
Zakończ obserwację OdpowiedzMicrosoft Excel: The king of BI

« Wróć do tematów
Business Intelligence

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Dominik
Kacprzak
SAP BI/CO
Consultant

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

« Poprzednia     1  2  3  4  5  …  82     Następna »

Cyt.DK
"...użytkownik dalej dłubie xls od początku do końca. Dla mnie

to fiasko. Exportuje z systemu źródłowego, obrabia i po ciężkich przeprawach otrzymuje
raport..."

... I 90% używa.

Tzn. pozwoli Pan że to trochę uśrednię te nasze "stanowiska": Wiele systemów BI (przez duże
'S') obrabia dane w sposób bardzo sensowny. Zbiera, przetwarza, pilnuje spójności itp. I OK.
Ale w większości (jeżeli nie we wszystkich) tych wdrożeń zachodzi w praktyce taka sytuacja:
Użytkownik nie używa gotowych raportów z BI (bo są po prostu sztywne) tylko eksportuje dane z
tegoż BI (!) do E. i "dalej dłubie xls od początku do końca. (...) Exportuje z systemu źródłowego
(tu należałoby zastąpić "źródłowego" przez "BI" - WG.), obrabia i po ciężkich przeprawach
otrzymuje raport."

Czy mam przyjąć argument z tym fiaskiem?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.01.2009, 11:43

Wojciech Gardziński:

Cyt.DK
"...użytkownik dalej dłubie xls od początku do końca. Dla mnie

to fiasko. Exportuje z systemu źródłowego, obrabia i po ciężkich przeprawach otrzymuje
raport..."

... I 90% używa.

Tzn. pozwoli Pan że to trochę uśrednię te nasze "stanowiska": Wiele systemów BI (przez duże
'S') obrabia dane w sposób bardzo sensowny. Zbiera, przetwarza, pilnuje spójności itp. I OK.
Ale w większości (jeżeli nie we wszystkich) tych wdrożeń zachodzi w praktyce taka sytuacja:
Użytkownik nie używa gotowych raportów z BI (bo są po prostu sztywne) tylko eksportuje
dane z tegoż BI (!) do E. i "dalej dłubie xls od początku do końca. (...) Exportuje z systemu
źródłowego (tu należałoby zastąpić "źródłowego" przez "BI" - WG.), obrabia i po ciężkich
przeprawach otrzymuje raport."

Czy mam przyjąć argument z tym fiaskiem?

Co to znaczy sztywny? Jeżeli raport posiada w sumie 20 cech i kilka wskaźników, a z defaultu w
liniach i kolumnach user ma 2 cechy i jeden wskaźnik, po czym resztę może w każdej chwili bez
ponownego uruchamiania użyć to tylko inicjatywa użytkownika. Natomiast jeżeli ten raport jest
sztywny, bo raport zawieta tylko takie cechy/wskaźniki jakie sa w kostce dostępne a ich liczba
nie satysfakcjonuje usera to jest porażka wdrożenia BI, a może i nawet porażka implementacji
procesu w firmie. Nie ma systemu BI, który generuje czyta myśli uczestników procesu( jeszcze
nie ma).

A ta sztwyność dla niektórych jest wymogiem, bo oni nie chcą nawigować. To tak na marginesie.

Podsumowując: Excel sam w sobie nie jest narzędziem BI. Jeżeli łata dziury jakiegoś źle
wdrożonego BI to nie oznacza że nim jest.
A statystki (90%....) pozostawiam statystykom i marketingowcom.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.01.2009, 12:03

Co to znaczy sztywny? Jeżeli raport posiada w sumie 20 cech i kilka wskaźników, a z defaultu
w liniach i kolumnach user ma 2 cechy i jeden wskaźnik, po czym resztę może w każdej chwili
bez ponownego uruchamiania użyć to tylko inicjatywa użytkownika. Natomiast jeżeli ten
raport jest sztywny, bo raport zawieta tylko takie cechy/wskaźniki jakie sa w kostce dostępne
a ich liczba nie satysfakcjonuje usera to jest porażka wdrożenia BI, a może i nawet porażka
implementacji procesu w firmie. Nie ma systemu BI, który generuje czyta myśli uczestników
procesu( jeszcze nie ma).

