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Wojciech Gardziński:

No ale serio, sprecyzujmy;
mamy tam jakieś produkty
A
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?

Nie. To juz widzialem. Nie na filmiku tylko w jednym z Pana artykulów

Chodzi mi o:

1. tworzenie globalnej, wspolnej dla wszystkich uzytkownikow definicji hierarchii na cesze
2. odwolywanie sie do tej hierarchii lub jej elementow w generatorze raportow

cos takiego jak na filmikach o SAP BI, ktore wklejalem

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 17:21

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 17:09

Nie. To juz widzialem. Nie na filmiku tylko w jednym z Pana artykulów

To miłe, że ktoś coś jeszcze czyta. ;)

Chodzi mi o:
1. tworzenie globalnej, wspolnej dla wszystkich uzytkownikow definicji hierarchii na cesze
2. odwolywanie sie do tej hierarchii lub jej elementow w generatorze raportow
cos takiego jak na filmikach o SAP BI, ktore wklejalem

Nie rozumiem, czym się to różni od tego, co ja napisałem. Nie zrobię tego, tak jak w SAP, bo nie
mam SAP.

Panu chyba nie chodzi 'o użytkowników' tylko o np. dwie różne kostki, czyli 'dwie dziedziny',
mające ten sam słownik danej cechy?
A tych filmów już nie będę oglądał i się domyślał.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 17:25

Wojciech Gardziński:

Chodzi mi o:
1. tworzenie globalnej, wspolnej dla wszystkich uzytkownikow definicji hierarchii na cesze
2. odwolywanie sie do tej hierarchii lub jej elementow w generatorze raportow
cos takiego jak na filmikach o SAP BI, ktore wklejalem

Nie rozumiem, czym się to różni od tego, co ja napisałem. Nie zrobię tego, tak jak w SAP, bo
nie mam SAP.

Nie musi byc tak samo. Moze byc lepiej.

Panu chyba nie chodzi 'o użytkowników' tylko o np. dwie różne kostki, czyli 'dwie dziedziny',
mające ten sam słownik danej cechy?

To tez. Chodzi o to, zeby np. grupy produktow byly zwiazane z cecha 'produkt' i mozliwe do
wykorzystania we wszystkich kostkach sprzedazowych.
I zeby wszyscy uzytkownicy uzywali tej samej definicji (centralne repozytorium grup i hierarchii,
do ktorego maja dostep wszyscy tworcy raportow)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 17:38
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Nie musi byc tak samo. Moze byc lepiej.

To oczywiste :)

Panu chyba nie chodzi 'o użytkowników' tylko o np. dwie różne kostki, czyli 'dwie dziedziny',
mające ten sam słownik danej cechy?

To tez. Chodzi o to, zeby np. grupy produktow byly zwiazane z cecha 'produkt' i mozliwe do
wykorzystania we wszystkich kostkach sprzedazowych.
I zeby wszyscy uzytkownicy uzywali tej samej definicji (centralne repozytorium grup i
hierarchii, do ktorego maja dostep wszyscy tworcy raportow)

Uwaga. Kręcę film DLA PANA ADAMA. Spróbuję on-line, nie wiem czy się gdzieś nie pogubię...
Będzie długo i nudno, ale cóż..
Pan Adam stawia piwo (jak się uda).

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 17:55

Wojciech Gardziński:

Aaaa... i co te zawody? ;)

te zawody?

O nic. Czuje ze jakos sie musze publicznie wyspowiadac z tej kasy, co ja zarabiam nieslusznie

Jesli wszystko mozna miec za darmo w Excelu to naciagnalem ich na niezla kase. I nie oddam
tego do konca zycia, bo niczego uczciwego robic nie umiem

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 17:57

Adam Kalinowski:

uczciwego

robic nie umiem

o sorry, niezle klepie w VBA

:))

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 18:00

Adam Kalinowski:

Adam Kalinowski:

uczciwego

robic nie umiem

o sorry, niezle klepie w VBA

:))

no bez jaj
w SAP-ie nie trzeba przecież ;), tam jest wszystko co trzeba

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 18:04

Uff, jest...
Ile teraz gwiazdy biorą za dzień zdjęciowy?

