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Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ha! Rzadko się Panu udaje w sedno trafić, a tu Pan nas wymacał...

My TEŻ myśleliśmy, że owe biaje z "profesjonalnymi hurtowniami danych" wnoszą COŚ
WIĘCEJ, niż zwykłą bazę danych, znaczy silnik bazodanowy i parę SQLków...

Ale co to są te profesjonalne aplikacje HD? Ma Pan na myśli silniki bazodanowe?

Ale nie wnoszą. Hurtownię można zrobić na kolanie, byle spełniała wymagania. Hurtownia
działa jak tranzystor. To wielka machina, sterowana... małymi SQLkami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny#Zasa...

Mały SQLek przewala ogromne ilości danych. Skąd go "wysłać"? Skądkolwiek, można z
Excelka.
A, jeśli tak jest, to owa "nie jest święta", nie "jest jej producenta", ani nikogo "trzeciego".
JEST FIRMY, a konkretnie tych, co biorą z niej dane, czyli ANALITYKÓW.

Stąd już tylko krok do SOA. Jesteście, chłopcy, bliziutko...

Ja chciałem się tylko upewnić, że "profesjonalne aplikacje HD" to kolejny termin stworzony, żeby
Panów teorie wyglądały bardziej naukowo i profesjonalnie...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:36

Łukasz D.:

Ja chciałem się tylko upewnić, że "profesjonalne aplikacje HD" to kolejny termin stworzony,
żeby Panów teorie wyglądały bardziej naukowo i profesjonalnie...

http://www.im.pwr.wroc.pl/~macyna/BDAppLab.htm

Ech, ta wrocławska Polibuda. Kolejny raz najlepsza...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:41

Wojciech G.:

Stąd już tylko krok do SOA. Jesteście, chłopcy, bliziutko...

No to rzeczywiście mamy już dzień świra...

WG się zorientował, że w sprawie uprawnień nie może w SpOA zrobić nic - bo użytkownik
musiałby sam sobie nakładać ograniczające uprawnienia w DMA, którą administruje.
Współdzielenie swoich DMA pomiędzy analitykami to też jakaś gimnastyka, której duet KR&WG
jeszcze nie przewidział.

Wyjściem może być powiększenie DMA do poziomu hurtowni działu analitycznego... lub w końcu
do hurtowni firmowej... czyli po 10 latach błądzenia duet geniuszy KR&WG doszedł do tego co
wymyślono 15 lat temu :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:42

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ja chciałem się tylko upewnić, że "profesjonalne aplikacje HD" to kolejny termin stworzony,
żeby Panów teorie wyglądały bardziej naukowo i profesjonalnie...

http://www.im.pwr.wroc.pl/~macyna/BDAppLab.htm

Ech, ta wrocławska Polibuda. Kolejny raz najlepsza...
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1.1.System powinien byc profesjonalna aplikacja.
1.7.Powinien miec przyzwoity i intuicyjny interfejs.

To AFIN odpada?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:45

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Stąd już tylko krok do SOA. Jesteście, chłopcy, bliziutko...

No to rzeczywiście mamy już dzień świra...

WG się zorientował, że w sprawie uprawnień nie może w SpOA zrobić nic - bo użytkownik
musiałby sam sobie nakładać ograniczające uprawnienia w DMA, którą administruje.

Łehehehe, Andrzej poczytał jakiegoś filozofa z kompleksem boga (Czy bóg potrafi stworzyć
kamień, którego nie podniesie?)

Współdzielenie swoich DMA pomiędzy analitykami to też jakaś gimnastyka, której duet
KR&WG jeszcze nie przewidział.

Nie, no skąd? Kwerendy do HDA to taki kosmos, że hej (10 minut nauki Query)

Wyjściem może być powiększenie DMA do poziomu hurtowni działu analitycznego... lub w
końcu do hurtowni firmowej... czyli po 10 latach błądzenia duet geniuszy KR&WG doszedł do
tego co wymyślono 15 lat temu :D

Nie, no co Pan. To Pan nas tam zaprowadził. My byśmy tam nigdy sami nie trafili!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:47

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ja chciałem się tylko upewnić, że "profesjonalne aplikacje HD" to kolejny termin
stworzony, żeby Panów teorie wyglądały bardziej naukowo i profesjonalnie...

http://www.im.pwr.wroc.pl/~macyna/BDAppLab.htm

Ech, ta wrocławska Polibuda. Kolejny raz najlepsza...

1.1.System powinien byc profesjonalna aplikacja.
1.7.Powinien miec przyzwoity i intuicyjny interfejs.

To AFIN odpada?

Dokładnie. Dlatego AFIN to jedno tylko menu w MICROSOFT EXCEL, dowolna wersja.
Dodateczek malutki, ciuteńka ino, kropeczka nad "i".

