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OK, to już wiem wszystko. Wątek można zamknąć :) Chyba już wszyscy wiedzą wszystko na
temat excela :) .. można rozpocząć nowy wątek BI? Zapraszam np. do tematu:

http://www.goldenline.pl/forum/data-warehouse-it/1150276

Odnośnie modelowania danych wielowymiarowych.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 10:25

Skoro Pan Robert 'podbił nam wątek', to pozwolę sobie się zapytać, jak tam filmik?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 10:34

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 10:32

Wojciech Gardziński:

Skoro Pan Robert 'podbił nam wątek', to pozwolę sobie się zapytać, jak tam filmik?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 10:34

Aż tak dużo wolnego czasu w pracy nie mam aby oglądać filmiki :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 10:42

Aż tak dużo wolnego czasu w pracy nie mam aby oglądać filmiki :)

Ja też. Czasami tak szybko biegam z taczkami, że nie zdążę ich załadować.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 10:53

Panie Wojtku, może Pan coś dorzuci do wątku:
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/1...
na temat systemów do budrzetowania, przecież w większości po stronie wprowadzania danych
do bazy (czytaj kostki OLAP w większości przypadków) jest właśnie skoroszyt excel!

Może nie potrzebne nam systemy, a jedynie sam excel.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 13:32

Robert Woźniak:

Panie Wojtku, może Pan coś dorzuci do wątku:
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/1...
na temat systemów do budrzetowania, przecież w większości po stronie wprowadzania danych
do bazy (czytaj kostki OLAP w większości przypadków) jest właśnie skoroszyt excel!

Może nie potrzebne nam systemy, a jedynie sam excel.

Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Co prawda, czytając historię (podobno po to właśnie jest taka nauka), podejrzewam nie do
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końca czyste intencje Pana Szanownego. Ale cóż, zaproszenie przyjęte, odezwę się kiedyś.

Ale odpowiem jednak tutaj, bo obawiam się Pana, jako moderatora.

W 90% jest Excel. Wszędzie jest związany z tym bałagan, bo ludzie NIE POTRAFIĄ sobie poradzić
z mnogością plików i łącz do nich. To "spaghetti" łącz to niekiedy 1.600 (jeden tysiąc sześćset)
łącz wchodzących do jednego tylko skoroszytu (Widziałem na własne oczy, 2 razy i to w 2
niezależnych firmach!)
To jest to, co nazywane jest "Excel hell". Cóż, trudno odmówić racji.
Wszyscy więc próbują sobie jakoś z tym poradzić i np. zapisują się do grup na GL o Excelu
(proszę zerknąć, fajne kwiatki tam są), piszą jakieś makra, przychodzą na kursy Excela i VBA.
Słowem - jest problem.

Dostawcy BI prześcigają się w dostarczaniu rozwiązań "do budżetowania", bo "Excel sobie nie
radzi", a już jak mamy 100 budżetów to w ogóle "jest to niebezpieczne", itp., itd.

A tymczasem...
Za darmo...
znalazłem takie coś na stronie kolegi Przemka, który też tu czasami bywa:
http://vbamania.blogspot.com/2009/05/masowy-import-dan...
A na tym już oczywiście, tabela przestawna, można zrobić kostkę i po sprawie. 100 budżetów -
jedna minuta.

Ja, oczywiście, też mam na to rozwiązanie, ale obaj wiemy, że jak go podam, to Pan
zaatakuje... Tak to jest, niektórym się nie ufa.

P.S. Dodam jeszcze, że sprawa jest nieco prostsza, niż się wydaje. "Dostawcy" nieco komplikują
temat mówiąc, że budżetowanie to skomplikowany proces uzgodnień, itp. Zgadza się, może i
skomplikowany - ale ZAWSZE robiony Excelem. Potem, owszem, dane się importuje "do
systemu" i "jest w systemie". Ale to tylko teoria - uzgodnienia są przesyłane w plikach Excela -
tu jest źródło danych.
Drugą sprawą są tzw. "prognozy", wskaźniki, itp. Czysta teoria. Nie ma pozycji budżetowej,
którą da się zaprognozować w jakikolwiek automatyczny sposób.
Więc... sprowadza się to praktycznie do konsolidacji danych.

