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Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

Uwielbiam, jak zarzuca mi się swoje przewinienia.

Nie wiem jakie było moje przewinienie, skoro zdaje się , że to własnie Pan wypowiadał się na
cytowany temat nie mając żadnej wiedzy z wewnątrz.

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Powtórzę tylko... Nie wiesz o co chodzi z tym CG, nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat

nieco bliżej i dokładniej, stąd moja uwaga.

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Znowu wycieczki osobiste?

Uwielbiam, jak zarzuca mi się swoje przewinienia.

Cóż mam dodać? Nie rozumie Pan tekstu pisanego? SWOJEGO TEKSTU PISANEGO????
Ale, niech tam, nie rozumie Pan, to Panu wytłumaczę: Robi Pan osobiste i zarzuca Pan osobiste.

Panie Arturze, chce być Pan traktowany poważnie? T/N?

Mam nieodparte wrażenie, że tylko jedna osoba na tym forum nie traktuje poważnie moich
wpisów, ale akurat opinia tej jednej osoby nie jest w żaden sposób wartościowa.

I wszystko na ten temat. Pozwoliłem sobie zaś Panu wygrubić, bo by Pan nie skumał.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 11:39

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:38

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej całej
magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do wybranych
wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub zwykłe pliki xls?

Poprzez zabezpieczenia FOLDERÓW.

Jakich FOLDERÓW?

Mam w pliku xls, w kolumnie magazyn wartości warszawa, gdańsk i poznań. Jest trzech
operatorów A, B i C. Każdy z nich mam mieć możliwość wyboru (na raporcie) tylko jednego,
wskazanego magazynu. Gdzie mam ustawić mapowanie kto ma dostęp do czego? Na jakie
foldery mam założyć uprawienia i jak powinny wyglądać?

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 11:42

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:40

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej
całej magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do
wybranych wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub zwykłe
pliki xls?
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Jakich FOLDERÓW?

Mam w pliku xls, w kolumnie magazyn wartości warszawa, gdańsk i poznań. Jest trzech
operatorów A, B i C. Każdy z nich mam mieć możliwość wyboru (na raporcie) tylko jednego,
wskazanego raportu. Gdzie mam ustawić mapowanie kto ma dostęp do czego? Na jakie
foldery mam założyć uprawienia i jak powinny wyglądać?

Normalnie. (UMIE PAN ROZMAWIAĆ NORMALNIE? PYTAĆ??? Szok ;)! )
Analityk ma bazę z ABC (będę pisał skrótami myślowymi) ale do tego folderu tylko on ma wgląd.
Po każdej operacji na tej bazie, np. jej odświeżeniu, robi się kopia tabeli do trzech odp.
zabezpieczonych folderków: Do 'A' (dostępnego dla analityka i A) dane z 'WHERE cośtam='A',
itd.

Informatyka jest prostsza, niż myślicie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 11:46

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:45

Wojciech Gardziński:

Cóż mam dodać? Nie rozumie Pan tekstu pisanego? SWOJEGO TEKSTU PISANEGO????

Bez insynuacji proszę. Doskonale go rozumiem.

Ale, niech tam, nie rozumie Pan, to Panu wytłumaczę: Robi Pan osobiste i zarzuca Pan
osobiste.

Tak, tak, Panie Wszystkowiedzący.

Panie Arturze, chce być Pan traktowany poważnie? T/N?

Mam nieodparte wrażenie, że tylko jedna osoba na tym forum nie traktuje poważnie moich
wpisów, ale akurat opinia tej jednej osoby nie jest w żaden sposób wartościowa.

I wszystko na ten temat. Pozwoliłem sobie zaś Panu wygrubić, bo by Pan nie skumał.

Nie wiem co "wszystko" i na jaki temat, poza tym, powtórzę, doskonale rozumiem, co piszę. Ale
jeżeli to Pan nie skumał, wyjaśnię to prościej: To Pan jest ta osobą, której opinia nie ma dla mie
wiekszej wartości.

Na kolejne nie merytoryczne wycieczki osobite nie mam ochoty już odpowiadać.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:50

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Miałem ignorować Pana wypowiedzi, ale jakoś nie mogę się powstrzymać.

;) Cicho, wiem.

Jak powyższa funkcjonalność zapewniana jest przez zabezpieczenia SQLS ?

