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Andrzej O.:

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Konitz:

A co ma wspólnego procesowanie wniosków urlopowych z BI ?

A jak inaczej, jak nie poważnym, notowanym u Gartnera, BI-ajem, policzyć KPI 'worker
satisfaction index' = 'days on the beach' / 'effective workdays (the boss present)'?
Przeciez to KLUCZOWE w BSC, ABC, itp.

Serio: takie samo zbieranie i konsolidacja informacji rozproszonej, jak wszystko inne,
np. plany, budżety. Do konsolidacji tabelek planów już można BI używać, czy też jeszcze
nie? (Bo jak nie można, to co toto właśnie robi w reklamach dokładnie wszystkich
systemów?)

Hmm, tak patrząc to również wystawianie faktur, naliczanie płac, gospodarka magazynowa
i co tam Pan jeszcze sobie wymysli to również BI...

że co?????

Sarkazm - proszę sprawdzić w wikipedii o co chodzi...

Wiem, wiem, że da się zrobić workflow w excelu, a wszak excel wg Pana to jedyny słuszny
BI, jednak jakoś wolę rozgraniczać systemy transakcyjne od stricte analitycznych...

...no więc?

Bułka z masłem... ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.07.2010, 23:05

Krzysztof Konitz:

Panie Wojciechu,

Czasem zastanawiam się czy Pan ma jakiś plan w tym biciu piany czy po prostu robi Pan to dla
przyjemności...

Nie powiem, że nie jest przyjemne patrzeć na agonię co poniektórych 'świętości', ze szczególnym
uwzględnieniem JWP...
A plan tyż jest - wyłuszczałem go już setki razy. Jest na moim profilu, jakby ktoś szukał.

1. "Czy planowanie i budżetowanie to już BI" - wg mnie nie. Dla mnie BI to systemy
analizowania danych. Moim skromnym zdaniem BI nie "produkuje" danych ale je przetwarza.
Dane powstają natomiast m.in. w systemach transakcyjnych - dokumenty księgowe,
magazynowe, owa nieszczęsna ewidencja nieobecności itp. Sądziłem, że przynajmniej co do
tego jesteśmy zgodni ?

Ha, co ciekawe - przyznam pewnie tu Panu rację. Ale wie Pan - to jest tak: jak taki BIajek mi
wmawia (strasząc, grożąc i od czci i wiary odsądzając), że on wszystko a ja nic (nie chodzi o
ludzi, rzecz jasna), to ja mu udowadniam, że się grubo myli. I wie Pan, może to głupio, tak
bezpośrednio, ale Pan też był w tej grupie... (zanim Pan zaczął sensownie... Przytoczyć cytatki?)

2. Co do FK, o których Pan napisał sprzedawanych przez SAP to już jakieś kompletne
nieporozumienie. SAP od kilkudziesięciu lat sprzedawał i sprzedaje w ramach swojego
systemu transakcyjnego moduły obsługujące m.in. FI, CO, SD, MM itp. - to jest typowe
oprogramowanie służące do obsługi codziennej działalności firm i nie ma z BI nic wspólnego...

Ależ ja o tym piszę. W tym zdaniu o FKach nie chodziło o żadne BIaje, tylko o robienie w konia
kupy duuuuużych firm i tzw. Skarbu Państwa przede wszystkim, że się im sprzedaje ERPa, a po
latach wdrożeń wyszło na to że stare FKi robiły to samo. Chodzi mi o to, że Pan taki wrażliwy na
sens tego co się wmawia i sprzedaje klyjentom...

Rozumiem, że boli Pana mnogość oferowanych przez SAP rozwiązań BI.

Nie, nie boli. Raczej śmieszy, bo przypomina gonienie ogonka.

No ale czym zawinił sobie ich sysem ERP ?

Niczym. Jest podobno nawet niezły. Tylko dlaczego taki, że tak powiem, żarłoczny? A

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/30

1 z 9 2012-01-03 09:36



Adam Kalinowski
konsultant,
systemy
planowania i
analiz,
erp

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

Adam Kalinowski
konsultant,
systemy
planowania i
analiz,
erp

przynajmniej jego żołnierze.

Przecież Excel to "king of BI", nie "king of ERP" ? A może nie ?

Może tak.

Może excel to już generalnie narzędzie do wszystkiego ? Może nawet word nie jest już
potrzebny ?

