Nie ma sprawy. Generalnie kibicuje malym, niezeleznym producentom. Szczegolnie krajowym,
bo to nam poprawia bilans handlowy
Mial Pan u mnie kredyt sympatii. Niestety dawno przejedzony
I wcale nie chodzi o Excela, ani o AFIN.net. Raczej o ta cala blazenade, ciagle odwracanie kota
ogonem, mruganie do wyimaginowanej publicznosci (niewielu ksiegowych interesuje nasza
dyskusja).

Ignoruje Pan albo zbywa zartem niewygodne pytania, przeinacza kompletnie cudze wypowiedzi.
Tak sie nie rozmawia nawet na grupie Polityka, a co dopiero na forum BI
Z drugiej strony ladnie rozkreca Pan watek. W TV tez ludzie wola programy gdzie leja sie po
mordach, a nie nudne koncerty w filharmonii
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Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |7.09.2009, 15:38

Wojciech Gardziński:

Panie Łukaszu, ciesze się,ze jest Pan z nami, bo dyskusja z Panem jest twórcza.
Czy mógłbym jednak prosić o mniej kawałków typu:
"Czy Pan nie czyta...", "Nie imputuj mi Pan", "Wiatraki", "Porażka"?
Reakcje emocjonalne budzą reakcje emocjonalne, jak Pan wie.
Zgoda?

Hehe. Celem wyjaśnienia... Nie traktuję użytkowników excela jako podludzi, nie cierpię jak ktoś
przypisuje mi zdanie z którym się nie identyfikuję, nie używam wyrazów obraźliwych. Nie mam
też pojęcia jakie emocje wzbudza w Panu słowo "wiatrak", itd... No i jeśli ma Pan zastrzeżenia co
do mojej osoby to chyba lepiej załatwić to poza forum. Polecam na przyszłość.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 15:48

Staram się wszystko, ale to wszystko, sprowadzić do praktyki.
A praktyka, czasami, jest bezlitosna.

W takim razie polecam link poniżej, bo po Pana wypowiedziach można wnosić, że Pan widział i
zapamiętał, ale nie robił i nie zrozumiał.

http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/sme/fr...

PS. Dobre powiedzenie, spodobało mi się ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 15:57

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Panie Łukaszu, ciesze się,ze jest Pan z nami, bo dyskusja z Panem jest twórcza.
Czy mógłbym jednak prosić o mniej kawałków typu:
"Czy Pan nie czyta...", "Nie imputuj mi Pan", "Wiatraki", "Porażka"?
Reakcje emocjonalne budzą reakcje emocjonalne, jak Pan wie.
Zgoda?

No i jeśli ma Pan zastrzeżenia co do mojej osoby

No nie, jeśli to, co powyżej, to są zastrzeżenia CO DO OSOBY, to ja już nie wiem...

Proszę Pana, ja tu mogę Panu długi koncert zastrzeżeń, co do mojej osoby, wypisać, i to takich
konkretnych, niech Pan poczyta.
(Nawet list Pana Adama chyba pod to podpada.)
Zbywam je hasłem "pomijam ad personam" i już.

Nie mam zastrzeżeń do Pana osoby, mam zastrzeżenia do Pana poglądów, dokładnie takie same,
jakie Pan ma do moich. I tak, jak ja pokazuję Panu inny świat (że można, że łatwo, itp.), tak
Pan, na równych prawach, mi chce udowodnić, że nie można, a, jeśli już, to nie tak prosto.
OK., czyż nie na tym polega spieranie się o cokolwiek?

Czy czuje się Pan oszukiwany, bo Pan Adam to sugeruje?

P.S. Ten link widzę po raz pierwszy. Co, mam sobie zainstalować BO? Nie, dziękuję, widziałem u
moich klientów.
Wie Pan, że u jednego z nich..
Księgowe robią raport na AFINIE, po czym importują go do BO, jako raport BO, bo szefostwo
wydało na BO i musi używać BO?
Ale ciiiiicho, bo się szefostwo dowie, psst.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 16:28
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Nie mam zastrzeżeń do Pana osoby, mam zastrzeżenia do Pana poglądów, dokładnie takie
same, jakie Pan ma do moich. I tak, jak ja pokazuję Panu inny świat (że można, że łatwo,
itp.), tak Pan, na równych prawach, mi chce udowodnić, że nie można, a jeśli już to nie tak
prosto.

Łatwe rzeczy można zrobić łatwo, trudnych nie robi się łatwo. Czytając Pańskie wypowiedzi
odnosi się wrażenie, że w excelu wszystko robi się łatwo, nawet rzeczy trudne.
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P.S. Ten link widzę po raz pierwszy. Co, mam sobie zainstalować BO? Nie dziękuję, widziałem
u moich klientów.

No i Pan nie zrozumiał.

Wie Pan, że u jednego z nich..
Księgowe robią raport na AFINIE, po czym importują go do BO, jako raport BO, bo szefostwo
wydało na BO i musi używać BO?
Ale ciiiiicho, bo się szefostwo dowie, psst.

Kurdę, wezmę się za siebie, trzepnę analogiczne makra jak Pańskie i opylę do BO ;-). Jeśli nie
BO to chociaż tej firmie i wszyscy będą zadowoleni ;).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 16:36
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