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Hej.
Jakiś czas temu doliczyłem się 4 produktów BI, oferowanych przez firmę SAP.

1. SAP BW
2. Business Objects
3. Prometriq
4. Duet

Ale nadszedł, wreszcie, długo oczekiwany, PIĄTY!!!

http://www.computerworld.pl/news/356438/SAP.BI.OnDeman...

W produktach już sie zagubiłem, ciekawi mnie jednak coś innego:
Czy dalej, razem z licencjami ERPa, SAP rozdaje (znaczy się - dołącza) licencje Excela? Bo
rozdawał (Jeden Pan Konsultant pisał), ciekawe po co?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.04.2010, 17:06

Wojciech Gardziński:

Hej.
Jakiś czas temu doliczyłem się 4 produktów BI, oferowanych przez firmę SAP.

1. SAP BW
2. Business Objects
3. Prometriq
4. Duet

Ale nadszedł, wreszcie, długo oczekiwany, PIĄTY!!!

http://www.computerworld.pl/news/356438/SAP.BI.OnDeman...

Z tego co doczytałem, bo w działaniu tego nie widziałem, będzie to osadzone w platformie BO,
więc zapewne sprowadzi się to do trochę innego GUI niż inne narzędzia dostępne przez
platformę, możliwości uploadu własnych danych na serwer i korzystania z nich przez www. Na
podobnej zasadzie do produktów BI od SAP można by doliczyć inne narzędzia osadzone na
platformie: Desktop Intelligence, Web Intelligence, Crystal Reports, Xcelsius, Dashboard
Builder...

W produktach już sie zagubiłem

To na pewno ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.04.2010, 19:04

USPRAWIEDLIWIENIE

Chciałbym niniejszym usprawiedliwić pewną gazetę. Usprawiedliwić mianowicie przed
niesłusznym poglądem ludzi nieco znających się na rzeczy i oceniających niejaki
COMPUTERWORLD jako gazetę tendencyjną, nierzetelną, niemającą pojęcia o rzeczywistości
informatycznej i kierującą się jedynie potrzebami reklamodawców.

Ja też tak myślałem!
No bo cóż innego pomyśleć, jak 7. kwietnia 2010 na stronie CW można znaleźć "nowości" z 2008
r.? I to odnośnie, uwaga, BI!!!

Przykład:
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Ale, pewnego dnia, w owym Computerworldzie, ukazała się REKLAMA, że mi dadzą OSIEM
WYDAŃ owego czegoś czasopismopodobnego za 28 zł. To i tak wygórowana cena za makulaturę,
ale wszedłem - chciałem zobaczyć, co tam nowego "we Wielkim Świecie Światowej
Ynformatyki", czyli, kto się aktualnie reklamuje (bo do tego się lektura sprowadza).
Zapłaciłem owe 28 zł - mam oczywiście wszelkie dowody na to, itp. itd. Pomimo upływu TRZECH
MIESIĘCY nie otrzymałem tego, za co zapłaciłem, czyli jakiegokolwiek papieru z napisem
COMPUTERWORLD.

Więc, niniejszym, oświadczam z całą mocą! Nie, nie i jeszcze raz NIE!

COMPUTERWORLD NIE JEST GAZETĄ tendencyjną, nierzetelną, niemającą pojęcia o
rzeczywistości informatycznej i kierującą się jedynie potrzebami reklamodawców. NIE!

Jest tylko beznajdziejny.

Informację o tym wpisie przesyłam na priva do
http://www.goldenline.pl/krzysztof-frydrychowicz
(Redaktor naczelny CW)

i CZEKAM na publiczną odpowiedź, dlaczego:
1. Nie dostałem, za co zapłaciłem
2. Gazeta typu Computerworld nie zauważa rzeczywistych tendencji na rynku informatycznym i
kieruje się WYŁĄCZNIE interesem reklamodawców
3. Pisze o rynku systemów analitycznych takie bzdury, że nikt, poza owymi reklamodawcami,
nie chce tego czytać. Nie znam ANALITYKA, który CZEGOKOLWIEK się z CW dowiedział. Np. nie
zauważa przez 20 lat istnienia arkuszy kalkulacyjnych i ich bezwzględnej DOMINACJI w
systemach informacyjnych firm, tylko pisze o jakiś bzdurnych i wyimaginowanych korzyściach "z
systemów klasy BI".