Czy Pan musi sobie czasami pokonfabulować?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.07.10 o godzinie 00:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2010, 00:18

Wojciech Gardziński:

Ciekawe też, gdzie Pan był, jak SAP sprzedawał po Polsce straszliwie drogie FKi, wciskając, że
wdraża ERPy i w ogóle szczęście?

Ja nie wiem gdzie byl wtedy Krzysiek i po czyjej stronie stal. Za to ja pamietam jak kupowano te
SAP-y. Bylem jeszcze wtedy mala dziewczynka z warkoczami, ale juz troche rozumialem.
Problem w tym ze nic, a nic nie mialem do powiedzenia.
Prosze mnie nie czynic odpowiedzialnym za te wydawane w wielu przypadkach bez sensu
miliony. Konsultanci SAP po prostu poruszaja sie w absurdalnym swiecie wielkich korporacji i
staraja sie wykonywac swoja robote najlepiej jak umieja.
Moze decydenci boja sie ryzyka? Dlatego wola wydac piec razy wiecej (nie swoich przeciez
pieniedzy) i miec pewnosc ze system bedzie dzialac w miare dobrze. Chce Pan walczyc z
wiatrakami?
Jest duzo malych firm gdzie decyduje wlasciciel i ktore licza kazda wydana zlotowke

Za to wdrozenie SAP BI kiedy juz ma sie SAP jest calkiem rozsadnym posunieciem. Glownie
dlatego ze SAP dorzuca to BI za darmo (licencja stanowiskowa ERP uprawnia rowniez do
korzystania z BI). Klient placi tylko za sprzet, wdrozenie i osobne licencje BI.

Dla klienta SAP BI nie jest wcale drozsze niz Excel. Mowie o cenie w stosunku do korzysci (Nie
chodzi o mozliwosci, bo sa te same. Excel + BD + duzo kodowania =~ SAP BI)

Byc moze jest to podstep i za 5 lat nie bedzie juz wsparcia SAP BI, a jego funkcje przejmie SAP
Business Objects SE, za ktore trzeba bedzie slono placic (to juz jest temat dla prawnikow).
Zreszta moze za 20 lat w ogole juz nie bedzie SAP? Mowie o tym co jest teraz - w 2010 roku

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |8.07.2010, 11:45

No, no, no... podziwko. Nie sądziłem, że Pan tak umie.

Jedno może, z czym się nie zgadzam, to te korzyści z SAPA BI (dowolnej metki)i Excela, ale to
już wiemy.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2010, 12:44

Wojciech Gardziński:

No, no, no... podziwko. Nie sądziłem, że Pan tak umie.

Jedno może, z czym się nie zgadzam, to te korzyści z SAPA BI (dowolnej metki)i Excela, ale to
już wiemy.

SAP BI jest w obie strony zintegrowane z Excelem.
Klient ma to ZA DARMO. Wystarczy nauczyc sie tymi narzedziami poslugiwac
Prawdopodobnie trzeba tez bedzie zatrudnic konsultanta do sensownego zaprojektowania
poszczegolnych rozwiazan. No ale to jest juz placenie za wiedze i doswiadczenie, a nie za
narzedzia

Jesli klient nie ma SAP ERP, to namawianie go na SAP BI jest bez sensu. Moim zdaniem mozna to
rozwazac tylko w przypadku, kiedy jest to b. duza firma i mamy zamiar korzystac z funkcji
planowania (BI-IP). Do zwyklego raportowania mozna znalezc tansze systemu, ktore robia mniej
wiecej to samo

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2010, 14:00
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Wojciech Gardziński:

Czy Pan musi sobie czasami pokonfabulować?[edited]Wojciech

Panie Wojciechu, gdzie mi tam do mistrza... ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2010, 15:55

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

No, no, no... podziwko. Nie sądziłem, że Pan tak umie.

Jedno może, z czym się nie zgadzam, to te korzyści z SAPA BI (dowolnej metki)i Excela, ale
to już wiemy.