Może nie potrzebne nam systemy, a jedynie sam excel.

Niestety, czysty Excel się tu nie sprawdza, trzeba "coś" do niego dodać. Rozwiązanie powyżej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 14:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 14:23

Moje intencje są "czyste" .. chcę poznać opinie innych osób na temat dostępnych systemów do
budżetowania. Pana opinie jako osoby "lubiącej" excela też. Tym bardziej dlatego, że w
przeważnie w tych produktach znajdziemy excela. Nawet nie wiem czy na założonym wątku
mogę coś zmieniać, nie jestem moderatorem grupy BI.

Faktycznie wszystkie firmy wdrażające budżetowanie reklamują się w jeden sposób, że
pozbywamy się arkuszy excelowych, zamieniając "bałagan" na pewną uporządkowaną formę
procesu budżetowego.

Jak dla mnie faktycznym plusem tych systemów jest to, że dane gromadzone są w jednym
miejscu i można przeprowadzać na nich dodatkowe operacje. Niektóre systemy oferują coś
więcej jak tylko konsolidację i tworzenia raportów.

Zapraszając Pana, raczej chciałem się dowiedzieć czy Pan kiedyś wdrażał proces budżetowy przy
pomocy jedynie exceli? Jak przebiegał taki proces wdrożenia, itd?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 15:02

Wojciech Gardziński:

POWAŻNA APLIKACJA!
Cały Panel do zarządzania hierarchiami i w ogóle - Cud malina.
Jestem pod wrażeniem.
Tylko po co? Jak zwykły arkusik Excela wystarczy?

Nie chodzi o elegancki panel zarzadzania, tylko o to ze serwer SAP BI ten jezyk grup i hierarchii
rozumie.
Definiuje hierarchie, uzywam ich bez wiekszego zastanowienia w raportach i to dziala.

W Excelu nawet jesli Pan sobie w jakis sposob zapisze hierarchie i grupy to musi Pan sam
oprogramowac ich interpretacje.

A że jest brzydsza? Cóż, 80% funkcjonalności za 1% nakładów.

Nawet w przypadku drogich systemow koszty wdrozenia to co najmniej 30% calosci.
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Wiec nie 1% a co najmniej 30%.
Jesli robimy dwa wdrozenia o podobnej zlozonosci i zakresie
to praca koncepcyjna informatykow w obu przypadkach jest mniej wiecej taka sama

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

Racja. Sam mialem takie problemy. Np. 11 poziomowa hierarchia 4000 MPK.
Na szczescie hierarchie mozna zrzucic do pliku, plik do Excela, a potem sam Pan wie :)
Napisalem pare pomocniczych programikow w ABAP-ie i VBA

I wlasnie o to chodzi zebym martwil sie ja - konsultant.
Klient ma miec ladny, kolorowy interfejs i od czasu do czasu dorzucic sobie MPK do hierarchii.

Nowoczesne narzedzia umozliwiaja budowanie hurtowni od A do Z ludziom po kilkumiesiecznym
przeszkoleniu. Wystarczy troche poklikac.
M.in. dlatego te duze hurtownie czesto maja problemy z wydajnoscia, ergonomia i w ogole nie
spelniaja potrzeb biznesu.

Pan tam wchodzi z Excelkiem (i 20 latami doswiadczen), naprawia co zepsute i potem mowi jaki
to Excel jest super.
Nie przyszla Panu nigdy do glowy watpliowsc, ze moze to nie Excel jest lepszy
tylko Pan taki madry?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 15:04

Definiuje hierarchie, uzywam ich bez wiekszego zastanowienia w raportach i to dziala.

W Excelu nawet jesli Pan sobie w jakis sposob zapisze hierarchie i grupy to musi Pan sam
oprogramowac ich interpretacje.