Proszę o odpowiedź TUTAJ. Nie interesuje mnie korespondencja prywatna.

Wojciech Gardziński

Edit: Literówki

P.S. 2010.04.13 Dalej nie mam zapłaconej(!) przesyłki z CW.
P.S. 2010.04.21 j.w.
P.S. 2010.05.21 j.w.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.05.10 o godzinie 13:03

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.04.2010, 09:09

[*]
Bogu, co boskie - cesarzowi, co cesarskie.

Witam.
W tym tygodniu łajać się nie wypada, nawet, gdy nie należało się do zbytnich fanów osób - ofiar.
Wszak władza demokratyczna, jest władzą wszystkich. Szacunek dla osób, szacunek dla
urzędów, szacunek dla dokonań.
************************************************************

Ale, jedziemy dalej...

Ostatnio skończyłem pewne duże wdrożenie, połączone ze szkoleniem, czy też odwrotnie, jak kto
woli.
I chciałbym się podzielić kilkoma ogólnymi uwagami nt. wykorzystania owego Excela w owej
firmie.

Zauważam takie prawidłowości (niektóre będą trywialne, ale ta trywialność mówi też conieco o
rzeczach nietrywialnych):

1. Wszystkie firmy mają serwery bazodanowe, na których pracują systemy transakcyjne,
wszystkie maja informatyków, którzy strzegą ich bezpieczeństwa, itp. - serwery te są dla
analityków NIEDOSTĘPNE.

2. Wszystkie firmy mają wiele systemów dziedzinowych - jeden wielodziedzinowy ERP TO
MRZONKA - teoria, która nawet jeśli jest wdrażana i nawet, jeśli w niektórych dziedzinach się
sprawdza, powoduje szereg działań ubocznych - uzależnienie od dostawcy, koszty, brak
alternatyw i różnych punktów widzenia, blokowanie wdrożeń lepszych systemów dziedzinowych -
ogólnie: sztywność systemu.
Systemy te oferują jakieś tam raporty: zawsze nieaktualne, zawsze nieelastyczne, zawsze
drogie.

3. Wszędzie istnieją jakieś zalążki systemu(ów) analitycznych: a to jakiś "System BI" gdzieś w
centrali - analitycy korzystają z niego, jak z kolejnego źródła danych, czyli eksportują z niego
listy excelowe lub csv-ki. System równie niedostepny i sztywny, jak owe ERPy.
Więc, oprócz tego, już na poziomie lokalnym, tworzone są zalążki hurtowni danych, czyli zwykle
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Accessowe bazki dziedzinowe - panuje nad tym jakiś "accessowy" analityk, zwykle osoba, którą
można już spokojnie nazwać profesjonalistą-bazodanowcem, często również programistą (VBA).
Systemy te zwykle są rozproszone i są niemożliwe do zebrania w jedną wielką hurtownię, czy też
"BI" - są bowiem zbyt 'dostosowane' (w wielu przypadkach oznacza to: 'idealnie dostosowane' -
szkoda dawać to jakiemuś konsultantowi, żeby to przenosił do 'BI', bo zepsuje.)

4. Wszędzie Excel to "krew" firmy. Czyli coś, co "przenosi informacje". Najpierw technicznie
przenosi z systemu ERP do "Windowsa" czyli środowiska analiz, potem przenosi informacje z list
do raportów, potem technicznie przenosi - jest rozsyłane pocztą po innych uczestnikach procesów
informacyjnych, dalej - przenosi-konsoliduje, przenosi-łączy z danymi archiwalnymi, przenosi-
publikuje (czyli trafia do decydentów) itp. itd.
Wszystko to POMIMO ERP-a, pomimo BI-aja, pomimo 20 informatyków, którzy z tym walczą.
Jest krwią - niesie tlen.

5. Wszędzie istnieje 'bieg z nienaładowanymi taczkami'. Zawsze nadrzędne są pilne zadania, nikt
nie zastanawia się nad architekturą, wszyscy 'łatają' bieżące potrzeby. Niektórzy są już
PROFESJONALISTAMI w owym łataniu - naprawdę szacuneczek!