SAP BI jest w obie strony zintegrowane z Excelem.
Klient ma to ZA DARMO. Wystarczy nauczyc sie tymi narzedziami poslugiwac
Prawdopodobnie trzeba tez bedzie zatrudnic konsultanta do sensownego zaprojektowania
poszczegolnych rozwiazan. No ale to jest juz placenie za wiedze i doswiadczenie, a nie za
narzedzia

Jesli klient nie ma SAP ERP, to namawianie go na SAP BI jest bez sensu. Moim zdaniem mozna
to rozwazac tylko w przypadku, kiedy jest to b. duza firma i mamy zamiar korzystac z funkcji
planowania (BI-IP). Do zwyklego raportowania mozna znalezc tansze systemu, ktore robia
mniej wiecej to samo

Jasne, jasne.
A ja potem odbieram takie listy ... (ten akurat z dzisiaj...)
afin zasysa dane z pewnego pliku generoanego przez sap. Po przeliczeniu danych przez afina

znalezłem jedną pozycję którą dubluje

Chce Pan przekazać jakieś pozdro naszemu wspólnemu klyentowi?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2010, 16:29

Wojciech Gardziński:

Jasne, jasne.
A ja potem odbieram takie listy ... (ten akurat z dzisiaj...)
afin zasysa dane z pewnego pliku generoanego przez sap. Po przeliczeniu danych przez afina

znalezłem jedną pozycję którą dubluje

Chce Pan przekazać jakieś pozdro naszemu wspólnemu klyentowi?

ale o czym Pan w ogóle pisze?
Jeśli raport dubluje pozycje, to blad programisty, lub administratora (bo dane zwykle dubluja sie
przy ladowaniu do kostek), a nie SAP BI czy Excela.

Jakiemu 'klientowi' chce Pan przeslac te pozdrowienia? Przeciez ja najprawdopodobniej nie znam
nawet tych ludzi. SAP to sa setki wdrozen w calej Polsce.
Nawet gdybym to ja osobiscie zdublowal te rekordy, to nie ma zadnego znaczenia dla tej
dyskusji

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.07.2010, 17:04

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Jasne, jasne.
A ja potem odbieram takie listy ... (ten akurat z dzisiaj...)
afin zasysa dane z pewnego pliku generoanego przez sap. Po przeliczeniu danych przez

afina znalezłem jedną pozycję którą dubluje

Chce Pan przekazać jakieś pozdro naszemu wspólnemu klyentowi?

ale o czym Pan w ogóle pisze?

O tym, że uwielbiam poprawiać po. Taki los, Panie Szanowny z tymi JWPami.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.07.2010, 17:54
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Adam Kalinowski:

SAP BI jest w obie strony zintegrowane z Excelem.

Integracja $APa i Excela kojarzy mi się tu z takim zdaniem:
"Trendy grawitują ku wyalienowaniu względnie integracji populacji adekwatnie do infrastruktury
archetypów"
Takie bez ładu to zdanie, ale sens podobno jest - straszliwie ukryty, podobnie jak integracja
powyżej. To że ktoś może wpisywać dane do Excela i zassać do S. to integracja? To interfejs
wejścia zaledwie... To, że zamiast na ekran, to wywałka do pliku CSV z rozszerzeniem XLS, żeby
klient myślał, że to plik Excela, to wg Pana integracja?

Raczej niech Pan napisze tak:
"Robimy wszystko, żeby klient mógł poprawi(a)ć nasze niedoróbki w tym, w czym umie i żeby
siedział cicho. My mu ewentualnie podeślemy konsultanta z umiejętnością pisania makr w VBA,
żeby "integracja" była pełniejsza..."

P.S.
Jak Pan nie ma mocy przerobowych, to ja składam ofertę, że pointegruję za Pana stawki, no
dobra, za pół Pana stawki, Pana klyjentów z Excelem.
Tylko że to rozwiązanie ma pewną wadę ukrytą - to pewnie zakończy "proces integrowania" czyli
tzw. neverending service

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.07.10 o godzinie 15:31

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.07.2010, 15:23

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

No, no, no... podziwko. Nie sądziłem, że Pan tak umie.

Jedno może, z czym się nie zgadzam, to te korzyści z SAPA BI (dowolnej metki)i Excela,
ale to już wiemy.

SAP BI jest w obie strony zintegrowane z Excelem.
Klient ma to ZA DARMO. Wystarczy nauczyc sie tymi narzedziami poslugiwac
Prawdopodobnie trzeba tez bedzie zatrudnic konsultanta do sensownego zaprojektowania
poszczegolnych rozwiazan. No ale to jest juz placenie za wiedze i doswiadczenie, a nie za
narzedzia

Jesli klient nie ma SAP ERP, to namawianie go na SAP BI jest bez sensu. Moim zdaniem
mozna to rozwazac tylko w przypadku, kiedy jest to b. duza firma i mamy zamiar korzystac
z funkcji planowania (BI-IP). Do zwyklego raportowania mozna znalezc tansze systemu,
ktore robia mniej wiecej to samo

Jasne, jasne.
A ja potem odbieram takie listy ... (ten akurat z dzisiaj...)
afin zasysa dane z pewnego pliku generoanego przez sap. Po przeliczeniu danych przez afina

znalezłem jedną pozycję którą dubluje

Chce Pan przekazać jakieś pozdro naszemu wspólnemu klyentowi?