Filmik:
http://afin.net/open/KostkaImieniaAK.swf

Pliczki, które się były zrobiły:
http://afin.net/open/PaczkaRaportuAK.zip

Fajny Edytor Raportów, no nie?
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 18:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 18:27

Coś cicho się zrobiło... :)

No to teraz to już usunięcie tego wątku mamy jak w banku.
Jeśli tak się zdarzy, dziękuję za uwagę.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 19:00

Przemysław R.:

w SAP-ie nie trzeba przecież ;), tam jest wszystko co trzeba

Wszystko co trzeba ma tylko Excel - king of BI. Pan mi wierzy, mlody czlowieku
Zreszta publikowal Pan cos kiedys w prasie OGOLNOPOLSKIEJ? Bo jesli Pan nie opublikowal, to
skad moglby Pan wiedziec?

SAP ma jeszcze kilka brakow. Tysiace Hindusow nad tym pracuja, ale daleko im do konca.
Moze ja kiedy nawroce sie na wiare Excelowa tez pojade do Indii, bede tarzal sie w pyle, jadl
krowie placki i pisal duzo makr w VBA. Bede prostym szczesliwym czlowiekiem
I zapomne o wielkim zlym i pazernym BI. Bo BI oznacza dwoistosc. Jak jezyk weza i podwojna
moralnosc czyli bigoteria.

Na razie jednak nie potrafie wyzwolic od moich zlych przekonan wiec ide sie sztachnac kolejnym
filmikiem od pana Wojtka. Te migajace predko przed oczami arkusze szeleszcza mi milej niz
banknoty piescetzlotowe. Moze nawrocenie jest bliskie..

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

Adam Kalinowski:

Przemysław R.:

w SAP-ie nie trzeba przecież ;), tam jest wszystko co trzeba

Wszystko co trzeba ma tylko Excel - king of BI. Pan mi wierzy, mlody czlowieku

Excel jest użytecznym narzędziem, niczym więcej, co do poufałości, jest nie na miejscu

Zreszta publikowal Pan cos kiedys w prasie OGOLNOPOLSKIEJ? Bo jesli Pan nie opublikowal,
to skad moglby Pan wiedziec?

wypowiedź zupełnie nie w temacie

SAP ma jeszcze kilka brakow. Tysiace Hindusow nad tym pracuja, ale daleko im do konca.
Moze ja kiedy nawroce sie na wiare Excelowa tez pojade do Indii, bede tarzal sie w pyle, jadl
krowie placki i pisal duzo makr w VBA. Bede prostym szczesliwym czlowiekiem
I zapomne o wielkim zlym i pazernym BI. Bo BI oznacza dwoistosc. Jak jezyk weza i podwojna
moralnosc czyli bigoteria.

Na razie jednak nie potrafie wyzwolic od moich zlych przekonan wiec ide sie sztachnac
kolejnym filmikiem od pana Wojtka. Te migajace predko przed oczami arkusze szeleszcza mi
milej niz banknoty piescetzlotowe. Moze nawrocenie jest bliskie..

Jarałeś coś? czemu się nie dzielisz z kolegami?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 20:25

Wojciech Gardziński:

http://afin.net/open/KostkaImieniaAK.swf
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Tu po prostu brakuje mnostwa drobnych i mniej drobnych rzeczy, wiec calosc wyglada jak
polaczona za pomoca drutu i plasteliny.
Robie hierarchie - nic nie sprawdza czy jest spojna i nie widze jej w postaci drzewa.
Kolejnosci wezlow w ogole nie moge w takiej tabelce zapisac. Dodaje wezel na kolejnym
poziomie - musze dostawic kolumne w slowniku. I w dodatku bezposrednio w bazie, bo nie ma
generatorow nowej struktury danych.