Normalnie. Proszę poczytać czy popytać o zabezpieczenia SQLS, postawić sobie werwerek,
poustawiać i hejka.

Konkretnie. Jak Pan robi funkcjonalność,w której korzystając z tej samej tabeli/widoku 50
menagerów dostaje dane o swoich i tylko swoich towarach.

Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Może kiedyś to zrobię.

Wątpię.

Ale Panie Sławku, przyznam się Panu do czegoś - ja w tej chwili nie potrafiłbym nakręcić
takiego filmiku - zawsze robili to dla mnie jacyś informatycy-serwerowcy. Tu Pan Łukasz
wygląda na takiego. Nie wiem, co prawda, czy potrafi on pisać normalnie, ale, może?...

Proszę nie kręcić filmiku. Wystarczą dwa zdania.

Poruszył Pan arcyciekawy temat, ale nie ten z pytania bezpośredniego, tylko... , Pan Pozwoli,
sięgnę w nie nieco głębiej... Pan pyta, bo Pan nie potrafi!!!

Jeden znajomy mvp od sqls nie potrafi, więc chciałby się dowiedzieć jak Pan to zrobił.
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WIĘC, DLACZEGO MY NIE POTRAFIMY?
Przecież to, do diaska, powinna być PODSTAWOWA rzecz w nauczaniu analityków!
A my musimy startować od Query, bo i tego nikt nie zna.
Czuje Pan, co chcę powiedzieć? - informatyka analityczna poszła tak daleko (np. OLAP), że
ODERWAŁA SIĘ OD BAZY (Proszę poczytać o bazie i nadbudowie)
Robimy biaje, a problemem jest wyszukaj.pionowo.
Musimy albo się cofnąć o 10 lat z informatyką (i excelowcy, stosując exceliozę, robią to
codziennie), albo wykształcić NOWEGO ANALITYKA, co próbujemy z kolegą zrobić.
Skutek i słuszność kierunku działań poddaję, jak zwykle, surowej ocenie Bardzo Szanownych
Pań (się, jednak, znalazły) i Panów.

Po raz kolejny przyznaje Pan, że to niski poziom analityków, a nie BI jest problemem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:54

Artur Kuliński:

To Pan jest ta osobą, której opinia nie ma dla mie wiekszej wartości.

Na kolejne nie merytoryczne wycieczki osobite nie mam ochoty już odpowiadać.

Potrafi Pan odpowiadać na SWOJE, WŁASNE wycieczki osobiste? Bloga Pan pisze?
Proszę mie tu nie wkręcać.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 11:55

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:55

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej całej
magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do wybranych
wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub zwykłe pliki xls?

Poprzez zabezpieczenia FOLDERÓW.

Buahahaha, czyli albo ma dostęp do całości albo wcale.
Toż to gorsze niż biaje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:55

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej
całej magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do
wybranych wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub
zwykłe pliki xls?

Poprzez zabezpieczenia FOLDERÓW.

Jakich FOLDERÓW?

Mam w pliku xls, w kolumnie magazyn wartości warszawa, gdańsk i poznań. Jest trzech
operatorów A, B i C. Każdy z nich mam mieć możliwość wyboru (na raporcie) tylko
jednego, wskazanego raportu. Gdzie mam ustawić mapowanie kto ma dostęp do czego? Na
jakie foldery mam założyć uprawienia i jak powinny wyglądać?

Normalnie. (UMIE PAN ROZMAWIAĆ NORMALNIE? PYTAĆ??? Szok ;)! )
Analityk ma bazę z ABC (będę pisał skrótami myślowymi) ale do tego folderu tylko on ma
wgląd.
Po każdej operacji na tej bazie, np. jej odświeżeniu, robi się kopia tabeli do trzech odp.
zabezpieczonych folderków: Do 'A' (dostępnego dla analityka i A) dane z 'WHERE cośtam='A',
itd.

Informatyka jest prostsza, niż myślicie.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:03

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej
całej magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do
wybranych wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub zwykłe
pliki xls?

Poprzez zabezpieczenia FOLDERÓW.

Buahahaha, czyli albo ma dostęp do całości albo wcale.
Toż to gorsze niż biaje.

No co Pan? Nie rozumie Pan? Taż mówię - trzeba analityków kształcić.

