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Paweł M.:

Panie Wojciechu,

Uwielbiam Pana złośliwości na tym forum :)

No to gitara, jak mawia Kiepski. Delikatne złośliwości - uściślam ;)

Wiem co jest naszą wadą - "gostków z Polski" - wadą jest to, że uważamy się za
najmądrzejszych na świecie... niestety
Warto słuchać innych specjalistów.

Ależ oczywiście. Tylko że na naszym podwórku kosnczy się to tak:
http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&rls...
(czyli: wielkie nawrócenie, wreszcie ;) )

Tylko w ten sposób można zrobić coś odkrywczego.
Tylko w ten sposób można budować swoją wiedze.

Właśnie oglądam ten Webcast w wykonaniu architekta PowerPivota i wydaje się być bardzo
ciekawy!

To poprosimy streszczonko nie-reklamowe

... a może to poprostu problem ze zrozumieniem angielskiego ;) ?

Pewnie tak, bo klikam w 'Enter' i nie wchodzę.

Pozdrawiam,
Paweł

Paweł M. edytował(a) ten post dnia 22.01.10 o godzinie 18:18

Również pozdrawiam, (równie złośliwego ;) )

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.01.2010, 20:34

Wojciech Gardziński:

To poprosimy streszczonko nie-reklamowe

Trzeba było oglądać ...
Tutaj mały gift ...
http://rapidshare.com/files/340414710/SSWUGExpo.zip.html

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.01.2010, 17:48

Paweł M.:

Wojciech Gardziński:

To poprosimy streszczonko nie-reklamowe

Trzeba było oglądać ...
Tutaj mały gift ...
http://rapidshare.com/files/340414710/SSWUGExpo.zip.html

Ech, ... bez komentarza.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |24.01.2010, 19:13

Nie ma to jak PROFESJONALNY DASHBOARD, czyli moja JWP:

(Informacja z mojego pulpitu iGoogle z dn. 2010-01-24 g. ok 23.00.
Za oknem ciemno, głucho, śniegu 10 cm, mróz siarczysty, ślicznie)

Warszawa
Deszcz
-19°C
Aktualnie: Deszcz
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Wiatr: wsch. z szybkością 6 km/h

Wilgotność: 73%

I'm singing in the rain...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.01.10 o godzinie 11:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.01.2010, 23:39

Wojciech Gardziński:

Warszawa
Deszcz
-19°C
Aktualnie: Deszcz
Wiatr: wsch. z szybkością 6 km/h
Wilgotność: 73%

O wreszcie panie Wojciechu pisze pan jak człowiek...
A u mnie (bez dashborda):
koło Poznania
Nie pada
Temperatura: -5°C
Wiatr: południowy z prędkością 25,9 km/h (trochę wieje)
Wilgotność: 92,7%
Ciśnienie: 0,98 atm
Punkt rosy: -6°C

Są jednak tematy na które można jeszcze spokojnie porozmawiać...

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 28.01.10 o godzinie 10:26

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.01.2010, 10:26

Krzysztof Konitz:

O wreszcie panie Wojciechu pisze pan jak człowiek...
A u mnie (bez dashborda):
koło Poznania
Nie pada
Temperatura: -5°C
Wiatr: południowy z prędkością 25,9 km/h (trochę wieje)
Wilgotność: 92,7%
Ciśnienie: 0,98 atm
Punkt rosy: -6°C

Są jednak tematy na które można jeszcze spokojnie porozmawiać...

A jak tam zachmurzenie? Bo ostatnio było tam u was wysokie? Nawet grzmiało czasami...

P.S. A, i dziwię się, że u was nic nie pada. W prognozie na QV TV mówili, że będzie u was
padać...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.01.10 o godzinie 10:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.01.2010, 10:35

Aktualnie pada i wieje...
Ale prognozom i tak nie należy ufać ;)
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.01.2010, 15:56

Panie Wojciechu,

wątek Excel: King of BI ewidentnie powinien rozpoczynać post zawierający TO!!!
http://www.acdcrocks.com/excel/

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.02.2010, 15:59

Andrzej O.:

Panie Wojciechu,

wątek Excel: King of BI ewidentnie powinien rozpoczynać post zawierający TO!!!
http://www.acdcrocks.com/excel/

Stare ;) Ale dobre!
Widziałem, Szanowny, już gry, programy TRANSAKCYJNE z bazami danych, symulatory chyba
wszystkiego, co się symuluje, itp. - jaja.
Cóż, narzędzie elastycznym jest.
Nie jego wina, że jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem - nożem kuchennym można
zabić.
Ale, do krojenia chleba - jak znalazł... nie znam gospodyni domowej z prawdziwego zdarzenia
(dobry analityk), co kroi chleb (robi analizy) profesjonalną maszynką do krojenia chleba
('prawdziwe' BI)
Niech Pan, z łaski swojej, tak przy okazji, spyta żony, jak kroi chleb...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.02.2010, 13:39

No to jedziemy dalej w temacie Excela 2010 i jego "porażającej" nowości, czyli Power Pivota, vel
Project Gemini, vel QVTV...