Nie rozumiem, jakie interpretacje. Słowniki są po to, żeby dostarczały "interpretacje".

Nawet w przypadku drogich systemow koszty wdrozenia to co najmniej 30% calosci.
Wiec nie 1% a co najmniej 30%.
Jesli robimy dwa wdrozenia o podobnej zlozonosci i zakresie
to praca koncepcyjna informatykow w obu przypadkach jest mniej wiecej taka sama

hmm.. już było o tym:
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

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

Racja. Sam mialem takie problemy. Np. 11 poziomowa hierarchia 4000 MPK.
Na szczescie hierarchie mozna zrzucic do pliku, plik do Excela, a potem sam Pan wie :)
Napisalem pare pomocniczych programikow w ABAP-ie i VBA

To świetnie, że Pan napisał. I to że ja "wiem" to też fakt. Kosmos.

I wlasnie o to chodzi zebym martwil sie ja - konsultant.

To akurat rozumiem doskonale :)

Klient ma miec ladny, kolorowy interfejs i od czasu do czasu dorzucic sobie MPK do hierarchii.

I nie panować nad systemem, bo jak wyżej.

Nowoczesne narzedzia umozliwiaja budowanie hurtowni od A do Z ludziom po
kilkumiesiecznym przeszkoleniu.

To rzeczywiście, EXPRESS.

Wystarczy troche poklikac.
M.in. dlatego te duze hurtownie czesto maja problemy z wydajnoscia, ergonomia i w ogole nie
spelniaja potrzeb biznesu.

Też racja. A właściwie: czysta racja.

Pan tam wchodzi z Excelkiem (i 20 latami doswiadczen), naprawia co zepsute i potem mowi
jaki to Excel jest super.
Nie przyszla Panu nigdy do glowy watpliowsc, ze moze to nie Excel jest lepszy
tylko Pan taki madry?

Przyszło. Dlatego piszę to, co piszę (w znaczeniu: program), bo wiem, gdzie boli.
I robię to PRZEJRZYŚCIE. Do bólu przejrzyście. Tak, że na tym, czasami, tracę (patrz link).

Edit: literówki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 15:15
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Zapraszając Pana, raczej chciałem się dowiedzieć czy Pan kiedyś wdrażał proces budżetowy
przy pomocy jedynie exceli? Jak przebiegał taki proces wdrożenia, itd?

Link w poście powyżej.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 15:18

Wojciech Gardziński:

Zapraszając Pana, raczej chciałem się dowiedzieć czy Pan kiedyś wdrażał proces budżetowy
przy pomocy jedynie exceli? Jak przebiegał taki proces wdrożenia, itd?

Link w poście powyżej.

No nic, chyba pytanie źle zadane przeze mnie. Bo proces budżetowanie nie polega jedynie na
podpięciu się do arkusza. :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 15:27

No nic, chyba pytanie źle zadane przeze mnie. Bo proces budżetowanie nie polega jedynie na
podpięciu się do arkusza. :)

Pytanie zadane dobrze i odpowiedź, wbrew pozorom, na temat.
Procesy budżetowe w firmach są, chyba, że się je "projektuje" dopiero. Konsultanci wtedy
mówią, jak ma wyglądać taki "proces". Ja usług konsultingowych nie świadczę, moim zadaniem
jest dostarczenie NARZĘDZIA. A jeżeli to pierwsze zagra niespodziewanie z tym drugim (tzn.
"proces" już jest, ale nie ma narzędzia) to wyniki mogą być (dla mnie) opłakane. ;)
Ale wie Pan co, jak my już o tym...
Nigdy nie widziałem takich dużych oczu i podniecenia analityków, jak wtedy. Warto było.

P.S. To nie był "arkusz". To było 127 (o ile pamiętam) arkuszy - firma 500 ludzi, produkcja,
ogromna, itp.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 15:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 15:33

Wojciech Gardziński:

Jednak efekt, można uzyskać sposobami prostszymi, dużo prostszymi - zwykła tabelka Excela
(lub parę-paręnaście, bo już nawet nie parędziesiąt), robiąca za słownik, wystarcza.