6. Wszędzie istnieje całkowity brak połączenia wiedzy informatycznej (ów banalny SQL) z wiedzą
analityczną (organizacja przesyłu informacji, wiedza excelowa, procedury, wiedza
merytoryczna).
Są specjaliści-informatycy, zamknięci w dziale IT, są specjaliści-analitycy, porozrzucani po wielu
działach funkcjonalnych. I tak, jak dopracowano się, że analitycy są już poprzydzielani do działów
funkcjonalnych, tak nie dopracowano się jeszcze rozrzutu informatyków po działach
funkcjonalnych. Informatycy to IT i basta! A Wyszukaj.pionowo() i łącza święcą triumfy
popularności.

I jest przepaść - skutkująca Exceliozą.
Z tym "walczę" - Pomożecie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.04.10 o godzinie 11:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |12.04.2010, 10:43

Pomożemy ;)
Ale pkt 1 i 6 już możesz skorygować.
ISTNIEJE firma, w której analitycy dostali dedykowany serwer MS SQL (prawdziwy markowy
Serwer) na którym mają zreplikowane wszystkie kluczowe bazy danych firmy z opóźnieniem
kilku godzin.
Mają też bardzo wysokie uprawnienia SQL oraz zostali przeszkoleni w T-SQL i zaawansownym
VBA.

Nie rozwiązało to jednak problemu 5. Wciąż biegają z pustymi taczkami generując raporty ad hoc
w Excelu mimo, że mają wystarczającą wiedzę i umiejętności do reorganizacji. Tylko czasu
brakuje.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.04.2010, 11:52

Paweł B.:

Pomożemy ;)
Ale pkt 1 i 6 już możesz skorygować.
ISTNIEJE firma, w której analitycy dostali dedykowany serwer MS SQL (prawdziwy markowy
Serwer) na którym mają zreplikowane wszystkie kluczowe bazy danych firmy z opóźnieniem
kilku godzin.
Mają też bardzo wysokie uprawnienia SQL oraz zostali przeszkoleni w T-SQL i zaawansownym
VBA.

Nie rozwiązało to jednak problemu 5. Wciąż biegają z pustymi taczkami generując raporty ad
hoc w Excelu mimo, że mają wystarczającą wiedzę i umiejętności do reorganizacji. Tylko
czasu brakuje.

Koryguję :) Zgadza się - kwantyfikatory "Wszędzie" i "Nigdzie" się nie sprawdzają - zawsze w
tłumie ekspertów trafi się na laika i odwrotnie. "Wyjątek potwierdza regułę.".
OK. Traktujmy te moje "Wszędzie" jako "W zdecydowanej większości".
Ja też znam parę firm, gdzie ta "świadomość bazodanowa" już nie jest taka niska i też zauważam
ową 'gonitwę'.
Czyż nie jest lekarstwem, a przynajmniej tak się wydaje, rozbicie owego zamkniętego IT na
działy funkcjonalne i danie owym dedykowanym informatykom narzędzi do szybkiego
prototypowego tworzenia podsystemów analitycznych dla wybranych dziedzin?
Excel + Access + SQLS albo inna darmówka lub wydzielona część bazy "markowego" (tu mnie
Pan nieco rozbawił, co? Marek go stawiał?) serwera + jakieś Add-Insy + ?

P.S.
Ha, tylko... że to będzie DOSKONAŁE ZAPRZECZENIE hołubionej tu przez wielu tzw. "Jednej
Wersji Prawdy"...
No dobrze - będzie. Więc pytanie:
Czy owa JWP naprawdę jest taka dobra, albo taka zła?
A może jednak do owej JWP również nie należy podchodzić "jedynie słusznie"?
Gdzie jest granica, gdzie dane powinny być jednoznaczne, a gdzie, że wręcz odwrotnie - "widok
prawdy" taki, jak okulary, a nie jak "dane surowe"?
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.04.10 o godzinie 12:25

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.04.2010, 12:14

Wojciech Gardziński:

Paweł B.:

Pomożemy ;)
Ale pkt 1 i 6 już możesz skorygować.
ISTNIEJE firma, w której analitycy dostali dedykowany serwer MS SQL (prawdziwy
markowy Serwer) na którym mają zreplikowane wszystkie kluczowe bazy danych firmy z
opóźnieniem kilku godzin.
Mają też bardzo wysokie uprawnienia SQL oraz zostali przeszkoleni w T-SQL i
zaawansownym VBA.