Uważa Pan, że Excelek nie spełnia warunków 1.1 i 1.7 ?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:49

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ja chciałem się tylko upewnić, że "profesjonalne aplikacje HD" to kolejny termin
stworzony, żeby Panów teorie wyglądały bardziej naukowo i profesjonalnie...

http://www.im.pwr.wroc.pl/~macyna/BDAppLab.htm
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Ech, ta wrocławska Polibuda. Kolejny raz najlepsza...

1.1.System powinien byc profesjonalna aplikacja.
1.7.Powinien miec przyzwoity i intuicyjny interfejs.

To AFIN odpada?

Dokładnie. Dlatego AFIN to jedno tylko menu w MICROSOFT EXCEL, dowolna wersja.
Dodateczek malutki, ciuteńka ino, kropeczka nad "i".

Uważa Pan, że Excelek nie spełnia warunków 1.1 i 1.7 ?

Uważam, że dla Pana system bazodanowy i aplikacja to to samo.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:50

Łukasz D.:

Uważam, że dla Pana system bazodanowy i aplikacja to to samo.

Może Pan sobie uważać, co Panu się żywnie podoba.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:51

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Uważam, że dla Pana system bazodanowy i aplikacja to to samo.

Może Pan sobie uważać, co Panu się żywnie podoba.

Uffff...dziękuje Panu za to prawo.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:54

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Uważam, że dla Pana system bazodanowy i aplikacja to to samo.

Może Pan sobie uważać, co Panu się żywnie podoba.

Uffff...dziękuje Panu za to prawo.

Kto to jest Uffff? Skoro mi dziękuje za jakieś prawo?
Chyba chciał Pan napisać, że "Ów"? Ale dwa błędy w dwuliterowym słowie to już mistrzostwo
świata! Brawo!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:56

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Uważam, że dla Pana system bazodanowy i aplikacja to to samo.

Może Pan sobie uważać, co Panu się żywnie podoba.

Uffff...dziękuje Panu za to prawo.
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Kto to jest Uffff? Skoro mi dziękuje za jakieś prawo?
Chyba chciał Pan napisać, że "Ów"? Ale dwa błędy w dwuliterowym słowie to już mistrzostwo
świata! Brawo!

Przyjaciel Zenka.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:59

Wojciech G.:

1.1.System powinien byc profesjonalna aplikacja.
1.7.Powinien miec przyzwoity i intuicyjny interfejs.

To AFIN odpada?

Dokładnie. Dlatego AFIN to jedno tylko menu w MICROSOFT EXCEL, dowolna wersja.
Dodateczek malutki, ciuteńka ino, kropeczka nad "i".

Uważa Pan, że Excelek nie spełnia warunków 1.1 i 1.7 ?

I się Łukaszek wycofał był raczkiem z pytanka...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 15:09

Wojciech G.:

Wojciech G.:

1.1.System powinien byc profesjonalna aplikacja.
1.7.Powinien miec przyzwoity i intuicyjny interfejs.

To AFIN odpada?

Dokładnie. Dlatego AFIN to jedno tylko menu w MICROSOFT EXCEL, dowolna wersja.
Dodateczek malutki, ciuteńka ino, kropeczka nad "i".

Uważa Pan, że Excelek nie spełnia warunków 1.1 i 1.7 ?

I się Łukaszek wycofał był raczkiem z pytanka...

Uważam, że dla Pana system bazodanowy i aplikacja to to samo.

Pan zapyta Kej Er. Może on Panu wytłumaczy, że to zdanie zawiera odpowiedź na Pańskie
pytanie. Ja nic nie poradzę na to, że Pan jej nie rozumie.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 20.05.13 o godzinie 15:12

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:12

Wojciech G.:

WG się zorientował, że w sprawie uprawnień nie może w SpOA zrobić nic - bo użytkownik
musiałby sam sobie nakładać ograniczające uprawnienia w DMA, którą administruje.

Łehehehe, Andrzej poczytał jakiegoś filozofa z kompleksem boga (Czy bóg potrafi stworzyć
kamień, którego nie podniesie?)

Nie wiem jaki jest Pana kompleks i jak potężny i w zasadzie mnie to nie interesuje.
Chociaż strategia agresywnego promowania tak ograniczonej koncepcji to faktycznie ociera się o
problem psychiatryczny.
Gdyby Pan określił swój produkt jako "Król BI dla MŚP.-AFIN"... ale Pan twierdzi, że od tego
umrze BI... chyba ze śmiechu skoro się Pan wywala na pierwszym problemie z uprawnieniami.

Współdzielenie swoich DMA pomiędzy analitykami to też jakaś gimnastyka, której duet
KR&WG jeszcze nie przewidział.