Jesli chodzi przyklad z hierarchiami, to przy takiej uproszczonej notacji na dodatkowych
kolumnach nie ma mozliwosci wskazania kolejnosci wezlow.
Poza tym nie da sie dowolnie mieszac wezlow roznego typu (wartosci cech i wezlow tekstowych
na przyklad)

Dlatego to jest takie proste. Mozliwosci niestety tez taki model daje mniej

No i koniecznosc recznej zmiany struktury danych w celu dodania kolejnego poziomu
grupowania.
Trudno zaakceptowac takie rozwiazanie dla uzytkownika koncowego

W drogim systemie uzytkownik dostaje tylko tabele konfiguracyjne.
Nawet jesli zachodzi koniecznosc zmiany struktury danych, to te nowe tabale zostanie
wygenerowana na postawie zapisu w tabelach kofiguracyjnych
Tak jest wygodniej i bezpieczniej

Male rzeczy ktore robia roznice

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 15:38

Jesli chodzi przyklad z hierarchiami, to przy takiej uproszczonej notacji na dodatkowych
kolumnach nie ma mozliwosci wskazania kolejnosci wezlow.
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Poza tym nie da sie dowolnie mieszac wezlow roznego typu (wartosci cech i wezlow
tekstowych na przyklad)

Czego się nie da? Mieszać typów wartości? W Excelu?

Dlatego to jest takie proste. Mozliwosci niestety tez taki model daje mniej

???

No i koniecznosc recznej zmiany struktury danych w celu dodania kolejnego poziomu
grupowania.

Tak, to rzeczywiście trudne: Prawy przycisk myszy / wstaw kolumnę.

Trudno zaakceptowac takie rozwiazanie dla uzytkownika koncowego

Panu.

W drogim systemie uzytkownik dostaje tylko tabele konfiguracyjne.
Nawet jesli zachodzi koniecznosc zmiany struktury danych, to te nowe tabale zostanie
wygenerowana na postawie zapisu w tabelach kofiguracyjnych
Tak jest wygodniej i bezpieczniej

Dla Pana.

Male rzeczy ktore robia roznice

W kosztach.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 15:46

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 15:45

Wojciech Gardziński:

Definiuje hierarchie, uzywam ich bez wiekszego zastanowienia w raportach i to dziala.

W Excelu nawet jesli Pan sobie w jakis sposob zapisze hierarchie i grupy to musi Pan sam
oprogramowac ich interpretacje.

Nie rozumiem, jakie interpretacje. Słowniki są po to, żeby dostarczały "interpretacje".

Chodzilo mi to ze samo zapisanie hierarchii i grup w tabelach systemu nie wystarczy. Ten ladny
interfejs do definiowania hierarchi w SAP BI, to tylko zabawka

To chyba oczywiste, ze chcialem zwrocic uwage na cos innego. To co jest pod spodem

SAP BI ma serwer OLAP ktory rozumie co w definicji raportu oznacza odwolanie sie do wezla
hierarchii, tlumaczy to sobie na zapytania do bazy i potem zwraca odpowiednie wyniki
Taka 'interpretacje' jezyka hierarchi i grup mialem na mysli

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 16:02

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 16:01

Chodzilo mi to ze samo zapisanie hierarchii i grup w tabelach systemu nie wystarczy.

Dlaczego nie? Stworzenie nowej hierarchii automatycznie rozszerza słownik. Wystarczy
odświeżyć tabelę przestawną i lista pól sie wydłuża.
W kostce, na etapie projektu, trzeba po prostu zawczasu przewidzieć na to miejsce, a gdy się
wszystko uzgodni, robi się redefinicje kostki, żeby wymiary ładnie nazwać, wyrzucić śmieci itp.
Redefinicja kostki - 10 minut.

