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Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

nie wiadomo dokąd.

My Microsoftowi mówimy od lat, którędy droga. Ale on jest nie tylko ślepy, ale i głuchy.

Dobre :). "My Microsoftowi mowimy od lat, ktoredy droga" :).

Czyli doradztwo jak z jednej z najwiekszej korporacji świata zrobić z powrotem spółkę,
która zmieści się w garażu WG i KR? I co... nie słuchają?

Nie słuchają. Brną w ślepe zaułki.
Kasują rzeczy wartościowe (kreator kostek E2000, OWC E2003, funkcja SQLREQUEST E97)
albo ich nie rozwijają (Query E95?), dodają natomiast rzeczy totalnie z bani (wstążki E2007
/forma zmuszenia ludzi do przejścia na ten interfejs była godna pożałowania/, PowerPivot
E2010)

PS
Co Pan myśli, że my się nie spotykamy z Małomiękkimi. Spotykamy się. Ale to są
HANDLOWCY. Oni mają budżety sprzedaży stoku, a nie wymyślenie lub ocenę czegokolwiek.
Po prostu dla Majkrosofta w Polsce się nie da nic wymyślić. Patrzą się na nas z góry i dochodzą
do takich wniosków. A Wy to potwierdzacie. Tu się nie da.
Na nasze nieszczęście, my nie wiemy, że się nie da.

Pan tak poważnie? Chciałby Pan doradzać kierunek rozwoju Microsoftowi i chciałby, żeby nie
patrzyli na pana z góry?

Nie chcę sprawiać panu przykrości, ale sam się pan prosi.... Pan nie ma żadnych doświadczeń
odnośnie wsparcia biznesu w dużej skali. Nie prowadził Pan nigdy takiego projektu. Pan ignoruje
potrzeby biznesu.

Rzeczywistość brutalnie weryfikuje pana tezy (vide... historia sprzedaży BI w trakcie ostatnich
paru lat)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 13:45

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:41

Stefan Trygiel:

Naprawdę, nie chcę sprawiać panu przykrości

Że co? Alem się uhahał.

, ale sam się pan prosi.... Pan nie ma żadnych doświadczeń odnośnie wsparcia biznesu w
naprawdę dużej skali. Nie prowadził Pan nigdy takiego projektu.

Panie Szanowny, każda organizacja, duża czy mała, ma pewne potrzeby informacyjne. I pewną
strukturę komunikacji w tym zakresie (upraszczam). Informacja powstaje na dole i idzie w górę.
Informatyka biznesowa tworzy jakieś nowe twory-zabawki dla informatyków, siedzących na
górze. A informacja jest analizowana nie tam - to analitycy się tym bawią. W czym - to chyba
jasne.

Pan ignoruje potrzeby biznesu.

Pan ich nie zna. Ja je obserwuję non stop. Proszę poczytać grupy excelowe, na których doradza
Pan Sławek, hehehe. To jest clou problemów informacyjnych. Trzeba ten pożar, buszujący na
parterze, zagasić, żeby można było zająć się remontem drugiego piętra. A biaje chcą usunąć
parter z tego budynku.

Rzeczywistość brutalnie weryfikuje pana tezy (vide... historia sprzedaży BI w trakcie ostatnich
paru lat)

Proszę Pana, do sprzedaży biajów są ostatnio doliczane sprzedane sztuki SQLSa, bo przecież to
MSBI od jakiegoś czasu, hehehe.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:51

Wojciech Gardziński:

Pan ich nie zna. Ja je obserwuję non stop. Proszę poczytać grupy excelowe, na których
doradza Pan Sławek, hehehe. To jest clou problemów informacyjnych. Trzeba ten pożar,
buszujący na parterze, zagasić, żeby można było zająć się remontem drugiego piętra. A biaje
chcą usunąć parter z tego budynku.