Nie rozwiązało to jednak problemu 5. Wciąż biegają z pustymi taczkami generując raporty
ad hoc w Excelu mimo, że mają wystarczającą wiedzę i umiejętności do reorganizacji. Tylko
czasu brakuje.

Koryguję :) Zgadza się - kwantyfikatory "Wszędzie" i "Nigdzie" się nie sprawdzają - zawsze w
tłumie ekspertów trafi się na laika i odwrotnie. "Wyjątek potwierdza regułę.".
OK. Traktujmy te moje "Wszędzie" jako "W zdecydowanej większości".

Celowo użyłem liczby pojedynczej. Tylko jeden z moich klientów tak pracuje.

Ja też znam parę firm, gdzie ta "świadomość bazodanowa" już nie jest taka niska i też
zauważam ową 'gonitwę'.
Czyż nie jest lekarstwem, a przynajmniej tak się wydaje, rozbicie owego zamkniętego IT na
działy funkcjonalne i danie

Analitycy sprzedaży i finansowi to zazwyczaj nie dział IT. To ludzie ze znajomością języków
programowania zatrudnieni w działach marketingu, sprzedaży, księgowości...

owym dedykowanym informatykom narzędzi do szybkiego prototypowego tworzenia
podsystemów analitycznych dla wybranych dziedzin?
Excel + Access + SQLS albo inna darmówka lub wydzielona część bazy "markowego" (tu mnie
Pan nieco rozbawił, co? Marek go stawiał?) serwera + jakieś Add-Insy + ?

skrót myślowy:= serwer z naklejką firmy, która zazwyczaj brana jest pod uwagę przy decyzji o
zakupie kluczowego serwera firmy.

P.S.
Ha, tylko... że to będzie DOSKONAŁE ZAPRZECZENIE hołubionej tu przez wielu tzw. "Jednej
Wersji Prawdy"...
No dobrze - będzie. Więc pytanie:
Czy owa JWP naprawdę jest taka dobra, albo taka zła?
A może jednak do owej JWP również nie należy podchodzić "jedynie słusznie"?
Gdzie jest granica, gdzie dane powinny być jednoznaczne, a gdzie, że wręcz odwrotnie -
"widok prawdy" taki, jak okulary, a nie jak "dane surowe"?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.04.10 o godzinie 12:25

A to już temat na osobną dyskusję. Jestem wojującym propagatorem JWP na szynie usług,
danych słownikowych przekazywanych pomiędzy aplikacjami, ale nie zagorzałym przeciwnikiem
"koloryzowania danych" dla odbiorcy biznesowego. Oczywiście z zachowaniem informacji, że
dane zostały jakoś "zaokrąglone". Inaczej na biurku prezesa znajdą się dwa raporty ze sprzedażą
za ubiegły miesiąc i różną wartością sumy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.04.2010, 12:25

Paweł B.:

Analitycy sprzedaży i finansowi to zazwyczaj nie dział IT. To ludzie ze znajomością języków
programowania zatrudnieni w działach marketingu, sprzedaży, księgowości...

Nie wiem czy znajomość programowania jest konieczna dla analityków - to oni tak sądzą, bo sie
nie umieja dogadac z informatykami. im potrzbba jest elemantarna znajomość baz danych, a nie
programowania..

skrót myślowy:= serwer z naklejką firmy, która zazwyczaj brana jest pod uwagę przy decyzji
o zakupie kluczowego serwera firmy.

no dobra, wiem ;)

A to już temat na osobną dyskusję. Jestem wojującym propagatorem JWP na szynie usług,
danych słownikowych przekazywanych pomiędzy aplikacjami, ale nie zagorzałym
przeciwnikiem "koloryzowania danych" dla odbiorcy biznesowego. Oczywiście z zachowaniem
informacji, że dane zostały jakoś "zaokrąglone". Inaczej na biurku prezesa znajdą się dwa
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raporty ze sprzedażą za ubiegły miesiąc i różną wartością sumy.