Nie przesadzajmy, ani ja, ani Pan: powolutku... Oczywiście, z że nikt nie może odczytać myśli, i
tu nie użytkownika (bo ten ma robić), ale raczej jego szefa, który wymaga raportów - to jasne.
I czy w kostce jest 20 czy 50 wskaźników/cech/wymiarów nie ma znaczenia - zawsze ZA MAŁO.
Więc dłubanina jest tak czy tak. I to nie Excel tu jest super tylko sytuacja tego wymaga - tu:
pełna zgoda!

A ta sztwyność dla niektórych jest wymogiem, bo oni nie chcą nawigować. To tak na
marginesie.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/3
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Też pełna zgoda. Tylko, że Excel, nawet sam w sobie, czyściutki, też się daje "usztywnić", np.
poprzez publikację do HTML lub zwykłe 'wklej wartości'.

Podsumowując: Excel sam w sobie nie jest narzędziem BI. Jeżeli łata dziury jakiegoś źle
wdrożonego BI to nie oznacza że nim jest.

Zgadza się, że nie oznacza. Ale w 90% zupełnie przyzwoicie ZASTĘPUJE, więc w 90% jest. A 90%
to niezły król! Niejeden król chciałby mieć posłuch u 90% poddanych...

A statystki (90%....) pozostawiam statystykom i marketingowcom.

No nie, tu zgody nie ma: 90% to bardzo poważna liczba, proszę Pana. Nie da się uciec od tego
tzw. zrzutką na "jajogłowych"...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.01.2009, 13:08

Podsumowując: Excel sam w sobie nie jest narzędziem BI. Jeżeli łata dziury jakiegoś źle
wdrożonego BI to nie oznacza że nim jest.

Zgadza się, że nie oznacza. Ale w 90% zupełnie przyzwoicie ZASTĘPUJE, więc w 90% jest. A
90% to niezły król! Niejeden król chciałby mieć posłuch u 90% poddanych...

Zastępuje hm... Na bez rybiu i rak ryba.

Oczywiście że 90 % to prawie 100 %. Od razu przypomina mi się film "Co mi zrobisz jak mnie
złapiesz" i scena w której szef pyta Dudałe (Tyma) o wykonanie planu. Brzmiało to to mniej
więcej tak:

Szef: Dudała jak stoimi z planem?
Dudała: 90 % planu wykonane.
Szef: Dudała !?
Dudała: 70 % planu.
Szef: Dudała !!!!!!?
Dudała: 40 %.
Szef: Dudała prawdę mówcie!!
Dudała: Panie Prezesie kto to bym tam prawdę znał.

I tak jest z tym 90 %. Zastępują idee jednej prawdy, ideą swojej prawdy.
Proszę się nie obrazić, ale jak 90 % analityków posiadających wdrożone BI (szkoda, ze nie ma
badań co oni rozumieją przez to BI) wykorzystuja xls. To wróćmy do jaskiń. Excel nie jest
rozwiązaniem, jest łatką na oponie, i ten samochód daleko nie pojedzie.
Dzięki za dyskusję, ale nic z niej nie wynika oprócz tego, że dużo pracy przed nami.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.01.2009, 13:20

Zastępuje hm... Na bez rybiu i rak ryba.

No..., aż takiego podsumowania na cześć E. się nie spodziewałem.
Dzięki!

dużo pracy przed nami.

Oj tak, oj tak.

Również dziękuję za wymianę poglądów.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.01.2009, 13:46

Witam. Coś się cicho zrobiło, więc trzeba trochę podsumować:

Jak ustaliliśmy w toku... BI to nie hurtownia i nie Excel.
I nie sama prezentacja... To raczej zestaw tych narzędzi.