Panie Wojtku - jakie pożar, jaki remont?
Pamięta Pan moje porównanie do dystrybutorów wody i centralnego?
No to jak Pan postawił dystrybutory na kilku piętrach i ludzie w panice biegają po schodach po
szklankę wody - to teraz Pan mówi, że to pożar, pożar!!! :DDD Gasimy, gasimy!!! :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:09

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Naprawdę, nie chcę sprawiać panu przykrości

Że co? Alem się uhahał.

no prosze mi wierzyc :)

Rzeczywistość brutalnie weryfikuje pana tezy (vide... historia sprzedaży BI w trakcie
ostatnich paru lat)

Proszę Pana, do sprzedaży biajów są ostatnio doliczane sprzedane sztuki SQLSa, bo przecież
to MSBI od jakiegoś czasu, hehehe.
BI pada na pyszczek. RIP.

tak, tak... od 4.5 roku to obserwujemy. Mam znow skopiowac te linki ze wzrostem sprzedaży?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:22

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan ich nie zna. Ja je obserwuję non stop. Proszę poczytać grupy excelowe, na których
doradza Pan Sławek, hehehe. To jest clou problemów informacyjnych. Trzeba ten pożar,
buszujący na parterze, zagasić, żeby można było zająć się remontem drugiego piętra. A
biaje chcą usunąć parter z tego budynku.

Panie Wojtku - jakie pożar, jaki remont?
Pamięta Pan moje porównanie do dystrybutorów wody i centralnego?
No to jak Pan postawił dystrybutory na kilku piętrach i ludzie w panice biegają po schodach po
szklankę wody - to teraz Pan mówi, że to pożar, pożar!!! :DDD Gasimy, gasimy!!! :DDD

W tej chwili jest bieganie i owszem. Może ten eksport mi coś da? Jak da, to linki i wyszpionki.
Nie, jeszcze brakuje budżetu do tego - inny eksport, inne linki, tak ze 20 "biegów po dane" i jest
pożar.
BI służy tylko do eksportu danych do Excela, bo problemy rozwiązywane są gdzie indziej.
A informatycy sobie siedzą w swoich serwerowniach, jeżdżą na szkolenia. Nikt ich już dawno o
dane nie poprosił, bo i po co? I tak nie dostanie (SOX, tysiąc problemów), więc ich omijają
szerokim łukiem. I DZIAŁAJĄ, ale tego nikt nie widzi - oni są szarą strefą. Pan Sławek NIE WIE,
że jest szarą strefą - nielegal. Oficjalnie wszystko gra, a jakże, bo jak się biaja włączy, to jest
raport. Więc DZIAŁA. A to że ten raport to dopiero POCZĄTEK DROGI, to cóż... "Biaj jest
zintegrowany z Excelem".

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:34

Wojciech Gardziński:

Panie Wojtku - jakie pożar, jaki remont?
Pamięta Pan moje porównanie do dystrybutorów wody i centralnego?
No to jak Pan postawił dystrybutory na kilku piętrach i ludzie w panice biegają po schodach
po szklankę wody - to teraz Pan mówi, że to pożar, pożar!!! :DDD Gasimy, gasimy!!! :DDD

W tej chwili jest bieganie i owszem. Może ten eksport mi coś da? Jak da, to linki i wyszpionki.
Nie, jeszcze brakuje budżetu do tego - inny eksport, inne linki, tak ze 20 "biegów po dane" i
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No tak... bo Pan budżety ma w excelach... bo przecież nie może ich zapisać w kostce SQL...
Gdyby Pan założył centralne to nikt by po piętrach nie biegał tylko sobie odkręcił kran.
Ale Pan walczy z centralnym... no i teraz pożar, pożar!!! Gasimy, gasimy!!! :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:41

Andrzej O.:

No tak... bo Pan budżety ma w excelach... bo przecież nie może ich zapisać w kostce SQL...
Gdyby Pan założył centralne to nikt by po piętrach nie biegał tylko sobie odkręcił kran.
Ale Pan walczy z centralnym... no i teraz pożar, pożar!!! Gasimy, gasimy!!! :DDD

O, taaaaaaaaaaak
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_BudgetingSyst...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 14:44

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:44

Wojciech Gardziński:

O, taaaaaaaaaaak
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_BudgetingSyst...