Analityk ma 4 foldery: X(swój), A,B,C
dane zbiorcze dostaje do X. Odświeża swój raport - ma dane A+B+C=X, ALE TEN PROCES, od
razu!, dzieli dane dalej - dane z kryterium 'A' do folderu A itd.
Pan A ma dostęp tylko do 'A', Pan B tylko do 'B', C tylko do 'C'.
Analityk ma do 'X'. Wszystko i prościutko.

A ani funkja, ani tabela przestawna nie wyświetlą (pobiorą) danych, ani z zabezpieczonego
fragmentu kostki, ani z zabezpieczonego folderu. Błąd zabezpieczeń, terefere.

Nawet tego Pan nie rozumie???? Nic Pan nie rozumie! Blablabla (To taki żarcik dyskusyjny,
mający Wam pokazać nierównowagę w traktowaniu na liniach Wy-ja i ja-Wy)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:03

Sławomir Broda:

A jak ma ich 200 to robi 200 folderów zabezpieczonych. Powodzenia przy zarządzaniu.

Bez problemu - znam taki przypadek. (120)
To samo byłoby w bazie. Ilość userów by się nie zmniejszyła.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:05

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej
całej magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do
wybranych wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub
zwykłe pliki xls?

Poprzez zabezpieczenia FOLDERÓW.

Jakich FOLDERÓW?

Mam w pliku xls, w kolumnie magazyn wartości warszawa, gdańsk i poznań. Jest trzech
operatorów A, B i C. Każdy z nich mam mieć możliwość wyboru (na raporcie) tylko
jednego, wskazanego raportu. Gdzie mam ustawić mapowanie kto ma dostęp do czego? Na
jakie foldery mam założyć uprawienia i jak powinny wyglądać?

Normalnie. (UMIE PAN ROZMAWIAĆ NORMALNIE? PYTAĆ??? Szok ;)! )
Analityk ma bazę z ABC (będę pisał skrótami myślowymi) ale do tego folderu tylko on ma
wgląd.
Po każdej operacji na tej bazie, np. jej odświeżeniu, robi się kopia tabeli do trzech odp.
zabezpieczonych folderków: Do 'A' (dostępnego dla analityka i A) dane z 'WHERE cośtam='A',
itd.

Informatyka jest prostsza, niż myślicie.
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Poza tym Pan chyba nie zrozumiał kwestii, więc wytłumaczę ponownie - jak ustawić uprawnienia,
jeżeli dane, na jednym raporcie pobierane są z SQLAS, XLS i DBF?

Wcześniej pisał Pan, że:

A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane dotyczące

sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko sprzedaż monitorow (i

nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać tylko sprzedaż z tego regionu.

Da się to zrobić?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS

Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Teraz do tego dorzuca Pan foldery. A jak dojdzie jeszcze do tego informacja o kursach walut z
RSS to gdzie mam ustawić uprawnienia?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:08

Sławomir Broda:

Normalnie. Proszę poczytać czy popytać o zabezpieczenia SQLS, postawić sobie werwerek,
poustawiać i hejka.

Konkretnie. Jak Pan robi funkcjonalność,w której korzystając z tej samej tabeli/widoku 50
menagerów dostaje dane o swoich i tylko swoich towarach.

To już opisałem. Ale, jeśli niejasne, opiszę raz jeszcze. PO TO TU JESTEM.

Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Może kiedyś to zrobię.

Wątpię.

Czemu?

Ale Panie Sławku, przyznam się Panu do czegoś - ja w tej chwili nie potrafiłbym nakręcić
takiego filmiku - zawsze robili to dla mnie jacyś informatycy-serwerowcy. Tu Pan Łukasz
wygląda na takiego. Nie wiem, co prawda, czy potrafi on pisać normalnie, ale, może?...

Proszę nie kręcić filmiku. Wystarczą dwa zdania.

Proszę zapytać Łukaszka. Serio. Ja uznaję kompetencje innych.

Poruszył Pan arcyciekawy temat, ale nie ten z pytania bezpośredniego, tylko... , Pan
Pozwoli, sięgnę w nie nieco głębiej... Pan pyta, bo Pan nie potrafi!!!

Jeden znajomy mvp od sqls nie potrafi, więc chciałby się dowiedzieć jak Pan to zrobił.