Taki teścik, wszak od tego tu jestem ;) :

Zrobiłem listę w arkuszu, zrobiłem z tego listę dołączoną w PP. Co prawda, nie wiem PO CO taka
funkcjonalność (Query, ba, zwykły ów kiepski 'import tekstu do excela' robi to 100 razy lepiej,
bo Query nie ciągnie do E. kopii danych, a import nie trzyma scieżki, czyli można raz jeden, raz
drugi), ale sprawdźmy.
Po 1. PP jest zapisywany w skoroszycie, czyli lista ciągnie z listy w tym samym skoroszycie...
(zostawiam bez komentarza)
Po 2. Zrobiłem tabelę na owej liście z PP - robi się, OK.
Wpisałem coś w listę oryginalną i ... nic! TP się nie odświeżyła automatycznie, a nawet po
'Refresh'-u. Musiałem fizycznie PRZEJŚĆ do PP, ów odświeżył listę automatycznie, wrócić do
arkusza z tabelą i ją, ręcznie, odświeżyć...

Eee.. Niech tu ktoś napisze o tym prawdę, bo mi nie wypada... ;)

P.S. Mamuta wcięło. Szkoda, fajny był.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.02.10 o godzinie 10:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.02.2010, 12:49

Parę obrazków:

***************************************************************
Tak JEST wszędzie (tzw. "Excel hell"):
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***************************************************************
Tak proponuje się to robić w tzw. "Klasycznym BI" (czyli JWP, takie tam...):
1. Dostawca BI mówi zwykle, że, żeby wdrożenie BI było efektywne, trzeba wymienić system
ERP (czyli zupełnie "wyrzucić" stare, dostosowane przez lata systemy (oraz gotowe słowniki
użytkowników), bo nowe muszą być "nowoczesne", itp.), a jeśli nie, to wdrożenie BI i tak wiele
rzeczy przeorganizowuje, np. tworzy własne słowniki w bazie ERP.
2. Klasyczne BI całościowo przebudowuje model informacyjny klienta poprzez setki godzin
bardzo drogich "konsultacji" i "projektów", z których powstaje tzw. SIWZ, czyli coś, co po
wdrożeniu na pewno nie będzie już aktualne.
3. Wyjściem z systemu BI są "Programy-klienci" BI, czyli CR, RS, BO, itp., itd., które to
użytkownik używa dopóty, dopóki nie odkryje, że one... potrafią eksportować do Excela.
4. Po tym odkryciu system BI jest redukowany do... po prostu kolejnego źródła danych,
niekoniecznie najbardziej wiarygodnego, a analiza odbywa się dalej i cały czas w Excelu.

***************************************************************
Tak BĘDZIE wszędzie z Excelem 2010 (czyli konserwacja bałaganu):
1. Źródłem danych do analiz będą dalej pliki Excela, albo (jeszcze gorzej) tabela przestawna z
tych plików i funkcje WEŹDANETABELI.
2. Pliki te będą ważyć dużo więcej, bo będą miały "PowerPivoty" na pokładzie.
3. Nie będzie zysku ani z dostepu do danych tabelarycznych, bo bedą w PP, ani z OLAPA (którym
ten PP w rzeczywistości jest, ale ukrywa to bardzo) ponieważ wszystkie przeliczenia do tegoż
odbywać się będą na końcówkach.
4. Pozostaje problem parametryzowania źródeł danych. PP danym zapytaniem odwołuje się do
jednego źródła danych i nie można go zmienić parametrycznie - czyli np. nie można
konsolidować budżetów excelowych.

***************************************************************
Tak BYĆ POWINNO:
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Wojciech

My to podejście proponujemy od 1995 roku (w tym OLAP od 2002)
Microsoft pod koniec 2009 roku nazwał to "Microsoft Business Intelligence"
http://office.microsoft.com/pl-pl/products/HA101655251...

Wojciech G. i Ska
Zapraszam do dyskusji.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.02.10 o godzinie 12:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.02.2010, 11:19

W rysunku "Standardowe wdrożenie BI" nie za bardzo wiem, co mają znaczyć przekreślenia i
"Nowy system ERP" po stronie danych źródłowych... Może Pan opisać swoją myśl?
Btw pod obrazkami przydał by się krótki opis (dosłownie parę wypunktowań).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.02.2010, 13:38

Poprawiłem i będę poprawiał i dopisywał dalej.
Proszę o (kolejne) uwagi.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |16.02.2010, 14:12

Uzupełnienie.