Ten ladny interfejs do definiowania hierarchi w SAP BI, to tylko zabawka

OK. Zgoda itd. :)

To chyba oczywiste, ze chcialem zwrocic uwage na cos innego. To co jest pod spodem

SAP BI ma serwer OLAP ktory rozumie co w definicji raportu oznacza odwolanie sie do wezla
hierarchii, tlumaczy to sobie na zapytania do bazy i potem zwraca odpowiednie wyniki

Ja też to mam w AFINIE. Excel 2007 w standardzie też ma tego namiastkę (kosmiczna, można
uznać, że nie ma - jest po prostu zbyt skomplikowana, żeby ktokolwiek chciał jej użyć).

Taka 'interpretacje' jezyka hierarchi i grup mialem na mysli
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Ale my się przecież rozumiemy. Ja pokazuję tylko, że to nie jest wyłącznie domena SAP BI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 16:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 16:13

Wojciech Gardziński:

W drogim systemie uzytkownik dostaje tylko tabele konfiguracyjne.
Nawet jesli zachodzi koniecznosc zmiany struktury danych, to te nowe tabale zostanie
wygenerowana na postawie zapisu w tabelach kofiguracyjnych
Tak jest wygodniej i bezpieczniej

Dla Pana.

Dla mnie wygodniej. To system ustawia blokady dostepu na zmienianym fragmencie aplikacji,
zabezpiecza dane na czas operacji, dba zeby wszystkie operacje 'create', 'drop', 'alter' wykonaly
sie w odpowiedniej sekwencji
Ja tylko klikam 'generate'. Baza danych mnie nie interesuje

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 16:20

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

W drogim systemie uzytkownik dostaje tylko tabele konfiguracyjne.
Nawet jesli zachodzi koniecznosc zmiany struktury danych, to te nowe tabale zostanie
wygenerowana na postawie zapisu w tabelach kofiguracyjnych
Tak jest wygodniej i bezpieczniej

Dla Pana.

Dla mnie wygodniej. To system ustawia blokady dostepu na zmienianym fragmencie aplikacji,
zabezpiecza dane na czas operacji, dba zeby wszystkie operacje 'create', 'drop', 'alter'
wykonaly sie w odpowiedniej sekwencji
Ja tylko klikam 'generate'. Baza danych mnie nie interesuje

A ja klikam 'Start' (dowolny filmik)

P.S.
Nasza dyskusja chyba jest wesoła dla tzw. 'postronnych'.
Ale, niech mają z nas uciechę!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 16:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 16:21

Wojciech Gardziński:

SAP BI ma serwer OLAP ktory rozumie co w definicji raportu oznacza odwolanie sie do
wezla hierarchii, tlumaczy to sobie na zapytania do bazy i potem zwraca odpowiednie
wyniki

Ja też to mam w AFINIE.

To moze zrobi Pan filmik o jaki prosilem? Zeby mozna bylo zobaczyc takie mniej wiecej funkcje
jak w tych filmikach o SAP BI
(tworzenie globalnej definicji hierarchi na cesze i uzywanie jej w generatorze raportow)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 16:44

To moze zrobi Pan filmik o jaki prosilem? Zeby mozna bylo zobaczyc takie mniej wiecej
funkcje jak w tych filmikach o SAP BI
(tworzenie globalnej definicji hierarchi na cesze i uzywanie jej w generatorze raportow)

Czysta przyjemność. Statyści już chcieli iść do domu :)
Zauważył Pan, jak zmienił się Pana ton? ;)

No ale serio, sprecyzujmy;
mamy tam jakieś produkty
A
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lobbysta
pr...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 17  18  19  20  21  …  82     Następna »

B

C
1. trzeba im zrobić słownik
2. trzeba pokombinować w tym słowniku
3. trzeba zrobić kostkę na tym pokombinowanym
4. W raporcie odwołać się do grup(y), a nie do wartości 'cechy'
Czy TAK?

P.S.
Aaaa... i co te zawody? ;)
(chociaż jakie piwo wspólne...może być nas więcej... Wróg znany /ja/ to mniejszy wróg)

Zobaczy Pan, jaki mam FANTASTYCZNY generator raportów!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 17:02

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 16:56
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