To niech kupi ode mnie 'materiały' za tysiaka i certa za drugiego tysiaka.
Ja tam mvpów uczyć nie będę.

Po raz kolejny przyznaje Pan, że to niski poziom analityków, a nie BI jest problemem.

Nieprawda. Ja też tak myślałem - szkolę od 10 lat. I, im więcej wiedzą, im "są bliżej", tym mają
gorzej, trudniej, bardziej politycznie... To nie wina analityków.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 12:11

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:11

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

A jak ma ich 200 to robi 200 folderów zabezpieczonych. Powodzenia przy zarządzaniu.

Bez problemu - znam taki przypadek. (120)
To samo byłoby w bazie. Ilość userów by się nie zmniejszyła.

Ależ ja nie twierdzę, że Pan takiego przypadku nie przerobił.
Napisałem, że życzę powodzenie osobie zarządzającej.
A to tylko ilość dla 1 prostego raportu. Dodajmy do tego parę wymiarów i zrobi się kilka tysięcy
folderów.
I weź odnieś się tu do poprawnego.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:14
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Łukasz D.:

Zaczyna Pan pisać sensownie. Gratuluję.

A gdzie następuje mapowanie uprawnień? Wie o nim tylko analityk?

Nie, zwykle prosi informatyka o podklikanie.

Poza tym Pan chyba nie zrozumiał kwestii, więc wytłumaczę ponownie - jak ustawić
uprawnienia, jeżeli dane, na jednym raporcie pobierane są z SQLAS, XLS i DBF?

Ja zrozumiałem - Pan nie. Ale to nie szkodzi - wiemy, że robimy rewolucję i nie oczekujemy,
żeby wszyscy, od razu, wszystko chwytali.
Od dłuższego czasu wprowadzamy pojęcie HDA (DMA) która gromadzi dane DLA ANALITYKA
HDA jest w 'X' (mdb) albo jest częścią SQLS (i, wtedy, zabezpieczenia SQLSA)

Wcześniej pisał Pan, że:

A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane

dotyczące sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko sprzedaż

monitorow (i nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać tylko

sprzedaż z tego regionu. Da się to zrobić?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS

Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Teraz do tego dorzuca Pan foldery. A jak dojdzie jeszcze do tego informacja o kursach walut z
RSS to gdzie mam ustawić uprawnienia?

W HDA (DMA)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:16

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Normalnie. Proszę poczytać czy popytać o zabezpieczenia SQLS, postawić sobie
werwerek, poustawiać i hejka.

Konkretnie. Jak Pan robi funkcjonalność,w której korzystając z tej samej tabeli/widoku 50
menagerów dostaje dane o swoich i tylko swoich towarach.

To już opisałem. Ale, jeśli niejasne, opiszę raz jeszcze. PO TO TU JESTEM.

Poproszę link gdzie opisuje Pan jak to zrobić w sqls.

Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Może kiedyś to zrobię.

Wątpię.

Czemu?

Bo się nie da.

Ale Panie Sławku, przyznam się Panu do czegoś - ja w tej chwili nie potrafiłbym nakręcić
takiego filmiku - zawsze robili to dla mnie jacyś informatycy-serwerowcy. Tu Pan Łukasz
wygląda na takiego. Nie wiem, co prawda, czy potrafi on pisać normalnie, ale, może?...

Proszę nie kręcić filmiku. Wystarczą dwa zdania.

Proszę zapytać Łukaszka. Serio. Ja uznaję kompetencje innych.

Proszę zaprezentować swoje.

Poruszył Pan arcyciekawy temat, ale nie ten z pytania bezpośredniego, tylko... , Pan
Pozwoli, sięgnę w nie nieco głębiej... Pan pyta, bo Pan nie potrafi!!!

Jeden znajomy mvp od sqls nie potrafi, więc chciałby się dowiedzieć jak Pan to zrobił.

To niech kupi ode mnie 'materiały' za tysiaka i certa za drugiego tysiaka.
Ja tam mvpów uczyć nie będę.

Materiały ? Ja prosiłem o 2 zdania wyjaśniające opisywane przez Pana rozwiązanie.
Za trudne ?