No tak.
NIE MA Pan formuły ZAPISZ dane do kostki, tylko arkusz utwórz/odśwież kostkę ze skoroszytu.

Ja dlatego mam z Pana cały czas polewkę jak się Pan kłócił o ten niby-to-niewykonalny raport,
podczas gdy w BIajach można taki zrobić z jednym paluszkiem w... i do tego uzyskaną miarę
zapisać w kostce. Po prostu Pana słabiutki BI - Afin, ma jedną funkcję GETDATA, a dobre BIaje
od dawna mają takich funkcji 20. :DDD Pobierz, zapisz, dane, elementy, atrybuty, strukturę,
pokrewieńśtwo w strukturze... pełna obsługa struktury kostki z poziomu formuł :)

Stosuje się w ograniczonym zakresie w interfejsach excelopodobnych :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 19:19

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:08

Szkoda, że Pan nic nie może pokazać, bo nie ma Pan biaja
Jaka szkoda...

I od kiedy kostka powstaje ze skoroszytu?
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...
Pan to powinien bajki pisać.

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

O, taaaaaaaaaaak
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_BudgetingSyst...

No tak.
NIE MA Pan funkcji ZAPISZ dane do kostki, tylko utwórz kostkę ze skoroszytu.

Ja dlatego mam z Pana cały czas polewkę jak się Pan kłócił o ten niby-to-niewykonalny raport,
podczas gdy w BIajach można taki zrobić z jednym paluszkiem w... i do tego uzyskaną miarę
zapisać w kostce. Po prostu Pana słabiutki BI - Afin, ma jedną funkcję GETDATA, a dobre BIaje
od dawna mają takich funkcji 20. :DDD Pobierz, zapisz, dane, elementy, atrybuty, strukturę,
pokrewieńśtwo w strukturze... pełna obsługa struktury kostki z poziomu formuł :)

Stosuje się w ograniczonym zakresie w interfejsach excelopodobnych :)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:14

Stefan Trygiel:

tak, tak... od 4.5 roku to obserwujemy. Mam znow skopiowac te linki ze wzrostem sprzedaży?

Tak, w Polsce za ostatni rok :D
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:06

Andrzej O.:

Stefan Trygiel:

tak, tak... od 4.5 roku to obserwujemy. Mam znow skopiowac te linki ze wzrostem
sprzedaży?

Tak, w Polsce za ostatni rok :D

masz takie dane? swoja droga to niewiele mowi, u mnie w firmie licencje kupuje sie centralnie

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:17

Wojciech Gardziński:

Szkoda, że Pan nic nie może pokazać, bo nie ma Pan biaja
Jaka szkoda...

I od kiedy kostka powstaje ze skoroszytu?
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...
Pan to powinien bajki pisać.

Pytanie merytoryczne. Czy do tej kostki po jej wcześniejszym utworzeniu można dodać następne
inne dane. Np. Mamy tam dane za 2011, a teraz dodajemy za 2012.
Później zadam jakieś trudniejsze :).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:33

Sławomir Broda:

Pytanie merytoryczne. Czy do tej kostki po jej wcześniejszym utworzeniu można dodać
następne inne dane. Np. Mamy tam dane za 2011, a teraz dodajemy za 2012.

Oczywiście, że tak - wręcz nic Pan nie musi robić - wystarczy, że w widoku pojawią się nowe
dane. Wystarczy tylko odświeżyć kostkę - prawoklik na tabeli przestawnej "Odśwież dane" -
kostka się odbuduje z nowymi danymi.

Później zadam jakieś trudniejsze :).

