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Pomijam małe podpuszki w Pani wypowiedzi...

W temacie Prometriq pytam: czy wszystkie reklamy BI zawsze musza opierać się na schemacie:
"Excel-be, my zrobimy wam wszystko."?

W temacie 90% raportów finansowych:
W momencie wdrożenia jakiegokolwiek systemu raportującego nigdy tak nie jest, tzn. zawsze
wdrożenie odbywa się "szeroką ławą" w wielu dziedzinach. Specyfika (tzn. dynamika) jednak
zmian w działce finansowej raportowania jest zawsze jednak największa i zawsze tu potrzeba
najwięcej modyfikacji, nowych raportów itp., stąd podtrzymuję twierdzenie, że docelowo osiąga
się mniej więcej taki wskaźnik.

Tak trochę nie rozumiem tylko jednego z Pani listu: Kto odmraża sobie uszy? Ja? Czerpiąc
przyjemność?
Czy może raczej "Wy" (podział Pani autorstwa: "My - Wy"), nie dopuszczając do siebie pewnych
faktów, tj. np. że narzędziami dostępnymi w Excelu i Office'ie (Access, OWC) można sobie zrobić
np. przyzwoitą małą hurtownię danych, kosteczki dziedzinowe, budżetowanie, słowniki
biznesowe, itp.
I jeszcze wszystko klikając tylko myszką..

Ale, Pani Moniko, umiemy rozmawiać! Szok!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.09.2009, 15:57

Poprzedni mój dowcip nie przypadł Wam do gustu i Panmod go skasował.
To może zapodam inny: Otóż, dzięki Wam..

Poznałem dziewczynę:

Budowa Idealna
Biuścik Imponujący
Błyskotliwie Inteligentna
BezInteresowna
Bardzo Imprezowa
Bliska Ideału

Ale ma kompleksy. Ona chce być NAJLEPSZA* ...

*ang: excel (ling.pl)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.10.2009, 07:54

Hmmm "excel" jest słowem używanym najczęściej jako czasownik z racji swojej budowy. Z
puntku widzenia j angielskiego to excel znaczy "przewyższać" i tym samym słowami pochodnymi
etymologicznie od w/w słowa są:

excellent - doskonały (znaczenie poboczne: wspaniale jako wołacz)
excelsior - wełna jako obicie luksusowych wnętrz (coś doskonale wyrafinowanego)
excellence...

Słowo excel nie jest używane jako najlepszy i podobnie jak słowo "gay" które kiedyś znaczyło
wesoły tak i słowo excel przestało być używane w tym znaczeniu.

Bardziej poprawną formą (najlepszy) z racji faktu dokonanego, bo ktoś już jest najlepszy jest
użycie słowa excelled czyli "już zdołał być najlepszy więc jest najlepszy. Jak Pan widzi słowo
najlepszy jest słowem oznaczającym coś dokonanego przez przedmiot lub osobę. Jest
przymiotnikiem określającym już cechę nabytą.

Z kolei Excel to czasownik wykonawczy który oznacza dokładnie "przewyższać" lub "celować" lub
też "wyróżniać się"

Co do języka angielskiego jestem obecnie na filologii więc proponował bym nie polemizować.

Wojciech Gardziński:

Ale ma kompleksy. Ona chce być NAJLEPSZA* ...

*ang: excel (ling.pl)

Adam Bulenda edytował(a) ten post dnia 08.10.09 o godzinie 14:09

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |8.10.2009, 14:08
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Co do języka angielskiego jestem obecnie na filologii więc proponował bym nie polemizować.

Osztwa, ale wykład. I nie wolno polemizować!