OK. Czyli
JWP tak - na poziomie tzw. ETL
JWP NIE!!!!! - na poziomie od tzw. DTSa wzwyż (tu już "prawdy specjalizowane") , na poziomie
analiz już każdy ma inną prawdę, bo każdy się zna na innym temacie, a na poziomie prezentacji,
to JWP to już jest czystą herezją.

A co do tej "sumy sprzedaży"...
hehe, a z Vatem, czy bez?
Z rozliczeniami wewn., czy bez?
Po fakturach, czy gotowce?
Po doliczeniu korzyści/kosztów niefakturowanych (np. kosztu displeja dla sklepu), czy bez...?
Gdzie tu JWP???

Zgoda?
Swoją drogą, miłośnicy wszechobecnej JWP mają niezłą ścieżkę zdrowia z przekonywaniem
walką swoich klientów do tego, co oni uważają za ową JWP. Choć mam dla nich podziwko, to ich
walka jest beznadziejna... A klient dodatkowo za nią płaci, oj, płaci...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.04.2010, 18:30

Wojciech Gardziński:

A co do tej "sumy sprzedaży"...
hehe, a z Vatem, czy bez?
Z rozliczeniami wewn., czy bez?
Po fakturach, czy gotowce?
Po doliczeniu korzyści/kosztów niefakturowanych (np. kosztu displeja dla sklepu), czy bez...?
Gdzie tu JWP???

A ile mamy marż pokrycia? jedną, dwie, trzy... osiem? A w firmach wiedzą która jest która.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.04.2010, 18:37

Andrzej O.:

A ile mamy marż pokrycia? jedną, dwie, trzy... osiem? A w firmach wiedzą która jest która.

No, my właśnie o tym - dokładnie! JWP nie istnieje.
Oczywiście, zgadzam(y) się, że dane (na poziomie zbierania ich do kupki w hurtowni) muszą być
jednoznaczne, a przynajmniej powinno być wiadomo, czym wersje się różnią, ale, już na
wyższych poziomach, to analitycy mają mieć możliwość oceny przydatności danych - i to się
realizuje w praktyce - tylko, że w ramach Exceliozy...

A a'propos Exceliozy i jej "leczenia":
Mój znajomy doktor (już cytowany) ma takie powiedzonko, które idealnie pasuje do tematu
"Wdrożenie Business Intelligence rozwiązaniem wszelkich problemów".
Otóż, mawia on tak: "Jest na świecie jedno, uniwersalne lekarstwo (które można zapodać
pacjentowi na ślepo, jak się nie wie, co mu jest) - LEWATYWA. Pomóc - nie pomoże, ale na
pewno skutecznie odwróci uwagę...

Edit: Literówki i przecinki (czuły jestem).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.04.10 o godzinie 13:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.04.2010, 13:13

Czy sugerujesz, że wdrożenie BI tylko odwraca uwagę od prawdziwych problemów firmy?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.04.2010, 16:37

Paweł B.:

Czy sugerujesz, że wdrożenie BI tylko odwraca uwagę od prawdziwych problemów firmy?

"Od prawdziwych problemów" (bo, być może, problemem jest brak papieru w drukarce) to może
nie, ale "od prawdziwych problemów z przepływem informacji", to tak.

Sugeruję (z przeczuciem, graniczącym z pewnością ;) - pamiętacie, kto tak zasadził? ), że
wdrożenie BI NIE ZMNIEJSZA REALNIE problemu z procesami informacyjnymi, ale tak odwraca
od nich uwagę (powodując niekiedy gorsze, ale zawsze 'zastępcze'), że, rzeczywiście, chwilowo,
wydaje się, że tamte stały się jakby mniej istotne.
I się ogłasza sukces - po czym wszystko wraca do 'Excelowej' normy.

14.04.2010, 17:22
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Hej.

Przez długi czas - do momentu, kiedy nie zetknąłem się z Biznesem - myślałem, że Excel to
kompletny syf i na pewno nie nadaje się do bardziej zaawansowanych zastosowań (w tym BI).
Teraz jednak - bogatszy o wiedzę na temat działania polskich firm - przyznaję, że jest to
rozwiązanie idealne do wszystkiego, ponieważ wszyscy go dobrze znają.
BI w Excel - jak najbardziej tak, ale pod warunkiem kompetentnych pracowników, którzy coś
tam podłubią w VB, podłączą do Excela R-a itp.