Panie Wojciechu, większość osoób wypowiadających się na tym forum zna na jakimś poziomie
excela i co za tym idzie może się w tym temacie wypowiadać - nawet błądząc. Natomiast Pan
krytykuje wszystkie rozwiązania SAP, o których nie ma zielonego pojęcia... Dlatego dla mnie - te
Pana wypowiedzi, które dotyczą tematów, na których jak czuję Pan się zna są wartościowe.
Natomiast cała reszta wypowiedzi, które dotyczą rzeczy, których Pan na oczy nie widział ale
zdanie ma wyrobione (to bardzo polskie ;) ) są niewiele warte i raczej szkodzą Pana sprawie.
Nie piszę tego dlatego, że jestem jakimś wielkim obrońcą SAPa - ten system jakoś sam sobie
radzi. Ale drażni mnie krytkowanie rzeczy, o których nic się nie wie.,,

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.07.2010, 22:22

Krzysztof Konitz:

Panie Wojciechu, większość osoób wypowiadających się na tym forum zna na jakimś poziomie
excela i co za tym idzie może się w tym temacie wypowiadać - nawet błądząc. Natomiast Pan
krytykuje wszystkie rozwiązania SAP, o których nie ma zielonego pojęcia... Dlatego dla mnie -
te Pana wypowiedzi, które dotyczą tematów, na których jak czuję Pan się zna są wartościowe.
Natomiast cała reszta wypowiedzi, które dotyczą rzeczy, których Pan na oczy nie widział ale
zdanie ma wyrobione (to bardzo polskie ;) ) są niewiele warte i raczej szkodzą Pana sprawie.
Nie piszę tego dlatego, że jestem jakimś wielkim obrońcą SAPa - ten system jakoś sam sobie
radzi. Ale drażni mnie krytkowanie rzeczy, o których nic się nie wie.,,
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Uwaga przyjęta.

Nie, nie znam się na SAP, widziałem wiele razy, ale nie potrafiłbym nic w nim zrobić. Podobnie
jak w 1000 innych ERPach i systemach dziedzinowych.
Moja wiedza jest duża, ale bierna - nasłuchałem się.

Aha, pisząc "SAP" uwaga, przyznaję się do pewnej "przewiny" (pisałem już to zresztą): Nie mam
na myśli tylko i wyłącznie określonego produktu określonej firmy - mam na myśli wszystkie
wszystkowiedzące systemy ERP albo konglomeraty ERP+BI+bógwico.

Co więcej, kiedyś dostałem taką lekcję - rozmowa z szefem controllingu dużej firmy - części
korporacji, ok. 2000 r.:
(on) - (...) wdrażamy SAP
(ja, WG) - Coście poszaleli, przecież oni Was pociągną na miliony, TAKI DROGI SYSTEM?
(on) - Panie Wojtku, tylko w tym roku firma X zainwestuje w ten bałagan, co Pan widzi za moimi
plecami (było po prostu okno) 30 milionów dolarów. Czy uważa Pan, że wydanie 5% tej kwoty
na dobre zorganizowanie całości to dużo?
(ja, WG) - KUPUJECIE NIE DOŚĆ ŻE CHYBA NIEZŁY, TO JESZCZE NAJTAŃSZY SYSTEM NA
ŚWIECIE

Panie Krzyśku, pasuje?