(uszczypki pakasowałem)

MA PAN RACJĘ!!!
Excel to znaczy:

"przewyższać" lub "celować" lub też "wyróżniać się"

Dzięki. W pełni podzielam Pańskie zdanie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.10.09 o godzinie 14:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.10.2009, 14:39

Proponuję zmienić tytuł na:
MICROSOFT EXCEL - KING OF BUSINESS INTELLIGENCE INTERFACES

http://office.microsoft.com/pl-pl/products/HA101655251...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.10.2009, 21:21

Andrzej O.:

Proponuję zmienić tytuł na:
MICROSOFT EXCEL - KING OF BUSINESS INTELLIGENCE INTERFACES

http://office.microsoft.com/pl-pl/products/HA101655251...

Szanowny, od interfejsów to są właśnie te Wasze BI-ajki.
Jeden pan jakiś czas temu mnie tu kręcił, że słowniki biznesowe tylko w SAP. Zrobiłem mu filmik
- skończyło się na zarzucie,że EXCEL NIE ROBI TEGO TAK ŁADNIE.
Kto tu robi interfejsy? Tytułu nie zmieniamy.

P.S. A, i piwa nie postawił. Pamiętam.

P.S.2. (ad linku):
Co? Już Małomiękki potrafi zwiększać ROI i serwować JWP (jedna wersja prawdy). Szok, BI to
już nie wiedza, tylko bajty?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.10.09 o godzinie 21:34

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2009, 21:29

osobny arkusz jako słownik? a nie lepiej w bazie?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.10.2009, 21:33

Andrzej O.:

osobny arkusz jako słownik? a nie lepiej w bazie?

Pewnie, że nie lepiej bo sam SAP Panu na to NIE POZWOLI.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2009, 21:35

Z 'FAQ' MS BI:

Jakie programy wchodzą w skład pakietu Business Intelligence? Czy pakiet Business Intelligence

jest dostępny jako osobny produkt?
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W skład pakietu Business Intelligence wchodzą dwa główne składniki: platforma analiz

biznesowych (SQL Server 2005) oraz narzędzia przeznaczone dla użytkownika końcowego —

pakiet Microsoft Office System 2007.

Nie, no, świat się skończył!
MS robi takie rzeczy

Tylko, oczywiście, w Microsoft SQL Server.

Tak, Szanowni, TO JEST WŁAŚNIE BI.
Ktoś polemizuje z Microsoftem?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |21.10.2009, 22:23

A SAPowcy mają niezłą zagwozdkę teraz:

Co jest lepsze? Czyli w co (aktualnie) wierzymy?
SAP DW?
Business Objects?
Prometriq?
czy, Uwaga, Uwaga, NOWOŚĆ..., Duet?

Ojej, boli mnie brzuch ze śmiechu...
http://office.microsoft.com/pl-pl/duet/FX101686211045....

P.S. Aha, i jeszcze jedno: Zapraszam do współpracy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.10.09 o godzinie 11:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |22.10.2009, 11:18

Wojciech Gardziński:

Tylko, oczywiście, w Microsoft SQL Server.

SQL ma trochę więcej usług niż Access

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.10.2009, 13:29

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tylko, oczywiście, w Microsoft SQL Server.

SQL ma trochę więcej usług niż Access

I trochę więcej wymaga informatyków do obsługi, i zabawy, i pieniążków, i wiedzy, i sprzętu.

Ale, po osiągnięciu pewnego pułapu potrzeb, oczywiście - tak.
Piszemy o tym od lat.

A zwrócił Pan może uwagę na fajny, drobny szczególik?
Jakie programy wchodzą w skład pakietu Business Intelligence? Czy pakiet Business Intelligence
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jest dostępny jako osobny produkt?

W skład pakietu Business Intelligence wchodzą dwa główne składniki: platforma analiz

biznesowych (SQL Server 2005) oraz narzędzia przeznaczone dla użytkownika końcowego —

pakiet Microsoft Office System 2007.

Proszę zwrócić uwagę na nazewnictwo:

Platforma Analiz Biznesowych - to (dokładnie, nawet słowo w słowo) temat NASZYCH kursów
Excela od 5 lat.(!!!)