Dobrze, więc BI to zestaw:

1. Ekstrakcja, ładowanie, przetwarzanie ...
- http://officewriter.softartisans.com/OfficeWriter-409....
- http://afin.net/samples/AFIN.NET.Information.Services/...

2. Hurtownia danych MOLAP (ROLAP to j.w.)
- http://etl-tools.info/pl/excel-faq-201_przyklad-olap-c...
- http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...
- wspomniana gdzieś wyżej "kostka budżetowa"

3. Elastyczne raporty
- m.in. SAP Analyzer
- Wszyscy teraz na gwałt robią takie funkcje do swoich ERPów i BI (my też, tylko, że my od 13(!)
lat)

4. Prezentacja/Dystrybucja
- http://solinari.pagos.com/SSLiveWebNode/publicaccess.d...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/3
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- http://afin.net/samples/publications/report1.htm
- Excele na SPS, komponent "arkusz" w OWC (tzw. publikacja do html z interakcją, szkoda, że
wycięta w E2007) praktycznie wszędzie...

Wszystko to może robić Excel. I to nawet do dość dużej skali.
Pozdrawiam
(Szczególnie tych, co nie wiedzieli, że tak można)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.01.2009, 19:21

Oczywiście, że można - tak samo, jak można zrobić stronę www w Excelu, czego najlepszym
przykładem jest strona Pana firmy. Nie oznacza to jednak, że onet.pl, naszą-klasę czy google'a
też można zrobić w Excelu, co też od tych kilku zakładek kilka osób stara się Panu wytłumaczyć.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.01.2009, 14:09

Dziękuję za te tłumaczenia! I za energię im poświęcaną.

Państwo chcecie mi jednak wytłumaczyć, że "się nie da" zrobić poważnej platformy analitycznej z
Excelem w roli głównej.
A ja wiem, że się da. Powiem więcej, da się i jest lepsze! Bo bardziej elastyczne, bo nikogo nie
trzeba uczyć, itp. A możliwości - prawie te same.
Oczywiście nie wszystko i nie w każdym zakresie, to już opisaliśmy szczegółowo, ale klienta
końcowego hurtowni - jak najbardziej! A w małych firmach wręcz wszystko, łącznie z DTSami,
OLAPami, prezentacjami.

I wiem też, że można NISKIM KOSZTEM, a dostać 90% funkcjonalności za 10% kosztu... - nie
uważa Pan że to niezły wynik?
A to, zdaje się, wprost rewelacyjna sytuacja na złe czasy, nieprawdaż?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2009, 15:13

Wojciech Gardziński:

Dziękuję za te tłumaczenia! I za energię im poświęcaną.

Państwo chcecie mi jednak wytłumaczyć, że "się nie da" zrobić poważnej platformy
analitycznej z Excelem w roli głównej.
A ja wiem, że się da. Powiem więcej, da się i jest lepsze! Bo bardziej elastyczne, bo nikogo nie
trzeba uczyć, itp. A możliwości - prawie te same.

Samym Excelem, bez użycia dodatkowych narzędzi? Przechowywanie, ETL, cała analityka i
raportowanie tylko za pomocą samego Excela?

Panie Wojciechu, Pan uważa się się da czy wie Pan o istniejącym rozwiązaniu na bazie Excela?
Bo jeśli to drugie, to temat wątku jest w 100% prawdziwy :-)

Pozdrawiam,
Paweł Kiraga

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.01.2009, 15:24

Coś się pochowało - nie rozumiem...
"Panie Wojciechu, Pan uważa się się da czy wie Pan o istniejącym rozwiązaniu na bazie Excela?"