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.Opti...
(Artykuł sprzed roku, jeszcze bez uwzględnienia Excela 2010 oraz najnowszych wynalazków
AFIN.NET, np. Kreatora kostek AFINA - był publikowany w http://controlling.infor.pl)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.02.10 o godzinie 09:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.02.2010, 09:05

Uwaga, odkrycie!

Latami szukałem dowodu na wszędobylskie "Wdrożenie Business Intelligence zwiększa ROI"...

I jest, znalazłem!
Dowód JEST. Namacalny i rzeczywisty. Mocny i niepodważalny. Pewny.
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Jest grupa dyskusyjna na ten temat, oczywiście na GLu.

http://www.goldenline.pl/forum/roi-z-informatyki-roi-o...

(Skoro o czymś się mówi, to to jest - patrz 'bóg', 'miłość', 'prawda',...)

Najcelniejsze sformułowanie:
"Mierzenie ROI w BI wymaga mocnego oparcia się w teorii."

O tak! Pełna zgoda.

P.S. Nawet się można przeszkolić
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2010/roitco1/formularz_z...
"W grupach 15-osobowych, wymagane jest... posiadanie Excela."*

*Cytat z mejla reklamowego, serio.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.02.10 o godzinie 18:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.02.2010, 18:47

Uwaga, odkrycie!

Latami szukałem dowodu na wszędobylskie "Wdrożenie Business Intelligence zwiększa ROI"...

BI nie generuje zysków jako takich. Ciężko jednoznacznie przełożyć jakieś informacje na zysk,
chyba, że ktoś zajmuje się sprzedawaniem owych informacji. Chyba jedynym argumentem
mogła by być statystyka w firmach mających/nie mających BI...

Nawiasem mówiąc z Excelem to co to ma wspólnego?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.02.2010, 19:00

Łukasz Kurowski:

Uwaga, odkrycie!

Latami szukałem dowodu na wszędobylskie "Wdrożenie Business Intelligence zwiększa
ROI"...

BI nie generuje zysków jako takich. Ciężko jednoznacznie przełożyć jakieś informacje na zysk,
chyba, że ktoś zajmuje się sprzedawaniem owych informacji. Chyba jedynym argumentem
mogła by być statystyka w firmach mających/nie mających BI...

Żartuje Pan? Wszyscy dostawcy BI robią nas w jajo? Nie ma na to żadnych dowodów??? To na
jakiej podstawie WSZYSCY TO WYPISUJĄ?
http://www.bi-bestpractices.com/view-articles/4782

Nawiasem mówiąc z Excelem to co to ma wspólnego?

Nic. Warsztaty z "ROIwBEI" są na Excelu.

P.S.
Mamo, nawet wzór jest!
(Przypominam, że matematyka jest nauką ścisłą!)
ROI = [(Net Year 1 + Net Year 2 + Net Year 3) / 3 / Initial Cost ] * 100

Czyli. Już wiemy, że "BI nie generuje zysków", więc licznik tego ułamka jest stały.
Aby więc zwiększyć ROI, trzeba jak najmniej wydać!
OpenOffice? (...the King of BI?)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.02.10 o godzinie 19:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.02.2010, 19:04
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Łukasz Kurowski

Wojciech Gardziński:

Łukasz Kurowski:

BI nie generuje zysków jako takich. Ciężko jednoznacznie przełożyć jakieś informacje na
zysk, chyba, że ktoś zajmuje się sprzedawaniem owych informacji. Chyba jedynym
argumentem mogła by być statystyka w firmach mających/nie mających BI...

Żartuje Pan? Wszyscy dostawcy BI robią nas w jajo? Nie ma na to żadnych dowodów??? To na
jakiej podstawie WSZYSCY TO WYPISUJĄ?
http://www.bi-bestpractices.com/view-articles/4782

Zdroworozsądkowo BI przynosi korzyści. Nie zawsze generuje zyski/zmniejsza koszty jako takie,
bo co to za większy zysk lub mniejszy koszt dla przedsiębiorstwa, gdy prezes wie, że sprzedano
tyle a tyle towaru, a i taki jest trend? Sama informacja zwiększenia zysku lub zmniejszenia
kosztów nie daje... Zysk może dać zastosowanie tej informacji poprzez zwiększenie mocy
produkcyjnych dla popularnych produktów. Zmniejszenie kosztów może dać zmniejszenie mocy
produkcyjnych dla niepopularnych produktów. Itp. Itd.
Tak ja to rozumiem... Marketing zostawiam innym...