Robimy na nich (od lat) dokładnie to, co MS nazwał odpowiednio dopiero teraz. Czyli dostępy do
różnych danych, w tym, oczywiście, SQL Servera itp., ich obróbka w kontekście biznesowym,
OLAPy, itp.
http://www.szkolenia.infor.pl/termin-t2487.htm

Jednym zdaniem: Microsoft Business Intelligence !

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.10.09 o godzinie 14:00

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |23.10.2009, 13:55

Przypominam o nowych filmikach na:
http://www.goldenline.pl/grupa/afin-net/ ...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.11.2009, 14:40

Witam,

Tak sobie śledzę wypowiedzi w tym temacie i chciałbym dodać swoich "parę groszy":

Business Objects i inne podobne systemy są super:) - mają przede wszystkim fajne fajerwerki -
nie mniej osoby podejmujący decyzje i tak zrzucają raporty do Excela. Dodatkowo, wszelkie
funkcjonalności typu "Drill" są też b. fajne, ale decydenci raczej wymagają od projektanta
raportów przygotowania takiego a'la drill w osobnych zakładkach :) (gotowe do zrzucenia do
Excela).

To tylko dwa przykłady - nie chcę deprymować BO (i innych tego typu narzędzi), ale z
perspektywy czasu muszę niestety stwierdzić, że najważniejszą funkcjonalnością jest ich
"webowość" + w przypadku BO, obsługa wielu różnych dataproviderów SAP BW (dzięki
połączeniu danych na raporcie), przy czym druga korzyść występuje jedynie w sytuacji, kiedy nie
jesteśmy projektantem/adminem SAP BW (bo tak, to możemy sobie sami wyrzeźbić
dataprovider, z którego odpalimy raport zgadnijcie gdzie...: w Excelu:)).

Niestety pierwszą zaletę też można "odrzucić" na rzecz MS, gdyż mamy takie coś jak MS
Reporting Services (dostępne free, jak ktoś ma zakupiony SQL Server Enterprise). Mało tego MS
od jakiegoś czasu daje coś co się nazywa serią "Express" - mimo ograniczeń, fajne i co
najważniejsze zupełnie za darmo nawet dla komercyjnych zastosowań w firmie.

Reasumując: nie chcę lansować narzędzi MS, ale prawda jest taka, że dzięki tym narzędziom
(płacąc jedynie za Office dla Small Business (czyli Excel + Word) i nic więcej) można zrobić
prawie wszystko włączjąc tzw. BI i narzędzia do budżetowania/planowania i czegokolwiek dusza
zapragnie. Co najważniejsze nie trzeba do tego mega wiedzy - wystarczą podstawy VBA, ADO +
umiejętne połączenie tych podstawowych umiejętności - jednak co ważne: trzeba trochę zacięcia
informatycznego i chęci.

Żadne dedykowane narzędzie BI nie daje niestety tego typu modyfikowalności. Najczęściej
dokumentacja developerska jest najczęściej niedostępna/nieprzystępna dla "śmiertelników"
(czytaj: użytkowników), lub wymaga od nich b. specjalistycznych umiejętności (o dodatkowych
licencjach nie wspominając).

Na koniec, muszę dodać, iż dzięki sterownikom ODBC i funkcjonalności "Linked server" MS SQL
mamy w jednym miejscu różne źródła danych (czyli odpada kolejna funkcjonalność wielu
systemów BI: integracja danych).

To chyba tyle,
Pozdrawiam!

PS. Taka dygresja na koniec: rynek jest tak rozległy, a przyzwyczajenia i potrzeby ludzi tak
różne, że jestem pewien iż niemal każdy produkt typu BI (czy to Business Objects, czy
Microstrategy, czy Cognos itd. itp.) znajdą spokojnie nabywców.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |17.11.2009, 20:55
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Arkadiusz Doliński:

Na koniec, muszę dodać, iż dzięki sterownikom ODBC i funkcjonalności "Linked server" MS
SQL mamy w jednym miejscu różne źródła danych (czyli odpada kolejna funkcjonalność wielu
systemów BI: integracja danych).

