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Panie Rafale.
Pan sam sobie ciągle przeczy.

1. Chce Pan zamykać, potem pan pisze, że "interesujący"
2. "wierzy Pan w JWP" i w tym samym zdaniu zastanawia się Pan "co to są dobre dane", że z
każdego punktu widzenia to co innego, itp.
3. Nie chce Pan czytać, a potem zaś chce Pan czytać
4. Chce Pan przenosić wątek gdzieś indziej. Po co, żeby tam Pan czytał to samo?
5. Prawi mi Pan komplementy, by je zaraz odwoływać.

Proszę się zdecydować na coś.
Nie ma obowiązku czytać.

P.S.
6. Pisze Pan o nabijaniu wątku, by zaraz w miarę normalnie potem dyskutować

Ja rozumiem, że prezentowana idea wykorzystania Excela do tego do czego nie jest on zwykle
wykorzystywany, czyli do pełnoprawnego zarządzania danymi, budzi pana sprzeciw. To
zrozumiałe - po pierwsze jes nieznana, po drugie podkopuje podstawy Pana biznesu.

Ale niech Pan raz spojrzy na to z punktu widzenia Klienta. Broniąc do upadłego pewnych idei to
JEMU Pan ogranicza wybór.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 17:04

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 16:55

Wojciech Gardziński:

Panie Rafale.
Pan sam sobie ciągle przeczy.

1. Chce Pan zamykać, potem pan pisze, że "interesujący"
2. "wierzy Pan w JWP" i w tym samym zdaniu zastanawia się Pan "co to są dobre dane", że z
każdego punktu widzenia to co innego, itp.
3. Nie chce Pan czytać, a potem zaś chce Pan czytać
4. Chce Pan przenosić wątek gdzieś indziej. Po co, żeby tam Pan czytał to samo?
5. Prawi mi Pan komplementy, by je zaraz odwoływać.

Proszę się zdecydować na coś.
Nie ma obowiązku czytać.

To że nie zrozumiał Pan moich wypowiedzi (a raczej że interpretuje je Pan jak Panu wygodnie)
nie znaczy, że sam sobie przeczę. I jak Pana ostatni post z wycieczką osobista ma się do mojego
zarzutu, że promuje Pan tu swoją firmę i produkt?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 17:02

Rafał Paluch:

Wojciech Gardziński:

Panie Rafale.
Pan sam sobie ciągle przeczy.

1. Chce Pan zamykać, potem pan pisze, że "interesujący"
2. "wierzy Pan w JWP" i w tym samym zdaniu zastanawia się Pan "co to są dobre dane", że
z każdego punktu widzenia to co innego, itp.
3. Nie chce Pan czytać, a potem zaś chce Pan czytać
4. Chce Pan przenosić wątek gdzieś indziej. Po co, żeby tam Pan czytał to samo?
5. Prawi mi Pan komplementy, by je zaraz odwoływać.

Proszę się zdecydować na coś.
Nie ma obowiązku czytać.

To że nie zrozumiał Pan moich wypowiedzi (a raczej że interpretuje je Pan jak Panu wygodnie)
nie znaczy, że sam sobie przeczę. I jak Pana ostatni post z wycieczką osobista ma się do
mojego zarzutu, że promuje Pan tu swoją firmę i produkt?
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Po 1. Od wycieczek osobistych, to my tu mamy Pana.
Po 2. GDZIE TU JEST PROMOCJA PRODUKTU?
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1135138
(chyba, że Accessa i Excela)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 17:06

Wojciech Gardziński:

Ale niech Pan raz spojrzy na to z punktu widzenia Klienta.
Broniąc do upadłego pewnych idei to JEMU Pan ogranicza wybór.

Patrzę, dlatego napisałem, że w niektórych przypadkach to co Pan proponuje może być tym
czego Klient potrzebuje. W niektórych, a Pan twierdzi że w 90% - z tym się nie zgadzam, bo to
właśnie jest ograniczanie wyboru :)

(edit: szkoda strzępienia języka :))

Rafał Paluch edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 18:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 17:46

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Nie ma nic z gory bo nie moze byc. Po prostu ograniczenia Excela.

Jakie ograniczenia? Wszystko sie dzieje POZA Excelem

Po prostu taki system Excelowy nie ma mechanizmu operowania na grupach i hierarchiach.
Tego juz sie dowiedzialem.

Pan wie lepiej, cóż ja mogę?

Moze Pan udowodnic ze jest inaczej: opisac taka funkcjonalnosc,
zrobic filmik. Lubi Pan filmiki

Tymczasem jako uzasadnienie podaje Pan linki do jakichs rozwleklych marketingowych
artykulow nie na temat.
Chyba majac nadzieje, ze nikomu sie nie bedzie chcialo czytac

A odnośnie tego grupowania, to nawet artykulik popełniliśmy dawno, dawno temu, jeszcze
wtedy, gdy w Excelu była taka funkcja SQL.REQUEST...
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...