Proszę bardzo.
To ja uprzedzę, przynajmniej jedno. Tak, jeśli chce Pan ZMODYFIKOWAĆ strukturę kostki, to
MOŻNA to zrobić. W excelowym kreatorze zawsze wszystko od nowa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 17:02

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:43

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

W excelowym

kreatorze zawsze wszystko od nowa.

Znaczy klikałem prze 2h żeby zrobić jakąś strukturę.
JA chce coś zmienić klikam od nowa ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:00

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

W excelowym

kreatorze zawsze wszystko od nowa.
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w excelowym tak, w afinowym - mozna poprawiac do woli

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 19:50

Poczytalem pana potyczki na linkedin... Tam to dopiero robi pan z siebie blazn :)

Musi pan przyznac, w porownaniu z bluzgami, ktore tam wymieniacie to tutaj to wersal jest :)

Angielski slabiutki.... Jako google translate :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:38

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

, ale sam się pan prosi.... Pan nie ma żadnych doświadczeń odnośnie wsparcia biznesu w
naprawdę dużej skali. Nie prowadził Pan nigdy takiego projektu.

Panie Szanowny, każda organizacja, duża czy mała, ma pewne potrzeby informacyjne. I
pewną strukturę komunikacji w tym zakresie (upraszczam). Informacja powstaje na dole i
idzie w górę.
Informatyka biznesowa tworzy jakieś nowe twory-zabawki dla informatyków, siedzących na
górze. A informacja jest analizowana nie tam - to analitycy się tym bawią. W czym - to chyba
jasne.

Nie zna pan biznesu i zaklina rzeczywistosc... Informacja jest analizowana nie tylko przez
analitykow i oczywiscie nie tylko w MS Excel. Takie sa fakty i smerf-wazniak ani smerf-maruda
tego nie zmienia.

Pan poczyta pare ksiazek, doksztalci sie, porozmawia z biznesem (nie tylko z jeczacymi
analitykami z z kursu z MS Excel) jak przeplywa informacja w nowoczesnym przedsiebiorstwie i
komu ma sluzyc (dla ulatwienia.... Nie analitykom :). )

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 20:52

Stefan Trygiel:

Poczytalem pana potyczki na linkedin... Tam to dopiero robi pan z siebie blazn :)

No tak, no tak. Banują mnie zapewne za błaznowanie...

Musi pan przyznac, w porownaniu z bluzgami, ktore tam wymieniacie to tutaj to wersal jest :)

No, Panie Szanowny, chyba żeby jeśli nie liczyć Pana...

Angielski slabiutki.... Jako google translate :)

Wszystko słabiutkie, kumanie biaja słabiutko, angielski słabiutko, wszystko słabiutko...
Nawet poszczenie słabiutko (pisanie postów), bo mogłoby być ze 20 więcej, ale pousuwali, ze
względu na higienę towarzystwa, pardon, Towarzystwa....

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 22:04

Całą tę dyskusję podsumował bym dwoma zdaniami.

Excel nie jest do wszystkiego.
Analityk nie jest najważniejszy.

Cała reszta to pochodne powyższych, oraz próby udowodnienia, podejmowane przez Pana
Wojciecha, że jest inaczej.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 16.03.13 o godzinie 08:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 08:46

Wojciech Gardziński:

 

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

5 z 6 2013-03-16 22:00



Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 152  153  154  155  156  157     Następna »

Poczytalem pana potyczki na linkedin... Tam to dopiero robi pan z siebie blazn :)

No tak, no tak. Banują mnie zapewne za błaznowanie...

Znakomita diagnoza. Plusik

Musi pan przyznac, w porownaniu z bluzgami, ktore tam wymieniacie to tutaj to wersal jest
:)

No, Panie Szanowny, chyba żeby jeśli nie liczyć Pana...

I pana.... Oraz smerfa-marudy-gaduly. Reszta chlopakow trzyma poziom

Angielski slabiutki.... Jako google translate :)

Wszystko słabiutkie, kumanie biaja słabiutko, angielski słabiutko, wszystko słabiutko...

Znow znakomita diagnoza... Plusik

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:58
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