Święte słowa :)

Tylko po co Panu te linked server i reporting services (do łączenia danych z różnych źródeł w
jednym raporcie), jak można po prostu:
http://afin.net/excel/ADO4Excel.xls ?
(na trzecim arkuszu funkcja Excelowa, która bierze wszystko zewsząd - trzy linijki kodu VBA)

Pozdrawiam

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.11.2009, 21:19

to proste - wielowymiarowe zapytanie do bazy szybciej się tworzy na drag$dropie czyli można
ich posprawdzać kilka w ciągu minuty. Dobrze jest takie zapytanie zapisać. Czasami powiązać
dane z różnych kostek formułami. I umieścić gdzieś z odpowiednimi prawami dostępu. :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.11.2009, 21:25

Arkadiusz Doliński:

>[...] prawda jest

taka, że dzięki tym narzędziom (płacąc jedynie za Office dla Small Business (czyli Excel +
Word) i nic więcej) można zrobić prawie wszystko włączjąc tzw. BI i narzędzia do
budżetowania/planowania i czegokolwiek dusza zapragnie. Co najważniejsze nie trzeba do
tego mega wiedzy - wystarczą podstawy VBA, ADO + umiejętne połączenie tych
podstawowych umiejętności - jednak co ważne: trzeba trochę zacięcia informatycznego i
chęci.

Polecam Java Development Kit i jakiś prosty edytor tekstu. Wystarczy "trochę zacięcia
informatycznego i chęci" i można sobie takiego Excela i Worda samemu napisać... I każdego BI
też... I to kompletnie za darmo. Przepraszam za odrobinę uszczypliwości ;-)

Proponuję nie podbijać już tego wątku. Wydaje mi się, że nic więcej nie uda nam się tutaj
"wymóżdżyć"...

Edit: literówki

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 17.11.09 o godzinie 21:45

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.11.2009, 21:26

Krzysztof Bokiej:

Proponuję nie podbijać już tego wątka. Wydaje mi się, że nic więcej nie uda nam się tutaj
"wymóżdżyć"...

Krzysztof Bokiej edytował(a) ten post dnia 17.11.09 o godzinie 21:29

myślę, że się Pan myli bo robi to całkiem pokaźna grupa w Microsofcie. Ponieważ wygląda na to,
że chcą utworzyć dość rozległą i szeroko dostępną platformę programistyczną nie widzę powodu
dlaczego nie mielibyśmy tego robić tutaj.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.11.2009, 21:39

Andrzej O.:

to proste - wielowymiarowe zapytanie do bazy szybciej się tworzy na drag$dropie czyli można
ich posprawdzać kilka w ciągu minuty. Dobrze jest takie zapytanie zapisać. Czasami powiązać
dane z różnych kostek formułami. I umieścić gdzieś z odpowiednimi prawami dostępu. :)

Zna Pan lepsze niż tabela przestawna?

Naoglądałem się tych różnych dragów i dropów...
Wie Pan gdzie boli?
Widziałem kiedyś BI-ajka, postawionego za oceanem, z końcówkami analitycznymi tutaj. I
nawet ładny był. Tylko miał dragi i dropy.
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Było coś w rodzaju tp jako raport i na górze ze 20 list rozwijanych. Internet był szybki, żeby nie
było..
Jak się kliknęło dowolną z tych list, serwer zaciągał jej wartości ok 3 minut (bo z zza oceanu) -
razem tylko USTAWIENIE pojedynczego zapytania trwało minut 15. Robiło się, owszem, 3
minuty (tzn. tyle, ile pojedyncza lista).

Co robił użytkownik?
Włączał BI-ajka, nic nie ustawiał, zaznaczał myszką wartości, przeklejał do notatnika, zapisywał
jako tekst, importował do Excela. Trwało krócej i mógł potem robić dowolne tabelki.

A tp łączy się z danymi tylko raz...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.11.2009, 08:20

ale to chyba w trybie przeglądarkowym...?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.11.2009, 10:46
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