Znam tylko, ale i aż, temat od takich stron:
1. 90% klientów szkoleń Excela i VBA to ludzie mający SAP, bo też i (dalsze punkty)
2. Wszyscy mają problemy z w temacie analiz. Co innego słyszą w reklamach, na prezentacjach,
a co innego potem na fakturach i w czasie rozwiązywania problemów. A jest ich cała kupa. A
czasami bezczelny sposób wręcz dojenia sprzyja radykalizmowi poglądów na ten temat.
3. Nikt nie ma ochoty podejść do tematu pod kątem rozwiązania problemu, tylko wszyscy się
licytują, "kto jest prawdziwszy". Prawdziwszy ERP, prawdziwszy BI, prawdziwszy "nowoczesny
BI", takie tam.
4. Widziałem wiele kwiatków, typu zwykła obrotówka robiąca się 12 godzin. Kwiatki są wszędzie
- to prawda, ale nie wszędzie takie drogie.
5. Rozwiązałem wiele problemów z którymi SAP (i inne, oczywiście) mają duże problemy:
konsolidacja budżetów (bo ludzie chcą je mieć w Excelu i już) słownikowania biznesowe bez
strasznie poważnych modułów (to ten film dla pana AK) itp, itd. Wszystkie spowodowane były
"sztywnością" systemu ERP

A ludzie rzeźbią w Excelu. Rzeźbią takie bzdury, że ma Pan 100 % praw do tego, żeby śmiać się i
walczyć po swojemu z Exceliozą.
Ale bardzo się różnimy na temat przyczyn tego zjawiska. Ja twierdzę, że główną przyczyną jest
mniej więcej to, co tu wypisuję. Wiem, że świat nie jest czarno-biały, ale chcę wypracować
wspólnie (pisałem to wielokrotnie, wiem że "docierały" do Pana percepcji raczej inne
wypowiedzi, te "wojownicze") coś, co pozwoli tysiącom tych ludzi efektywnie pracować. Bo wie
Pan, to, co jest teraz nie zasługuje nawet na pojęcie "bałagan". Wy reklamujecie szczęście w
6-tym z kolei produkcie BI, a ja mam pytania w mejlach: "Panie Wojtku, a nam tu SAP
eksportuje w wydrukach kropki jako separatory tysięcy. Excel to źle formatuje, itp...

SAP to jest bardzo dobry System ERP.
Szkoda tylko, że zamknięty, żarłoczny i powodujący patologię jw.
Czy drogi, to już kwestia dyskusyjna, jak wyżej.

Bardzo chętnie przyłączę się do wszelkich inicjatyw, żeby to zmienić.
Nie żeby zmienić SAP - nic do tego nie mam.
Żeby sprawić, żeby praca w działach analiz/controllingu/jak_zwał_tak_zwał była efektywna. A nie
jest. Walczę z kłamstwami marketingowymi, nie z SAP.
Wojciech G.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.07.2010, 13:22

Krzysztof Konitz:

(...) ten system (SAP) jakoś sam sobie radzi.

Wróćmy więc na chwilę do SAP BI v.5: "Duet"
Tak, to po co mu Microsoft Share Point, tararara?

Ale jednak jest śmiesznie. No jest i już.
Microsoft Office Share Point & SAP
Jak wiadomo...

(AK) SAP BI jest w obie strony zintegrowane z Excelem.

http://download.microsoft.com/download/2/7/0/27012D7B-...

I zaś słowa "Excel" brak. Słów "Word" i "Power point" też nie ma.
Czyli MOSS to interfejsik ino, żadna tam integracja. I taki płynny bardzo, bo nawet nie wiadomo
jaki.
Zresztą jest to napisane dość wyraźnie:
CONSUME AND EXTEND

SAP® APPLICATIONS WITH

MICROSOFT SHAREPOINT

To tylko taki biały wywiad, bo ja osobiście sam nic na ten temat nie wiem :(

12.07.2010, 12:35
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

(AK) SAP BI jest w obie strony zintegrowane z Excelem.

http://download.microsoft.com/download/2/7/0/27012D7B-...

I zaś słowa "Excel" brak. Słów "Word" i "Power point" też nie ma.
Czyli MOSS to interfejsik ino, żadna tam integracja. I taki płynny bardzo, bo nawet nie
wiadomo jaki.
Zresztą jest to napisane dość wyraźnie:
CONSUME AND EXTEND

SAP® APPLICATIONS WITH

MICROSOFT SHAREPOINT

To tylko taki biały wywiad, bo ja osobiście sam nic na ten temat nie wiem :(

Chodzilo mi o integracje SAP-Excel w BI-IP. To znaczy tylko tyle ze mozna wyswietlic dane z
kostek SAP BW w Excelu i zapisac dane Excela w kostkach. Dodatkowo caly arkusz w ktorym
wykonywana jest transformacja moze byc zapisany na serwerze SAP i publicznie dostepny.
To nie jest eksport do CSV taki jak w SAP ERP. Excel uzywa makr siegajacych do funkcji API SAP
BI.
Dla mnie to jest b. duzo. To pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji Excel-SerwerMDB.
Jesli to za malo to jest jeszcze API SAP BI dla Javy i obsluga jezyka MDX.
Wystarczy troche programowac, zeby zrobic wszystko co sie chce.