Oczywiście, że nie samym Excelem! To niektórzy z Państwa mi to uparcie wmawiają: że ja chcę
robić przechowywanie danych i aplikacje transakcyjne w E. NIE! (Są tacy, co tak robią, wiem).
Nie, nie i nie. Ale to ci niektórzy się rozpędzają i twierdzą, że "Excel to choroba." A to już bzdura
do kwadratu.
Dlaczego wielcy się więc poniżają robią "analyzery" itp. a głównym kryterium wszelkich
konkursów na aplikacje BI jest "interfejs excelowy"? Nie samym, ale bez niego się nie da.
I można go trochę ulepszyć ;) - to była reklama ;)
Temat wątku prawdziwy.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2009, 15:39

Link z sercem ;)
http://www.innowera.com/howitworks.html

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/3
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.01.2009, 18:54

Paweł K.:

Samym Excelem, bez użycia dodatkowych narzędzi? Przechowywanie, ETL, cała analityka i
raportowanie tylko za pomocą samego Excela?

A ja tak znowu się na chwilę wtrącę i zniknę na bok tematu obserwując jego rozwój...

Ja tam się nie znam, ale... Nie ma gotowców ETL. Aplikacje ETL zawsze są pisane pod konkretną
firmę, pod jej dotychczasowy zbiór danych, na zamówienie, pod przygotowaną bazę (hurtownię)
danych.

Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię

Filozofując... Zbierz "bazodanowców" + analityków + kilku(nastu) maniaków Excel'a + nie
wiem kogo jeszcze, a napiszą w VBA makra / skrypty (z referencjami do odpowiednich bibliotek
oczywiście), które "przeżrą" dane w plikach *.txt, bazach Access'a, innych bazach danych SQL
(MySQL, PostgreSQL, Oracle itd) i zaimportują to do jednej, wielkiej hurtowni danych, którą "E"
później z łatwością obsłuży, wygeneruje dane, przetworzy, zrobi raporty, wyśle na maila,
wyeksportuje do PDF'a i nie wiadomo co jeszcze.

Nie twierdzę, że E stoi na szczycie łańcucha pokarmowego i jest nie wiadomo jak potężną
aplikacją BI... Nie... Nie jestem nawet w stanie porównać "E" vs. aplikacje BI, ponieważ nie
miałem do tej pory z nimi aż takiej styczności. Nie powiem prawie nic na temat efektywności "E"
vs. aplikacje "BI", ale... Ale osobiście znam maniaków "E", samouków IT znających SQL'a, różne
języki skryptowe i języki programowania. Owi maniacy byliby w stanie zrobić coś takiego:

Paweł K.:

Samym Excelem, bez użycia dodatkowych narzędzi? Przechowywanie, ETL, cała analityka i
raportowanie tylko za pomocą samego Excela?

Czy takie rozwiązanie (aplikacja napisana przez maniaków "E") nie byłoby tańsze (!nie mówię, że
lepsze!) dla małych a nawet średnich firm???

pozdrawiam,
T.

PS. Uciekam na "boczny tor" obserwować przebieg tematu.

PPS. Przypominam, że "Ja tam się nie znam, ale..." Tak tylko filozofuję...

Tomasz J. edytował(a) ten post dnia 26.01.09 o godzinie 19:41

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.01.2009, 19:39

Wojciech Gardziński:

...twierdzą, że "Excel to choroba." A to już bzdura do kwadratu.

>

Gdyby Pan czytał ze zrozumieniem, to wiedziałby Pan, że nikt tutaj nie wypowiadał się z tak dużą
dozą kategoryczności jak Pan sugeruje. Excel to choroba w WIELU ORGANIZACJACH - nie we
wszystkich. Absurdalność wykorzystania Excela w niektórych sytuacjach nosi często znamiona
choroby. Będę tego bronił, choć szczerze mówiąc jestem już zmęczony tą dyskusją.