Kiedys mialem chinski namiot za 50 zl. Niby wszystko mial co trzeba.
Po paru nocach kiedy zmarzlem jak pies kupilem sobie taki sam czeski za 650 zl. Tez marzne
czasem, ale na kazdym kroku widac te drobne roznice (np. fluorescencyjna nitka zeby w nocy nie
przewracac sie o odciagi).
Jesli chodzi o ROI to powiedzmy, ze za produkt lepszy o 30% zaplacilem 1200% wiecej. Mimo to
jestem zadowolony i mam jakas dziwna pewnosc ze mi sie nie rozleci z nagla

Fajny Edytor Raportów, no nie?

Jakbym sam taki napisal, to tez bym slusznie uwazal ze jest fajny.
Porownujac to z gotowymi produktami ktore moge kupic jesli mnie stac - taki sobie

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 20:59

Przemysław R.:

Adam Kalinowski:

Przemysław R.:

w SAP-ie nie trzeba przecież ;), tam jest wszystko co trzeba

Wszystko co trzeba ma tylko Excel - king of BI. Pan mi wierzy, mlody czlowieku

Excel jest użytecznym narzędziem, niczym więcej, co do poufałości, jest nie na miejscu

Zreszta publikowal Pan cos kiedys w prasie OGOLNOPOLSKIEJ? Bo jesli Pan nie
opublikowal, to skad moglby Pan wiedziec?

wypowiedź zupełnie nie w temacie

Za to w klimacie watku. Tez mi sie wydawalo ze ogolnopolskie publikacje sa do niczego
niepotrzebne, ale pan Wojtek mi pare wpisow temu zarzucil ze nie publikuje

Pan jest sporo mlodszy wiec trafila sie okazja, zeby ja tez mogl w ten sposob kogos poustawiac
Przykro mi ze trafilo na Pana

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 09.09.09 o godzinie 21:10

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2009, 21:10

Dziekuję.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2009, 23:02

Wczoraj były imieniny roku: "9-9-9", a jak to na imieninach bywa, było sporo emocji...

Ale, szanując emocje, wracamy do spraw merytorycznych.

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

http://afin.net/open/KostkaImieniaAK.swf
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Tu po prostu brakuje mnostwa drobnych i mniej drobnych rzeczy, wiec calosc wyglada jak
polaczona za pomoca drutu i plasteliny.

Wysokie wymagania jak na "Wideo na życzenie".

Robie hierarchie - nic nie sprawdza czy jest spojna i nie widze jej w postaci drzewa.

Wystarczy zrobić tabelę przestawną na słowniku i już mamy hierarchie, jakie chcemy.

Kolejnosci wezlow w ogole nie moge w takiej tabelce zapisac.

j.w.

Dodaje wezel na kolejnym poziomie - musze dostawic kolumne w slowniku. I w dodatku
bezposrednio w bazie, bo nie ma generatorow nowej struktury danych.

Wstawianie kolumn jest bardzo skomplikowane, fakt.

Kiedys mialem chinski namiot za 50 zl. Niby wszystko mial co trzeba.
Po paru nocach kiedy zmarzlem jak pies kupilem sobie taki sam czeski za 650 zl. Tez marzne
czasem, ale na kazdym kroku widac te drobne roznice (np. fluorescencyjna nitka zeby w nocy
nie przewracac sie o odciagi).

A ja kupiłem sobie myszkę. Bo zapomniałem mojej ulubionej, wypasionej myszki firmy na 'L'. W
Realu, z kosza, za 18 zł. Nazywa się, UWAGA!!! "Excellence"! . Prościutka, z ogonkiem, świeci jej
jakieś światełko. Poużywałem, bo musiałem, ale, gdy wróciłem, wywaliłem mojego 'L'. Za
produkt LEPSZY zapłaciłem 10%.

Jesli chodzi o ROI to powiedzmy, ze za produkt lepszy o 30% zaplacilem 1200% wiecej. Mimo
to jestem zadowolony i mam jakas dziwna pewnosc ze mi sie nie rozleci z nagla

Wysokie ma pan wymagania, jak na temat sklecony wysoce 'ad-hoc' i to jeszcze na Pana
życzenie...
Kontrolę słowników robi się również jednym, innym SQLkiem (również skleconym w Query)

Fajny Edytor Raportów, no nie?

Jakbym sam taki napisal, to tez bym slusznie uwazal ze jest fajny.