Cala zabawa polega na tym ze w SAP BI da sie osiagnac wiele nie programujac na niskim
poziomie. Jest latwiej, szybciej. Latwo tez znalezc wyszkolonych konsultantow ktorzy pomoga
doprowadzic projekt do konca.
Trudno powiedziec czy to duzo czy malo i czy jest warte ceny. Na pewno to wiecej niz daje prosty
Excel+MDB
Jesli uzytkownicy skarza sie Panu ze cos dziala nie tak jakby chcieli, to jest to wina niskich
budzetow na utrzymanie po wdrozeniu i slabych technicznie konsultantow. Konsultanci SAP BI
czesto nie sa dobrymi programistami, ale to nie jest dowod ze SAP BI jest gorsze od Excela.
Raczej odwrotnie

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2010, 13:36
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Adam Kalinowski:

Eee, panie Adamie...
Przyznam, że swojego czasu zraził mnie Pan do swojej osoby dość skutecznie, co chyba było i
Pana zamiarem... ale, gdy merytorycznie... to, choć się nie zgadzam, jestem pod wrażeniem
zaangażowania.

Chodzilo mi o integracje SAP-Excel w BI-IP. To znaczy tylko tyle ze mozna wyswietlic dane z
kostek SAP BW w Excelu i zapisac dane Excela w kostkach.

To można bez SAPa. Zwykłe podpięcie do bazy.

Dodatkowo caly arkusz w ktorym wykonywana jest transformacja moze byc zapisany na
serwerze SAP i publicznie dostepny.

To potrafi zwykły, najzwyklejszy serwer plików.

To nie jest eksport do CSV taki jak w SAP ERP. Excel uzywa makr siegajacych do funkcji API
SAP BI.

1. Dlaczego więc WSZYSCY robią to przez CSV? Ja i Pan wiemy dlaczego - bo to czysta teoria. Na
grupie SAP tutaj widać męki, jakie ludzie mają, gdy jednak chcą.

Dla mnie to jest b. duzo. To pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji Excel-SerwerMDB.

MDB? SAP i Access? Zdrada !!! ;)

Jesli to za malo to jest jeszcze API SAP BI dla Javy i obsluga jezyka MDX.

Świetnie! To dlaczego to nie jest dostępne? Wszystko zawsze zamknięte, nie ma haseł, trzeba
coś płacić, ciągle coś...

Wystarczy troche programowac, zeby zrobic wszystko co sie chce.

Hahaha! Jak wyżej.

Cala zabawa polega na tym ze w SAP BI da sie osiagnac wiele nie programujac na niskim
poziomie. Jest latwiej, szybciej.

http://www.goldenline.pl/forum/576726/excel-generowani...
O tak... ;)

Latwo tez znalezc wyszkolonych konsultantow ktorzy pomoga doprowadzic projekt do konca.

Za ile? Proszę podać cenę!

Trudno powiedziec czy to duzo czy malo i czy jest warte ceny. Na pewno to wiecej niz daje
prosty Excel+MDB

Jak na razie, tu NIE MA NIC WIĘCEJ NIŻ OFERUJE Excel, MDB i VBA. To znaczy jest więcej! Jest
konieczność programowania w dużej ilości.

(PODKREŚLENIE WG) Jesli uzytkownicy skarza sie Panu ze cos dziala nie tak jakby
chcieli, to jest to wina niskich budzetow na utrzymanie po wdrozeniu i slabych
technicznie konsultantow. Konsultanci SAP BI czesto nie sa dobrymi
programistami, ale to nie jest dowod ze SAP BI jest gorsze od Excela. Raczej
odwrotnie

Jeśli w moim, horrendalnie drogim, samochodzie coś nie działa to jest moja wina, bo nie kupiłem
sobie jeszcze lepszego. Części do tego mojego, niedziałającego, często nie są dobre, a i serwis
do bani, ale to nie znaczy, że jest on gorszy od samochodu kolegi, który był 5 razy tańszy, a
jeździ w kółko bez napraw. Raczej odwrotnie.
Czad.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.07.10 o godzinie 14:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2010, 13:58

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Cala zabawa polega na tym ze w SAP BI da sie osiagnac wiele nie programujac na niskim
poziomie. Jest latwiej, szybciej.

http://www.goldenline.pl/forum/576726/excel-generowani...
O tak... ;)

a to SAP nie ma takiego przycisku "wywal raport do excela" że to skryptem trzeba obsłużyć?