Poraża mnie Pańska pewność siebie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.01.2009, 08:22

Najpierw odpowiem p.TJ:
Dokładnie tak, jak Pan napisał. DTSy, ETLe i takie tam, to dłubanina, w czymkolwiek by nie
była. Ja np. robię takie DTSy w Excelu - bo prościej(!)
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.IS_P...
http://afin.net/samples/AFIN.NET.Information.Services/
, a potem wysyłam panu informatykowi w arkuszu E. i on to implementuje w SQL Server
Analysis Services w 1, słownie 1 dzień. Ten, kto się zna na logice, robi swoje i ten, co się zna na
narzędziu, też robi swoje.
A co do raportowania, definicji zapytań itp.
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

I, niech Pan się odzywa częściej, bo, jak Pan widzi, brakuje tu trzeźwych ocen (ja stoję po jednej

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/3
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ze stron barykady) a inni... hehehe...

Krzysztof Bokiej:

Gdyby Pan czytał ze zrozumieniem, to wiedziałby Pan, że nikt tutaj nie wypowiadał się z tak
dużą dozą kategoryczności jak Pan sugeruje. Excel to choroba w WIELU ORGANIZACJACH -
nie we wszystkich. Absurdalność wykorzystania Excela w niektórych sytuacjach nosi często
znamiona choroby. Będę tego bronił, choć szczerze mówiąc jestem już zmęczony tą dyskusją.

Poraża mnie Pańska pewność siebie.

Jak pan mnie zaprosi na piwo, to po drugim, które już ja postawię, powiem Panu, ilu miałem
ludzi z Pana firmy na szkoleniach z tej choroby, hehehe

A, w ogóle, to takie piwo wszystkich dyskutantów to nie jest zły pomysł. Pianę już mamy ;)

(Tak nieśmiało: proszę nie używać argumentów 'Ad personam')

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.01.2009, 09:27

Panie Wojciechu, Pan uważa się się da czy wie Pan o istniejącym rozwiązaniu na bazie Excela?
Bo jeśli to drugie, to temat wątku jest w 100% prawdziwy :-)

Pozwoli Pan, Panie Pawle, że Panu zaserwuję odpowiedź specjalną:

TAK.

Tylko niech Pan nie pyta publicznie gdzie, bo przecież nikt się do tego za skarby nie przyzna (tzn.
ja mówię o tych baaardzo dużych).
"Excel jest jak kaszanka - wszyscy lubią, ale na stół gościom nikt nie podaje."

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.01.2009, 19:58

Wojciech Gardziński:

Panie Wojciechu, Pan uważa się się da czy wie Pan o istniejącym rozwiązaniu na bazie
Excela?
Bo jeśli to drugie, to temat wątku jest w 100% prawdziwy :-)

Pozwoli Pan, Panie Pawle, że Panu zaserwuję odpowiedź specjalną:

TAK.

Pytanie o istniejące rozwiązanie było z przymrużeniem oka.

Tylko niech Pan nie pyta publicznie gdzie, bo przecież nikt się do tego za skarby nie przyzna
(tzn. ja mówię o tych baaardzo dużych).

Postaram się odpowiedzieć krótko, bo padło już wiele argumentów przeczących tezie w temacie
(a nie chcę powielać wypowiedzi osób biorących udział w dyskusji.

Oczywiście, w małych firmach za pomocą samego Excela możemy otrzymać rozwiązanie BI. Przy
większej firmie/specyfice biznesu dodamy do tego Accessa żeby więcej wycisnąć z Excela.

Duet Excel-Access pewnego poziomu nie przeskoczy. Tu już wkraczają lepsze rozwiązania. Tak,
celowo użyłem słowa lepsze. Dlaczego? Ponieważ pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie
wykonać za pomocą określonych narzędzi, które to mają swoje ograniczenia.

Już nie sam Excel, ale trio Excel-Access-PowerPoint tworzą wspaniałą platformę do analizy-
zarządzania-prezentacji wynikowym zbiorem danych. Otrzymanym z rozwiązań BI. Oczywiście
E-A-PP traktujemy tu jako 'końcówkę' a nie jako część układanki BI.