Kwestionuje Pan funkcjonalność tabeli przestawnej?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.09.2009, 10:34

Witam, śledzę wątek prawie od początku - choć od jakiegoś czasu głównie ze względu na
temperaturę dyskusji, a nie jej zawartość merytoryczną :)
Ale przechodząc do meritum - z pewną obawą ściągnąłem raport, którego wykonanie Pan
zaprezentował

Wojciech Gardziński:

Pliczki, które się były zrobiły:
http://afin.net/open/PaczkaRaportuAK.zip

i...
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czy to właśnie nie jest excel hell, którego wszyscy staramy się unikać (między innymi poprzez
wybór innych [nie chciałem użyc słowa 'lepszych']) narzędzi?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.09.2009, 12:13

czy to właśnie nie jest excel hell, którego wszyscy staramy się unikać (między innymi poprzez
wybór innych [nie chciałem użyc słowa 'lepszych']) narzędzi?

Nie to jest brak funkcji DANE w standardzie Excela. taka funkcja jest w AFIN.NET

Ale można to zrobić prościej po prostu excelową funkcją WEŹDANETABELI - jest wtedy gorzej, bo
tabele muszą być FIZYCZNIE otwarte w tej samej instancji Excela (po prostu skoroszyty Excela z
cubów)
W 'czystym Excelu' ta metoda też działa, tylko gorzej.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.09.2009, 12:28

Wojciech Gardziński:

Nie to jest brak funkcji DANE w standardzie Excela. taka funkcja jest w AFIN.NET

Ale można to zrobić prościej po prostu excelową funkcją WEŹDANETABELI - jest wtedy gorzej,
bo tabele muszą być FIZYCZNIE otwarte w tej samej instancji Excela (po prostu skoroszyty
Excela z cubów)
W 'czystym Excelu' ta metoda też działa, tylko gorzej.

Domyślam się, że można to poprawić, ba, być może sam bym sobie z tym poradził.. ale nie
zmienia to faktu, że w tej postaci wymaga to pewnych działań ze strony potencjalnego
użytkownika, który niekoniecznie będzie wiedział co zrobić (choćby zaktualizowania ścieżki do
cube'a "C:\Documents and Settings\Wojciech G\Pulpit\INNY_CUB.cub").

Maciej Świst edytował(a) ten post dnia 10.09.09 o godzinie 12:43

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.09.2009, 12:42

Maciej Świst:

Wojciech Gardziński:

Nie to jest brak funkcji DANE w standardzie Excela. taka funkcja jest w AFIN.NET

Ale można to zrobić prościej po prostu excelową funkcją WEŹDANETABELI - jest wtedy
gorzej, bo tabele muszą być FIZYCZNIE otwarte w tej samej instancji Excela (po prostu
skoroszyty Excela z cubów)
W 'czystym Excelu' ta metoda też działa, tylko gorzej.

Domyślam się, że można to poprawić, ba, być może sam bym sobie z tym poradził.. ale nie
zmienia to faktu, że w tej postaci wymaga to pewnych działań ze strony potencjalnego
użytkownika, który niekoniecznie będzie wiedział co zrobić (choćby zaktualizowania ścieżki do
cube'a "C:\Documents and Settings\Wojciech G\Pulpit\INNY_CUB.cub").

Maciej Świst edytował(a) ten post dnia 10.09.09 o godzinie 12:43

Nie, w systemie produkcyjnym, gdy kostki są odświeżane z automatu, nie trzeba tak robić. Ja
przesłałem KOSTKĘ już gotową, gdyby Pan ją sobie zrobił - będzie sie odświeżać. Jest tez sposób
na odświeżenie starej: poprawia pan te ścieżki w OQY i musi pan w tym OQY zmienic parametr
"UseExistingFile' na FALSE. Potem skasować kostkę i otworzyć, ale poprawiony plik OQY. Kostka
się odbuduje.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.09.2009, 12:47

Zapraszam na film
"Kostka budżetowa w Excelu"
na konkurencyjnym ;) wątku:

http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/1...

P.S.
Ale czad! post nr 400.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.09.09 o godzinie 10:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.09.2009, 14:42
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