Wojciech Gardziński:
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Wojciech
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Jeśli w moim, horrendalnie drogim, samochodzie coś nie działa to jest moja wina, bo nie
kupiłem sobie jeszcze lepszego. Części do tego mojego, niedziałającego, często nie są dobre,
a i serwis do bani, ale to nie znaczy, że jest on gorszy od samochodu kolegi, który był 5 razy
tańszy, a jeździ w kółko bez napraw. Raczej odwrotnie.

jeśli kupuje Pan limuzynę za 1mln, która wszystkie dodatki ma opcjonalne np. klimatyzację i
wymianę czynnika chłodzącego to rzeczywiście na brak klimatyzacji trudno narzekać.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2010, 14:15

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Cala zabawa polega na tym ze w SAP BI da sie osiagnac wiele nie programujac na niskim
poziomie. Jest latwiej, szybciej.

http://www.goldenline.pl/forum/576726/excel-generowani...
O tak... ;)

a to SAP nie ma takiego przycisku "wywal raport do excela" że to skryptem trzeba obsłużyć?

Ale Przecież to nic nie daje! Co z tego że mam raport już nawet w Excelu? Przecież to początek
drogi - przeróbek, łączeń, odkrzaczania, mejli, dopisywania, cudów...

Wojciech Gardziński:

Jeśli w moim, horrendalnie drogim, samochodzie coś nie działa to jest moja wina, bo nie
kupiłem sobie jeszcze lepszego. Części do tego mojego, niedziałającego, często nie są
dobre, a i serwis do bani, ale to nie znaczy, że jest on gorszy od samochodu kolegi, który
był 5 razy tańszy, a jeździ w kółko bez napraw. Raczej odwrotnie.

jeśli kupuje Pan limuzynę za 1mln, która wszystkie dodatki ma opcjonalne np. klimatyzację i
wymianę czynnika chłodzącego to rzeczywiście na brak klimatyzacji trudno narzekać.

Fakt :)
A w reklamie była śliczna, uśmiechnięta bardzo Pani, która była trzymana w objęciach przez
ślicznego Pana - za nimi stał samochód... Myślałem , że im tak dobrze, bo ten samochód
dostarczył im takich rozkoszy... A tu nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.07.10 o godzinie 14:21

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2010, 14:20

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Cala zabawa polega na tym ze w SAP BI da sie osiagnac wiele nie programujac na
niskim poziomie. Jest latwiej, szybciej.

http://www.goldenline.pl/forum/576726/excel-generowani...
O tak... ;)

a to SAP nie ma takiego przycisku "wywal raport do excela" że to skryptem trzeba
obsłużyć?

Ale Przecież to nic nie daje! Co z tego że mam raport już nawet w Excelu? Przecież to początek
drogi - przeróbek, łączeń, odkrzaczania, mejli, dopisywania, cudów...

ja to nie wiem, microsoftowy jestem, u nas raport do excela się wyrzuca na końcu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2010, 14:27

Andrzej O.:

Ale Przecież to nic nie daje! Co z tego że mam raport już nawet w Excelu? Przecież to
początek drogi - przeróbek, łączeń, odkrzaczania, mejli, dopisywania, cudów...

ja to nie wiem, microsoftowy jestem, u nas raport do excela się wyrzuca na końcu.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 28  29  30  31  32  …  82     Następna »

TO PO CO GO PAN WYRZUCA DO EXCELA?

Jeśli to gotowy raport, to chyba "Drukuj" lepsze?

P.S.
Uwaga, uwaga!
Ten kto odpowie tutaj, napisze 600. (SZEŚĆSETNY) post na tym wątku. Nie ma chyba takiego
drugiego na GL-u.
Pozdrawiam przy tej okazji.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.07.10 o godzinie 14:40

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2010, 14:38

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Dla mnie to jest b. duzo. To pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji Excel-SerwerMDB.

MDB? SAP i Access?

Chodzilo mi o Multi-dimensional Database (chyba faktycznie nie uzywa sie skrotu MDB)
Myslalem o bazie danych, do ktorej mozna sie odwolywac uzywajac takich pojec jak 'kostka' czy
'wymiar'.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2010, 15:33
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