Arkusz kalkulacyjny by MS to majstersztyk. Ogólnie cały pakiet biurowy im się udał. Pomińmy
istnienie na rynku innych producentów oprogramowania, systemów MRP/ERP/CRM/BI/etc. - po
co MS wypuszcza m.in. Dynamics, SharePoint, PerformancePoint, Exchange, SQL Server, skoro
mają Excela? Wystarczy go rozwijać.

Kiedyś 4 osobowa rodzina jeździła na wczasy maluchem. Teraz też można kupić malucha ale
sporadycznie kto jeździ? Po co przepłacać i kupować większy samochów, skoro można kupić
malca za małe pieniądze?

Jako bonus do mojej wypowiedzi czytanka, krótka i miło się czyta.

"Excel jest jak kaszanka - wszyscy lubią, ale na stół gościom nikt nie podaje."

Nawet jeśli uwielbiamy kaszankę, to nie damy nią zastąpić naszego menu. Nawet jak na pomoc
przybędzie cebulka.
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Pozdrawiam,
Paweł Kiraga

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.01.2009, 23:29

Wojciech Gardziński:

Witam. Coś się cicho zrobiło, więc trzeba trochę podsumować:

Jak ustaliliśmy w toku... BI to nie hurtownia i nie Excel.
I nie sama prezentacja... To raczej zestaw tych narzędzi.

Dobrze, więc BI to zestaw:

1. Ekstrakcja, ładowanie, przetwarzanie ...
- http://officewriter.softartisans.com/OfficeWriter-409....
- http://afin.net/samples/AFIN.NET.Information.Services/...

2. Hurtownia danych MOLAP (ROLAP to j.w.)
- http://etl-tools.info/pl/excel-faq-201_przyklad-olap-c...
- http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...
- wspomniana gdzieś wyżej "kostka budżetowa"

3. Elastyczne raporty
- m.in. SAP Analyzer
- Wszyscy teraz na gwałt robią takie funkcje do swoich ERPów i BI (my też, tylko, że my od
13(!) lat)

4. Prezentacja/Dystrybucja
- http://solinari.pagos.com/SSLiveWebNode/publicaccess.d...
- http://afin.net/samples/publications/report1.htm
- Excele na SPS, komponent "arkusz" w OWC (tzw. publikacja do html z interakcją, szkoda, że
wycięta w E2007) praktycznie wszędzie...

Wszystko to może robić Excel. I to nawet do dość dużej skali.
Pozdrawiam
(Szczególnie tych, co nie wiedzieli, że tak można)

Witam
Zaciekawiła mnie dyskusja.
Koncentrując się na tych etapach to widzę raczej definicje hurtowni danych z narzędziami do
prezentacji.

W tym miejscu nie widzę czegoś co daje inteligencje której oczekiwałbym po BI.
Producent wspominanego excela też to dostrzegł i dlatego dodał ADD-INS do niego w zakresie
Data Miningu (w wersji do SS 2k8). :)

Jak dla mnie Analityk korzystający excela jest ostatnim ogniwem BI i to w nim są wówczas
zaimplementowane algorytmy..
Ale czy takie BI przez Excel (bez add-ins) to na pewno narzędzie posiadające inteligencje? Czy
daje to wiedzę? Czy jedynie informacje?

Czy to daje przewagę rynkową? Szybkość podejmowania decyzji?
Czy tego chcemy?
Czy te 90% analityków robi dobrze?

Pozdrawiam

Łukasz Grala

Ps
Ja tego nie chce :)

Łukasz Grala edytował(a) ten post dnia 28.01.09 o godzinie 01:23

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.01.2009, 01:20

odp. LG
A mógłby Pan nieco szerzej opisać tę inteligencje, co ją Pan odnalazł w SS 2k8 (cokolwiek by to
nie było, tzn. nie wiem czy wszyscy wiedzą)?