Nie, no skąd? Kwerendy do HDA to taki kosmos, że hej (10 minut nauki Query)

Szczególnie jak zwraca błąd braku uprawnień - bo DMA/HDA czy jaką kolejną nazwę przyjmie,
jeśli w wersji plikowej to jest na folderze użytkownika.
Udzielanie sobie nawzajem uprawnień przez analityków do swoich DMA/HDA to już szczyt
ergonomii.

Wyjściem może być powiększenie DMA do poziomu hurtowni działu analitycznego... lub w
końcu do hurtowni firmowej... czyli po 10 latach błądzenia duet geniuszy KR&WG doszedł do
tego co wymyślono 15 lat temu :D

Nie, no co Pan. To Pan nas tam zaprowadził. My byśmy tam nigdy sami nie trafili!
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Najwyraźniej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:09

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Święte słowa. Tylko Pan, jak zwykle zresztą, nie doczytał, nie dooglądał, nie dorozumiał.

To Pan wielokrotnie udowodnił, że ma problemy z czytaniem i rozumieniem nawet własnych
wypocin.
Filmik miał być odnośnikiem do poziomu Pańskiej argumentacji.
A analitykom proszę nie wkładać w usta żadnych wypowiedzi, bo skoro żaden, nigdzie nie
popiera Pana teorii to oznacza, że gucio Pan wiesz co analityk może zrobić i co powiedzieć.
Ps.: Proponuje dodatek do afina, które w jakichś odstępach czasowych będzie wklejał te same
brednie bez żadnych dowodów do tego wątku. Proszę koniecznie zrobić to przy użyciu sql -
przecież od tego jest (znaczy od automatyzacji).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 20:21

Pościki wylatują... ale fajnie!

Wielki Brat Biaj czuwa. Można klnąć, można bluzgać, można wszystko - pod warunkiem, że ja
jestem celem. Gdy ja pokażę miałkość Pana dowcipu i wykażę beznadziejność biaja - wylotka.

Fajnie. Taki Andrzejek ze Stefciem ze swoją pseudo-dysydencją zazdroszczą, że łojezU.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 20.05.13 o godzinie 20:58

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 20:56

Wojciech G.:

Gdy ja pokażę miałkość Pana dowcipu i wykażę beznadziejność biaja - wylotka.

Pan jest jedyną bluzgającą tu osobą.

Jak na razie nie udało się Panu odpowiedzieć na jedno zadane pytanie...
... naprawdę trudno mi zrozumieć po co Panu taka antyreklama?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:09

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Gdy ja pokażę miałkość Pana dowcipu i wykażę beznadziejność biaja - wylotka.

Pan jest jedyną bluzgającą tu osobą.

Naprawdę?
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/afin...

Jak na razie nie udało się Panu odpowiedzieć na jedno zadane pytanie...

To dobrze, że odpowiedziałem na całą resztę, a było ich kilkaset.

... naprawdę trudno mi zrozumieć po co Panu taka antyreklama?

Po co mi antyreklama biaja? Po to, żeby ludzie przejrzeli na oczy i wywalili tę biajową ściemę ze
swoich kompów. I zaczęli postępować RACJONALNIE.
Taki ruch oddolny będzie, mówię Wam. I konsultanty, i ich możni szefowie nie pomogą. I hajs
Wielkich też nie. Już niedługo.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:29

czyli już.

Ale jaja!
Ludzie! QVałek niedługo odkryje SOA! Znaczy odkrywa QVOA, ale arkusik, jako silniejszy i
bardziej uniwersalny...
Tak, tak, chcę powiedzieć, że QVałek to idealny przykład kopania siebie samego w tyłek. Im
bardziej pokona biaja (tego tradycyjnego, tfu!), tym bardziej przegra z Excelkiem. Ale cóż, taki
los.
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Gotowość do ponoszenia odpowiedzialności na wszystkich poziomach organizacji ma swój

początek wraz z zaopatrzeniem pracowników w łatwe w użyciu narzędzia, pozwalające im odkryć

potrzebne informacje oraz umożliwiające efektywną komunikację z kadrą kierowniczą przy

pomocy narzędzi wizualizacyjnych. Tradycyjne rozwiązania BI nie pozwalają na tego typu

komunikację. Skupiają się one na tworzeniu raportów przy pomocy nieelastycznych,

predefiniowanych zapytań oraz wymagają specjalistycznych umiejętności do ich

obsługi.