Gdzie tam jest napisane o tworzeniu grup i hierarchii dla wartosci cechy? I uzywaniu tego w
raportach

Tylko o to pytalem.
Niech mnie Pan nie odsyla na forum AFIN.net tylko z łaski swojej odpowie tutaj

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 19:42

Adam Kalinowski:

Przemysław R.:

Adam Kalinowski:

Problemy z tworzeniem grup i hierachii wspolnych dla wszystkich uzytkownikow.
Uzywaniem tych grup w raportach.
Jak na razie nie dowiedzialem sie czy w Excelu jest to w ogole mozliwe i ew. w jaki
sposob sie to realizuje

excel załatwia to brutalnie za pomocą ACL-i
ACL-e mogą być zaszyte w samym arkuszu (od wersji 2003), a jak to nie pomaga plik może
mieć jakiś tam MS-owy DRM zabezpieczający przed kopiowaniem

Pytalem o mozliwosc tworzenia grup i hierarchii wartosci cechy. Np. grup kont, produktów,
mpk, projektow. Nie o system uprawnien.
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Byc moze zasugerowal sie Pan slowami 'grup i hier. wspolnych dla wszystkich uzytkownikow'.

Najpierw chcialbym rozstrzygnac czy taka funkcjonalnosc jest w ogole w Excelu dostepna.
Potem ew. zapytac czy mozna nadac uzytkownikom prawa tylko do wybranych funkcji.

pliki cube - czyli swego rodzaju offlinowe kostki OLAP mają możliwość zdefiniowania czegoś
takiego z poziomu czystego Excel-a, specem w tym nie jestem więc nie zagłębiam się w temat

a tak patrząc na to z perspektywy większych OLAP-ów to excel może być klientem Analysys
Services i pracować z dokładnie tym samym mechanizmem OLAP co z plikami CUBE -
przynajmniej takie odniosłem wrażenie bo w obu przypadkach tabela przestawna wygląda
identycznie :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 20:10

Moze Pan udowodnic ze jest inaczej: opisac taka funkcjonalnosc,
zrobic filmik. Lubi Pan filmiki

Ależ proszę bardzo, robi się to w 5 minut, więc uwaga, video NA ŻYCZENIE: Może być
wiekowanie należności?

Tymczasem jako uzasadnienie podaje Pan linki do jakichs rozwleklych marketingowych
artykulow nie na temat.
Chyba majac nadzieje, ze nikomu sie nie bedzie chcialo czytac

Nie proszę Pana. To są artykuły, które ukazały się w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej. Czy
Pan mógłby się czymś takim pochwalić?

A odnośnie tego grupowania, to nawet artykulik popełniliśmy dawno, dawno temu, jeszcze
wtedy, gdy w Excelu była taka funkcja SQL.REQUEST...
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...

Gdzie tam jest napisane o tworzeniu grup i hierarchii dla wartosci cechy? I uzywaniu tego w
raportach

Stary artykulik, też był w "Controllingu"..
Przecież jest tam słownik (najprostszy możliwy, ale jest) syntetyk konta, czyli słownik wartości
cechy.

Tylko o to pytalem.
Niech mnie Pan nie odsyła na forum AFIN.net tylko z łaski swojej odpowie tutaj

Mam Panu przekleić artykuł? Bo Panu się nie chce kliknąć linka? Chyba Pan przesadza.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 20:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 20:14

a tak patrząc na to z perspektywy większych OLAP-ów to excel może być klientem Analysys
Services i pracować z dokładnie tym samym mechanizmem OLAP co z plikami CUBE -
przynajmniej takie odniosłem wrażenie bo w obu przypadkach tabela przestawna wygląda
identycznie :)

Wygląda i działa dokładnie tak samo.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 20:26

Wojciech Gardziński:

Moze Pan udowodnic ze jest inaczej: opisac taka funkcjonalnosc,
zrobic filmik. Lubi Pan filmiki

Ależ proszę bardzo, robi się to w 5 minut, więc uwaga, video NA ŻYCZENIE: Może być
wiekowanie należności?

Nie chce wiekowania naleznosci.

Chce hierarchie i grupy na wartosci cechy. Dostepne do zapisu i odczytu dla wszystkich
uprawnionych uzytkownikow systemu

I zeby dalo sie ich uzywac w generatorze raportow
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 20:32

Pan Wojciech ma rację, obowiązku czytania nie ma, nie ma także obowiązku uczestnictwa w tej
grupie. Żegnam :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 20:43

Nie chce wiekowania naleznosci.