Pozdrawiam
Ps. Uniwersalne oprogramowanie do BI == Lewatywa. Świetne :-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.04.2010, 16:28

Szanowni Wrogowie i Przyjaciele

Dlaczego nie reagujecie na takie bzdury?
"Pełną gamę atutów QlikView pokazują wyniki niedawno przeprowadzonej ankiety. Eksperci IDC
stwierdzili, że użytkownicy QlikView osiągają:

186% zwrot z inwestycji
16% wzrost przychodów
48% skrócenie czasu poświęcanego na analizowanie informacji
34% wzrost produktywności

QlikView to narzędzie do prowadzenia analityki biznesowej o zdecydowanie największych
możliwościach, najbardziej ekonomiczne i proste w obsłudze spośród tych, które są obecnie
dostępne na rynku."

Ankieta? Czy Eksperci?
Jak owo 186% zmierzono?
Czy 48% analityków zwolniono?
"najwiekszych", "najbardziej","spośród tych, które są obecnie dostępne na rynku.". Przecież to
kit.

Tak nawiasem, to fakt robienia takich ankiet przez IDC (czyli Computerworld) doskonale pasuje
do mojego postu sprzed miesiąca - dalej nie mam tego, za co zapłaciłem.

Dlaczego nie reagujecie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.04.10 o godzinie 14:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.04.2010, 14:21

Wojciech Gardziński:

Dlaczego nie reagujecie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.04.10 o godzinie 14:22

to czemu Pan na tamtym wątku nie poprosil o źródła?

Tak w ogóle to temat nie jest błahy... http://www.goldenline.pl/forum/roi-z-informatyki-roi-o...
ale na osobny wątek czy przedmiot konferencji, a nie na dane marketingowe :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.04.2010, 18:32

Andrzej O.:

to czemu Pan na tamtym wątku nie poprosil o źródła?

Bo ja się nie dziwię, że marketoludy piszą, co piszą - za to mają chleb i nikt od nich nie wymaga
prawdy. Ci akurat są średnio bezkrytyczni, poczytałem ostatnio "ekspercki" artykuł w jednej z
biznesowych gazet, autorstwa chyba SASa - tam dopiero jest jazda... JWP rozkwita ;)

Tak w ogóle to temat nie jest błahy... http://www.goldenline.pl/forum/roi-z-informatyki-
roi-o... ale na osobny wątek czy przedmiot konferencji, a nie na dane marketingowe :)

Dokładnie. Liczenie rentowności projektów informatycznych na podstawie "ankiet" "ekspertów"
jest po prostu nierzetelne. To bardziej świadczy o IDG, a nie o marketoludach. Chociaż, kto
płaci, ten wymaga... (Ja np. wymagam /na razie bezskutecznie - cienki mają wywiad/, żeby mi
przysłali moje 8 egzemplarzy ;) )
Ja się, wie Pan dziwię właśnie temu brakowi reakcji, a nie samemu tekstowi. Obrażają to "stare"
BI na całego (mamuty itp.), a ten siedzi cichutko. Ja napiszę, że lepszy Excelek - od razu wojna.

Czy to znaczy, że tamto to element gry (Ja Cię trochę ugryzę, potem ty mnie lekko podrapiesz),
a Excel to zagrożenie rzeczywiste?
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.05.2010, 00:06

Pewnie sprzedawcy "pudełkowych BI" nie chcą tracić cennych zasobów na walkę między sobą.
Efektywniej jest przekonać klienta (ofiarę?), że obecnie pracuje na nieprofesjonalnych
narzędziach, amatorszczyźnie itp.
A statystyki czym są każdy wie. Już samo podanie %% zwrotu z inwestycji bez podania czasu
jest zwykłą manipulacją. Dla mnie istotny jest czas w jakim inwestycja się zwróci.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.05.2010, 16:29

Wojciech Gardziński:

[*]
Bogu, co boskie - cesarzowi, co cesarskie.