Obawy związane z bezpieczeństwem i integralnością danych często utrudniają rozwój

analityki biznesowej wewnątrz firmy. Ludzie, którzy je mają, najprawdopodobniej nie

zdają sobie sprawy z tego, jak powszechna jest dystrybucja i modyfikacje danych

bazujących na arkuszach kalkulacyjnych. Co ważne, trzeba mieć na uwadze, że platforma

business discovery opiera się na aplikacjach, które nie zezwalają na edycję danych źródłowych, a

jedynie na ich uzupełnianie. W przypadku gdy wprowadzono błędne poprawki – są one widoczne

jedynie dla wprowadzającego. I w przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych, aplikacje

aktualizują się po wprowadzeniu poprawek lub zmian przez administratora. Dodatkowo model

aplikacyjny zapewnia ochronę danych za pomocą przydzielania uprawnień dostępu.

Zacznij od małych kroków

Zawsze doradzamy, aby platformę business discovery wprowadzać stopniowo. Warto

rozpocząć od wybranych departamentów czy grup roboczych, które mają szanse na

osiągnięcie szybkich i wymiernych rezultatów. Gdy taki pilotażowy projekt zakończy

się sukcesem, będzie jasne, że odwrót od kultury procesów decyzyjnych bazujących

na faktach będzie niemożliwy.

Jeżeli to informacje są siłą, to usunięcie ściśle prywatnych i odizolowanych danych, pozwoli

uzyskać wyższą jakość decyzji oraz lepsze rezultaty wśród pracowników, którzy będą czerpać

korzyści i satysfakcję z większej odpowiedzialności.

Marcin Mazur, Dyrektor Regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w QlikTech,

producenta QlikView

Co prawda, druga połowa, to pitolenie o Szopenie, jakieś wizualizacje, discovery, zebry i żyrafy
(autor widać na safari był), terefery, ale DIAGNOZY QVałek zaczyna stawiać niczego sobie.
http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 21.05.13 o godzinie 06:30

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 06:26

Wojciech G.:

Obawy związane z bezpieczeństwem i integralnością danych często utrudniają

rozwój analityki biznesowej wewnątrz firmy. Ludzie, którzy je mają,

najprawdopodobniej nie zdają sobie sprawy z tego, jak powszechna jest

dystrybucja i modyfikacje danych bazujących na arkuszach kalkulacyjnych.

Z reklamy QV

Pomidorus i Plusus zaś pitolą o bezpieczeństwie. Oni nie umieją czytać.
Nie wiedzą, że "bezpieczeństwo" w ich mniemaniu, kończy się na eksporcie z biaja. A dalej już
jest, niczym niezabezpieczona, wysyłana w lewo i prawo, przez Internet i pendrajwami -
Exceliozka, nad którą NIKT JUŻ NIE MA KONTROLI. Skoro te Wasze eksporty z biaja SĄ TAK
WAŻNE i są, przede wszystkim, "GOTOWE", to się chłopcy powinniście SKUPIĆ NA DYSTRYBUCJI
EXCELKÓW. Co tam jakieś surówki, wypluwane z biaja. "Wasze gotowe raporty", niosące nic,
tylko inteligencję biznesową, powinny być chronione, hasłowane, terefere. Ale tego nie
potraficie, więc się skupiacie na "czystości" początkowego etapu exceliozki, czyli eksporcie z
biaja.

To tak, jakbyś brał kobitę za żonę, pytał, czy jest dziewicą, i cieszył się przestraszliwie, że ona na
pewno była dziewicą do pierwszego roku życia. A to, że potem zarabiała przy Gierkówce, to nic,
bo to poza Waszą kontrolą i wiedzą. Jesteście słodcy, cukiereczki Wy moje, czekoladowe.
Na szczęście, analitycy są od Was mądrzejsi.

Rozumiecie? WY I TE WASZE BIAJE UTRUDNIACIE ROZWÓJ ANALITYKI BIZNESOWEJ WEWNĄTRZ
FIRMY.

PS
(Biajki nie skumają sensu, więc wyjaśniam: To pieśń excelkowej informacji biznesowej do
informatyków, którzy myślą, że oto napotkali wspaniałą dziewicę i się, w tej jej domniemanej
czystości, zakochali)

Po parapetach skacze świt
I słońce się tu zakrada
Za chwilę jasne pewne stanie się,
Że musisz chyba stąd już spadać

A zatem szybko ubierz się
I nie zapomnij zamknąć drzwi
Ja dobrze wiem, ty widzisz też,
Że nocny teatr skończył się
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 181  182  183  184  185  186     Następna »

No nie płacz tak drogi kolego

Przecież nie stało się nic złego

I nie pisz więcej tych smutnych wierszy

I nie myśl też, że byłeś pierwszy

Patrycja Markowska
http://w627.wrzuta.pl/audio/0lxNE8eB2MT/02._drogi_kolego

Posłuchajcie do samiuśkiego końca! Jakie tam fajne...
Uł, hahaha, U-u-u-uł, hahahahahaha...!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 22.05.13 o godzinie 07:56

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:33
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