Chce hierarchie i grupy na wartosci cechy. Dostepne do zapisu i odczytu dla wszystkich
uprawnionych uzytkownikow systemu

I zeby dalo sie ich uzywac w generatorze raportow

Proszę opisać dokładnie, bo, wydaje mi się po Pana tonie, że cokolwiek nie zrobię, będzie pan
niezadowolony.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 20:54

Dominik Kacprzak:

Pan Wojciech ma rację, obowiązku czytania nie ma, nie ma także obowiązku uczestnictwa w
tej grupie. Żegnam :)

Do widzenia. Mam nadzieję, że Pan do nas wróci merytorycznie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 20:55

No to zapraszam na obiecany filmik:

Temat:
Hurtownia danych + dowolne raporty księgowe dla holdingu na podstawie zupełnie
niestandardowych tekstowych wydruków hierarchicznych (nieimportowalnych ani do Excela, ani
przez ODBC)

Uwaga, film jest na mojej stronie (bo tylko tu mam ftp), więc klikając, podbijacie mi
wyszukiwalność na Guglach (ostrzegam lojalnie, proszę się nie śmiać - to był poważny zarzut)

Zapraszam i proszę o krytykę.
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1151382

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 20:59

Wielka prośba z mojej strony, aby nie prowadzic zbędnej dyskusji nie na temat. Pan Wojciech już
słyszał aby nie stosować "zbytniej" autoreklamy, i prośba do Pana Wojciecha żeby faktycznie
ograniczyć tego typu dyskusje z innymi.

Wątki mają mieć treść merytoryczną wymiany poglądów i doświadczeń. Dlatego też prośba do
wszystkich aby w tym wymiarze prowadzić dyskusje. Bądźmy poważnymi ludźmi a nie dziećmi
które biją się kto ma lepszy rower.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 21:20
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Wojciech Gardziński:

Nie chce wiekowania naleznosci.

Chce hierarchie i grupy na wartosci cechy. Dostepne do zapisu i odczytu dla wszystkich
uprawnionych uzytkownikow systemu

I zeby dalo sie ich uzywac w generatorze raportow

Proszę opisać dokładnie

Mamy w repozytorium ceche z wartosciami. Np. 'Produkt'.
Prosze opowiedziec/pokazac w jaki sposob uzytkownik moze stworzyc definicje
a) grupy produktow
b) hierarchii produktow
tak zeby te grupy i hierarchie byly widoczne dla innych uzytkownikow

Czy mozna tak zdefiniowanych grup uzywac w generatorze raportow?
- tzn. zamiast uzywac w ograniczeniach wyboru konkretnych wartosci cechy posluzyc sie grupa
albo wezlem hierarchii

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 22:35

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Nie chce wiekowania naleznosci.

Chce hierarchie i grupy na wartosci cechy. Dostepne do zapisu i odczytu dla wszystkich
uprawnionych uzytkownikow systemu

I zeby dalo sie ich uzywac w generatorze raportow

Proszę opisać dokładnie

Mamy w repozytorium ceche z wartosciami. Np. 'Produkt'.
Prosze opowiedziec/pokazac w jaki sposob uzytkownik moze stworzyc definicje
a) grupy produktow
b) hierarchii produktow
tak zeby te grupy i hierarchie byly widoczne dla innych uzytkownikow

Czy mozna tak zdefiniowanych grup uzywac w generatorze raportow?
- tzn. zamiast uzywac w ograniczeniach wyboru konkretnych wartosci cechy posluzyc sie grupa
albo wezlem hierarchii

Alez to już jest! Co prawda, na miastach i regionach i słownik ma tylko JEDEN stopień hierarchii,
ale kolejna kolumna słownika może dać drugi i to natychmiast.
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1143104
Czy Pana zadowala moja odpowiedź, czy mam kręcić (operatorzy i statyści czekają ;) )

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 22:40

Wojciech Gardziński:

Proszę opisać dokładnie

najlepiej jesli pokaze to na filmikach
(na przykladzie SAP BI)

Chodzi o definiowanie dowolnych hierarchii
i grup (grupami sa wezly hierarchii):
http://erp.wu-wien.ac.at/sapbw/15_hierarchies.htm (przyklad z hierarchia produktow)

a nastepnie uzywanie ich w generatorze raportow
m.in. w taki sposob: http://erp.wu-wien.ac.at/sapbw/16_bex.htm
ale mozna tez uzywac wezlow takich hierarchii jako ograniczen zakresu wartosci

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 01:17
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Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Proszę opisać dokładnie

najlepiej jesli pokaze to na filmikach
(na przykladzie SAP BI)