Po raz kolejny przyznaje Pan, że to niski poziom analityków, a nie BI jest problemem.
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ITdoors.pl

To czego Panowie ich uczą, skoro oni wszystko umieją ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:18

Sławomir Broda:

Ależ ja nie twierdzę, że Pan takiego przypadku nie przerobił.
Napisałem, że życzę powodzenie osobie zarządzającej.
A to tylko ilość dla 1 prostego raportu. Dodajmy do tego parę wymiarów i zrobi się kilka
tysięcy folderów.
I weź odnieś się tu do poprawnego.

Powiem Panu tak: Nie wiem, czy to jest według Pana trudne, czy strasznie trudne. Wiem, że
działa i, że ludzie sobie radzą.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:19

Sławomir Broda:

To niech kupi ode mnie 'materiały' za tysiaka i certa za drugiego tysiaka.
Ja tam mvpów uczyć nie będę.

Materiały ? Ja prosiłem o 2 zdania wyjaśniające opisywane przez Pana rozwiązanie.
Za trudne ?

Nie jestem specjalistą od SQLSa. Wiem, że można i robią to dla mnie inni.

Po raz kolejny przyznaje Pan, że to niski poziom analityków, a nie BI jest problemem.

Nieprawda. Ja też tak myślałem - szkolę od 10 lat. I, im więcej wiedzą, im "są bliżej", tym
mają gorzej, trudniej, bardziej politycznie... To nie wina analityków.

To czego Panowie ich uczą, skoro oni wszystko umieją ?

Zaś Pan nie doczytał.
Rozdźwięk bazy z nadbudową. Albo cofamy informatykę 10 lat do poziomu analityków
(excelioza) albo UCZYMY NOWEGO ANALITYKA, KTÓRY NIE UMIE. Nawet Query.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:21

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ależ ja nie twierdzę, że Pan takiego przypadku nie przerobił.
Napisałem, że życzę powodzenie osobie zarządzającej.
A to tylko ilość dla 1 prostego raportu. Dodajmy do tego parę wymiarów i zrobi się kilka
tysięcy folderów.
I weź odnieś się tu do poprawnego.

Powiem Panu tak: Nie wiem, czy to jest według Pana trudne, czy strasznie trudne. Wiem, że
działa i, że ludzie sobie radzą.

To jest dopiero "architektura błota". Dane rozsiane w tysiącach folderów na udziałach sieciowych.
A stosując Pana argumentację. BI lepiej działa bo 1000x więcej ludzi sobie na nim radzi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:23

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Zaczyna Pan pisać sensownie. Gratuluję.

A gdzie następuje mapowanie uprawnień? Wie o nim tylko analityk?

Nie, zwykle prosi informatyka o podklikanie.

Po raz trzeci - GDZIE ON TO KILKA? W uprawnieniach folderów, uprawnieniach domeny i gdzie
jeszcze?

Poza tym Pan chyba nie zrozumiał kwestii, więc wytłumaczę ponownie - jak ustawić
uprawnienia, jeżeli dane, na jednym raporcie pobierane są z SQLAS, XLS i DBF?

Ja zrozumiałem - Pan nie. Ale to nie szkodzi - wiemy, że robimy rewolucję i nie oczekujemy,
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HDA jest w 'X' (mdb) albo jest częścią SQLS (i, wtedy, zabezpieczenia SQLSA)

Wcześniej pisał Pan, że:

A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane

dotyczące sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko

sprzedaż monitorow (i nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać

tylko sprzedaż z tego regionu. Da się to zrobić?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS

Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Teraz do tego dorzuca Pan foldery. A jak dojdzie jeszcze do tego informacja o kursach walut
z RSS to gdzie mam ustawić uprawnienia?

W HDA (DMA)

Czyli gdzie konkretnie? Nazwę aplikacji proszę, screen, cokolwiek.

Ale nie czekając komplikujemy dalej. A co jeżeli na jednym raporcie użytkownik ma widzieć dany
magazyn, a na drugim nie? Jedziemy z kolejnymi folderami i kolejne ustawienia domeny? Gdzie
jest wykaz nadanych uprawnień? Tylko w głowie, u tego kto je nadał?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:23

Sławomir Broda:

Poproszę link gdzie opisuje Pan jak to zrobić w sqls.
Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle
nie o stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Może kiedyś to zrobię.

Wątpię.

Czemu?

Bo się nie da.

Aha.
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb522640.aspx

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:25
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