Witam.
W tym tygodniu łajać się nie wypada, nawet, gdy nie należało się do zbytnich fanów osób -
ofiar. Wszak władza demokratyczna, jest władzą wszystkich. Szacunek dla osób, szacunek dla
urzędów, szacunek dla dokonań.
************************************************************

Ale, jedziemy dalej...
(...) itd

Czytając Pana wypowiedź, widzę firmę gdzie pracowałem, z która skończyłem przygodę kilka dni
temu. To co teraz napisze, Pana jako trenera może zaciekawić, informatykowi który ma
styczność z bazami danych lub specjaliści stricte od baz danych może wydać się niemożliwe ale to
istnieje naprawdę.

Otóż firma swoją "pseudo bazę danych" (ja tak to nazywam), stworzyła TYLKO w oparciu o
Excela 2007. Pliki excela zawierające dane oraz kosmiczne formuły i mają rozmiar ponad 20MB a
takich plików jest dziesiątki!!! Oczywiście każdy dobrze wie co się dzieje z otwieranym plikiem
XLSX - zajmuje 6 razy tyle a co się dzieje z komputerem na którym otwartych jest 5 takich
plików? Ja wiem, Pan niech sobie wyobrazi :)
Większość z tych plików jest ze sobą powiązanych, czyli odpalamy jeden z nich, odświeżamy
dane z łącz i idziemy sobie zrobić kawę gdyż zanim wszystkie wartości w formułach zostaną
zaktualizowane to mijają MINUTY. Wstawienie kolumny w takim pliku trwa ok 15 sekund.
Sposób wyszukiwania danychw tych plikach jest taką gimnastyką, że zapewniam każdego - nie
starczy mu tydzień na zrozumienie co jak działa i na jakiej zasadzie funkcjonuje. Inspekcja
formuł tworzy takie drzewo zależności że nawet nie warto jej odpalać bo ekranu nie starczy na to
drzewko(nie przesadzam). Ze względu na tzw "dolary" w formulach niezbędne jest często
otwieranie wszystkich plików związanych z tym co edytujemy aby po zmianie w edytowanym
pliku, nastąpiły zmiany w plikach zależnych. CO na to szef? Kupił lepsze kompy aby komfort
pracy z plikami wzrósł :)

Mógłbym tak bez końca sypać przykładami. Moje wielokrotne uwagi były ignorowane a firma
dalej brnie coraz głębiej w Excela i w coraz to bardziej wyszukane funkcje. Niebawem na jej
potrzeby M$ będzie musiał wprowadzić też poprawkę do Excela 2007 aby można było używać
nieskończoną ilość "JEŻELI", ponieważ obecny limit nie wystarcza.

Pkt.6 to wprost idealne odzwierciedlenie sytuacji w firmie. Nie zgadzając się z tym że IT to IT i
basta, sam z siebie zrobiłem "osobę z działu IT", która najmniej czasu spędzała w dziale IT
ponieważ rozrzuciłem się proporcjonalnie po wszystkich działach spędzając w nich 90% czasu i
pracując z ludźmi, szkoląc ich i rozwiązując problemy od strony informatycznej z tematyki jaką
się zajmowali. W nagrodę otrzymałem kilkakrotny opieprz że jestem z IT to mam siedzieć w IT i
basta.

Rok z tym walczyłem, rok z próbą restrukturyzacji tego całego bałaganu ale głową muru nie
przebiłem.

Chętnie przyłącze się do "walki z Exceliozą".

Krzysztof Leśniczak edytował(a) ten post dnia 01.05.10 o godzinie 23:50

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.05.2010, 23:34

Krzysztofie głupio tak pisać źle o byłym pracodawcy

co do meritum - ewolucja, nie rewolucja

jak to zrozumiesz to może następnym razem uda ci się migrować z excel-a do baz danych ;)

mi się swego czasu udało

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.05.2010, 00:13

Krzysztof Leśniczak:
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Czytając Pana wypowiedź, widzę firmę gdzie pracowałem, z która skończyłem przygodę kilka
dni temu. To co teraz napisze, Pana jako trenera może zaciekawić, informatykowi który ma
styczność z bazami danych lub specjaliści stricte od baz danych może wydać się niemożliwe ale
to istnieje naprawdę.