Chodzi o definiowanie dowolnych hierarchii
i grup (grupami sa wezly hierarchii):
http://erp.wu-wien.ac.at/sapbw/15_hierarchies.htm (przyklad z hierarchia produktow)

a nastepnie uzywanie ich w generatorze raportow
m.in. w taki sposob: http://erp.wu-wien.ac.at/sapbw/16_bex.htm
ale mozna tez uzywac wezlow takich hierarchii jako ograniczen zakresu wartosci

POWAŻNA APLIKACJA!
Cały Panel do zarządzania hierarchiami i w ogóle - Cud malina.
Jestem pod wrażeniem.
Tylko po co? Jak zwykły arkusik Excela wystarczy?
Bo ludzie chcą samochodami jeździć, a nie mieć super nowoczesne wynalazki za miliony.
Przykład - samochody z napędem hybrydowym.
Po co mi super samochód, jak stoję nim w korkach?

Tłumaczenie na świat informatyki:
Na takie panelowe zarządzanie słownikami itp. może sobie pozwolić tylko aplikacja, która
PRZEJMIE CAŁKOWITĄ KONTROLĘ nad systemem użytkownika - czyli np. SAP może sobie na to
pozwolić. Trzeba go mieć, więc trzeba go kupić, wdrożyć, itp. (to itp. to całkowite uzależnienie).
Koszty są znane.
Jednak efekt, można uzyskać sposobami prostszymi, dużo prostszymi - zwykła tabelka Excela
(lub parę-paręnaście, bo już nawet nie parędziesiąt), robiąca za słownik, wystarcza.
I nic nie kosztuje. I nic nie trzeba kupować, od nikogo się uzależniać(!), pasuje do dowolnego
systemu, jest ZROZUMIAŁA dla wszystkich.
A że jest brzydsza? Cóż, 80% funkcjonalności za 1% nakładów.
Życie to kwestia wyboru.

P.S.
Oglądnąłem 2. raz. I teraz serio:
Nie dopatrzyłem sie nigdzie 'kopiuj-wklej', ani 'edycja-zamień'
Przy słownikowaniu tysięcy produktów, wszystko tu trzeba WYKLIKAĆ - klik, klik, klik, ..., klik,
klik, klik
Drobna zmiana nazwy w tysiącu pozycji, to zaś klik, klik, klik...
Przyporządkowanie za jednym zamachem do dwóch wymiarów NIEZALEŻNYCH (czyli to, co na
moim filmie 'City' i 'Dealer') to dwa razy te wszystkie klik, klik, klik
Przefiltrowanie po jakimś fragmencie nazwy produktu - niemożliwe, bo nie ma też 'Autofiltru'. A
produkty nazywają się czasami tak:
MŁOT DWB4600-SEBA 700 BOX
I jak tu wyfiltrować wszystkie 'Młoty'?
Jak SEBA-y? Jak urządzenia o średnicy '700'?
Jak produkty paczkowane 'BOX'-y?
W Excelu - dwa kliknięcia w autofiltrze, a tu klik, klik, klik...
Fajne, kolorowe.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 08:41

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 08:24

Ech jeszcze raz ja!. Mam Pytanie do Pana Wojciecha, czy te wszystkie "bajery" da się zrobić na
excel 2007 ? :) (to podchwytliwe pytanie).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 08:53

Robert Woźniak:

Ech jeszcze raz ja!. Mam Pytanie do Pana Wojciecha, czy te wszystkie "bajery" da się zrobić na
excel 2007 ? :) (to podchwytliwe pytanie).

Nie. Pisałem już o tym.
Rozumiem, że Pan nie o słownikach, tylko o filmie, jak się robi cuba i prezentuje na stronie html.
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Kreator cubów został wycięty z Excela 2007 po pozorem 'Zbyt małej funkcjonalności', to samo z
zapisem arkusza do strony z Office Web Components.
Ale to nic nie szkodzi. Te wszystkie procedury ODŚWIEŻAJĄCE kostki działają na E2007, a IE
dalej obsługuje OWC.
Więc, jeżeli chodzi o UŻYTKOWANIE - nie ma najmniejszego problemu, jeżeli zaś chodzi o
PROJEKTOWANIE, trzeba mieć choćby 1 szt. Excela w wersji wcześniejszej - najlepiej 2003.

To już reguła, że Microsoft tak robi, teraz czeka, ilu ludzi wyśle do nich mejle, że 'dlaczego to
wycięli?' i, w którymś z 'Patch-ów', to się pewnie znajdzie.
Tak było z ODBC.xla, z obsługą starych DLLi, itp. MS Standard - chodzi o napęd na sprzedaż
SQLS.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 09:02

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 09:00
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