Nawiasem mówiąc z Excelem to co to ma wspólnego?

Nic. Warsztaty z "ROIwBEI" są na Excelu.

Tak, wiem, że Pana wątek i obowiązku dyskusji nie ma, ale chyba ta dyskusja zasługuje na swój
wątek.

P.S.
Mamo, nawet wzór jest!
(Przypominam, że matematyka jest nauką ścisłą!)
ROI = [(Net Year 1 + Net Year 2 + Net Year 3) / 3 / Initial Cost ] * 100

Czyli. Już wiemy, że "BI nie generuje zysków", więc licznik tego ułamka jest stały.
Aby więc zwiększyć ROI, trzeba jak najmniej wydać!
OpenOffice? (...the King of BI?)

To trochę tak jak z samochodem. Nie we wszystkich przypadkach koszt eksploatacji decyduje o
zakupie. Gdyby tak było to na drogach inaczej by wyglądała sytuacja.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |19.02.2010, 20:02

Łukasz Kurowski:

Zdroworozsądkowo BI przynosi korzyści. Nie zawsze generuje zyski/zmniejsza koszty jako
takie, bo co to za większy zysk lub mniejszy koszt dla przedsiębiorstwa, gdy prezes wie, że
sprzedano tyle a tyle towaru, a i taki jest trend? Sama informacja zwiększenia zysku lub
zmniejszenia kosztów nie daje... Zysk może dać zastosowanie tej informacji poprzez
zwiększenie mocy produkcyjnych dla popularnych produktów. Zmniejszenie kosztów może dać
zmniejszenie mocy produkcyjnych dla niepopularnych produktów. Itp. Itd.

;) Informację można uzyskać z różnych źródeł, niekoniecznie "z BI". Przykład, który Pan podał,
jest zdaje się elementarny w dziedzinie zarządzania produkcją i jest realizowany przez (prawie)
każdy system transakcyjny...

(...) chyba ta dyskusja zasługuje na swój wątek.

Z całą pewnością - TAK! Dziękuję za te słowa. To NASZ wątek.

To trochę tak jak z samochodem. Nie we wszystkich przypadkach koszt eksploatacji decyduje
o zakupie. Gdyby tak było to na drogach inaczej by wyglądała sytuacja.

Oczywiście! Cały czas piszę, a wszyscy mnie atakują, że efektywność to nie maksymalny efekt,
tylko stosunek efektu do jego kosztu. Nie rower (kartka papieru i kalkulator) jest uniwersalnym
najlepszym środkiem transportu, ale nie jest też nim samolot (super specjalizowane rozwiązanie
analityczne).
Jest nim motor, samochód (i to nie ten najdroższy, ten spełnia już inne potrzeby), czyli coś co
jest TANIE, UNIWERSALNE, na co KAŻDEGO STAĆ i co spełnia podstawowe wymagania.
A czymś takim jest niewątpliwie Excel, no dobra, bez marek - arkusz kalkulacyjny.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.02.10 o godzinie 00:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.02.2010, 23:52

Wojciech Gardziński:

;) Informację można uzyskać z różnych źródeł, niekoniecznie "z BI". Przykład, który Pan
podał, jest zdaje się elementarny w dziedzinie zarządzania produkcją i jest realizowany przez
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(prawie) każdy system transakcyjny...

Pal licho ten przykład! Ja o tym, że interfejsem pomiędzy BI, a przedsiębiorstwem, na szczęście
lub nieszczęście, jest człowiek. Korzyścią dla firmy z BI jest informacja, a dopiero to co owy
interfejsowy człowiek z nią zrobi przenosi się na ROI, czy cokolwiek innego w firmie.

Oczywiście! Cały czas piszę, a wszyscy mnie atakują, że efektywność to nie maksymalny
efekt, tylko stosunek efektu do jego kosztu. Nie rower (kartka papieru i kalkulator) jest
uniwersalnym najlepszym środkiem transportu, ale nie jest też nim samolot (super
specjalizowane rozwiązanie analityczne).
Jest nim motor, samochód (i to nie ten najdroższy, ten spełnia już inne potrzeby), czyli coś co
jest TANIE, UNIWERSALNE, na co KAŻDEGO STAĆ i co spełnia podstawowe wymagania.
A czymś takim jest niewątpliwie Excel, no dobra, bez marek - arkusz kalkulacyjny.

Dam Panu oręż do obrony :)
http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87

Zgodzę się. W analizach rolę Forda T lub VW Garbusa pod względem dostępności itd. pełni Excel.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.02.2010, 11:11

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/24
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