Odp. PK:
A ja odpowiedź potraktowałem BEZ przymrużenia oka.
Wie pan, kiedy ja, Excelowiec, przestałem mieć kompleksy excelowe (bo wszyscy dokoła
wmawiali mi, że mieć powinienem)? Jak w moich excelkach u klientów zobaczyłem liczby 10 i 11
cyfrowe (przed przecinkiem - uprzedzam atak złośliwych). I widziałem też, jak wielcy się ślicznie
odbijali od.

Ten przykład z maluchem też jest znany od co najmniej 15 lat:
Informatycy przez duże "I" twierdzą, że na wczasy się nie da jechać maluchem i wszystko, co
większe jest lepsze, czyli trzeba kupić SUVa. I kupują (słynny w branży run na ... w ZE, bo miały
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pieniądze, a wdrażały potem tylko FK). A potem się dziwią, dlaczego po mieście tak trudno się
gdzieś zmieścić (czytaj: mało elastyczne), że tak w sumie, to 50 % po mieście, a po szosach w
ogóle, to nawet 99 %, że to pali nie wiem ile (czytaj: bajońskie koszty obsługi). Faktem jest, że
jest czym panienki poderwać (zdobyć uznanie kontrahenta, słynny argument o poważnym
postrzeganiu firm z ERPem) i że człowiek czuje się na szosie, jak król (tzw. nagrody "liderów
informatyki" przyznawane za ... ilość pieniędzy, wydanych na informatykę). Ale sukces jest. I
żeby sukces był jeszcze większy... kupuje się drugie auto, miejskie... (Excelek)

A jak być powinno?
Do tego zmierzam, żeby TO opisać. Szanowni, opiszmy więc, czym jeździmy. I gdzie się DA tym
dojechać, gdzie się NIE DA, po co nam cztery kółka, a po co błyszczący lakier (Po co w SUVach
chrom na zderzakach?)
Nie doszukujmy się inteligencji w Mercedesach, ani nie zaprzeczajmy zaletom Maluchów, nie
mówmy, że SUVy są bez sensu, ani, że Maluchy uniwersalne. Znajdźmy, nie złoty środek, tylko
sens.
Wydaje mi się, że częściowa odpowiedź jest w "czytance" Pana PK.
"Rośnij i zmieniaj narzędzia w trakcie rozwoju". Ale czakam(y) też na inne argumenty, np. dot.
kosztów. Trudne czasy idą.

Pozdrawiam.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.01.2009, 11:28

Dawno mnie tu nie bylo ale widze,ze dyskusja jest coraz bardziej goraca i obawiam sie, ze jak
bysmy sie starali i logiczne argumenty podawali to i tak Pana nie przekonamy. Na rynku jest
wiele narzedzi i wiele firm i rynek to zweryfikuje. Nie moze Pan jednak oceniac narzedzi przez
konsultantow danych firm co sie pojawialo sie w poprzednich postach bo konsultant
konsultanrowi nierowny. Ja tez nie jestem masterem w Excelu i z pelna odpowiedzialnoscia sie
do tego przyznaje ;-) dziwi mnie tylko Panska nieomylnosc i brak pokory czytajac niektore
odpowiedzi. Wazne by sluchac czy czytac co ludzie mowia i czasami choc troche sie zgodzic... Tak
czy inaczej Panowie mysle, ze i tak nie dojdziemy do konsensusu w tej dyskusji wiec proponuje
za innym Panem "Róbmy swoje!" Dla wszystkich nas jest miejsce na tym rynku i szkoda czasu i
nerwow na te dyskusje :-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.01.2009, 12:45

Święte słowa Moniko.
Poza tym padła propozycja z mojej strony o pzeniesienie wątku na grupę Excela, tam gdzie jego
miejsce.
Apel do moderatora o rozważenie takiej opcji.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.01.2009, 13:03

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/3

7 z 7 2012-01-03 09:26