Ja WIEM, że to jest NORMA. Wszyscy to skrzętnie ukrywają, bo trochę wstyd, ale to norma -
wszyscy tak mają, albo przynajmniej jakąś tego część.
Ja czasami żartuję, że Excel to kaszanka... nikt oficjalnie na stół nie podaje, ale każdy lubi.

Otóż firma swoją "pseudo bazę danych" (ja tak to nazywam), stworzyła TYLKO w oparciu o
Excela 2007. Pliki excela zawierające dane oraz kosmiczne formuły i mają rozmiar ponad
20MB a takich plików jest dziesiątki!!! Oczywiście każdy dobrze wie co się dzieje z otwieranym
plikiem XLSX - zajmuje 6 razy tyle a co się dzieje z komputerem na którym otwartych jest 5
takich plików? Ja wiem, Pan niech sobie wyobrazi :)
Większość z tych plików jest ze sobą powiązanych, czyli odpalamy jeden z nich, odświeżamy
dane z łącz i idziemy sobie zrobić kawę gdyż zanim wszystkie wartości w formułach zostaną
zaktualizowane to mijają MINUTY. Wstawienie kolumny w takim pliku trwa ok 15 sekund.
Sposób wyszukiwania danychw tych plikach jest taką gimnastyką, że zapewniam każdego -
nie starczy mu tydzień na zrozumienie co jak działa i na jakiej zasadzie funkcjonuje. Inspekcja
formuł tworzy takie drzewo zależności że nawet nie warto jej odpalać bo ekranu nie starczy na
to drzewko(nie przesadzam). Ze względu na tzw "dolary" w formulach niezbędne jest często
otwieranie wszystkich plików związanych z tym co edytujemy aby po zmianie w edytowanym
pliku, nastąpiły zmiany w plikach zależnych. CO na to szef? Kupił lepsze kompy aby komfort
pracy z plikami wzrósł :)

Normalne. Kiedyś taki dowcip chodził w polityce, że jak niektórzy się domagają lustracji, to tak
"jak karpie, które chcę przyspieszenia Świąt...".
Ja jak czytam niektórych tu fanów BI, a potem mam szkolenia z ludźmi z tej samej firmy co
powyżsi i którzy (ci analitycy ze szkolenia) rzucają takie hasła, że "z informatykami się da
dogadać, oni żyją w swoim świecie, a my to wszystko w tym Excelu MUSIMY..." (Chcę zwrócić
uwagę na to "MUSIMY"...)

Mógłbym tak bez końca sypać przykładami. Moje wielokrotne uwagi były ignorowane a firma
dalej brnie coraz głębiej w Excela i w coraz to bardziej wyszukane funkcje. Niebawem na jej
potrzeby M$ będzie musiał wprowadzić też poprawkę do Excela 2007 aby można było używać
nieskończoną ilość "JEŻELI", ponieważ obecny limit nie wystarcza.

hihihihi

Pkt.6 to wprost idealne odzwierciedlenie sytuacji w firmie. Nie zgadzając się z tym że IT to IT i
basta, sam z siebie zrobiłem "osobę z działu IT", która najmniej czasu spędzała w dziale IT
ponieważ rozrzuciłem się proporcjonalnie po wszystkich działach spędzając w nich 90% czasu i
pracując z ludźmi, szkoląc ich i rozwiązując problemy od strony informatycznej z tematyki
jaką się zajmowali. W nagrodę otrzymałem kilkakrotny opieprz że jestem z IT to mam
siedzieć w IT i basta.

:) No, czyż nie "IT to IT i basta". Ja mówię i o faktach i o postrzeganiu. Niech Pan poczyta grupy
Excelowe - jak tam naród kocha Wyszukaj.Pionowo(), formuły tablicowe i VBA do wszystkiego
oraz broni się przed słowem SQL...

Rok z tym walczyłem, rok z próbą restrukturyzacji tego całego bałaganu ale głową muru nie
przebiłem.

Chętnie przyłącze się do "walki z Exceliozą".

To już jest nas paru ;) (No wiem, więcej, tylko reszta się jeszcze trochę kryje). To dużo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.05.10 o godzinie 22:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.05.2010, 22:38
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