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Np. (Na to pytanie mogą odpowiedzieć również inni konsultanci SAP, nie tylko Pan
Krzysztof)
1. Co Pana klienci robią z przygotowanymi przez Pana fantastycznymi raportami?

Może trudno w to uwierzyć ale w zdecydowanej większości przypadków wykorzystują do
codziennej pracy. Dziwne pytanie, ale zdążyłem się już przyzwyczaić...

To świetnie! WIĘKSZOŚĆ wykorzystuje. WSZYSCY grubo zapłacili.

Jesli zaplacili i nie wykorzystuja to ich sprawa. Ja mialem okazje serwisowac w firmie Budimex
system planowania i raportowania napisany przyz Krzyska.
Moze trudno uwierzyc, ale byl wykorzystywany wlasnie do codziennej pracy.

Co Pan by robil? Drukowal sobie te Excelowe raporty i wieszal nad lozkiem?

Mam wrazenie ze widzi Pan najwieksze zlo w SAP i nas, konsultantach SAP BI.

Klienci SAP maja w ramach ogolnej licencji DARMOWE narzedzia SAP BI. Calkiem wygodne,
latwe w konfiguracji i wydajne. W razie potrzeby mozna zawszz cos doprogramować w takich
językach jak ABAP/4, FOX, MDX, Java lub VBA.
My przychodzimy do nich i robimy system planowania lub raportowania. Najlepiej jak
potrafimy
Gdzie jest nasza wina? Czy chodzi o to ze SAP jest niemiecki? Ze Niemcy kiedys zabijali
Polakow? Niech mi Pan to jakos wyjasni

O kurcze, Pan znowu w jakieś emocje, tym razem narodowe...
Nie, proszę Pana. Nie mam nic przeciwko Niemcom, ani SAP jako producentowi ERP.
Każdy ma prawo kupować, co chce. No może trochę psuje krew (moją jako płatnika budżetu)
wyjątek owych firm państwowych, którym SAPy były "mocno" polecane (rozmawialiśmy już o
tym i wiem, że Pan też wie o czym pisałem), jak również ogólnie bardzo korupcjogenny system
sprzedaży (dobra, wycięte)
Ale ogólnie - system jak system, pisałem o tym. Jeżeli wybierany na uczciwych zasadach przez
prywatną firmę - to OK.

Trochę mam do konsultantów SAP - co do ludzi to średnio, chociaż ich kompetencje czasami
pozostawały wiele do życzenia, ale ludzie jak ludzie, jakoś tak studencko wiało - tylko dlaczego
działają jak pompa ssąco-tłocząca. Wpychają swoje, ZAKAZUJĄC (sic!) używanie czegokolwiek
innego. (Moje klientki jakoś dziwnie zupełnie nie chcą ze mną rozmawiać, gdy firma wdroży SAP,
jakoś czuje się grozę z telefonu bijącą - a za rok ich szefowie dzwonią i wiadomo, co mówią. I
mam paru klientów z SAP)
Poza tym słynne stawki 1000 dolarów za informatyka dziennie, 3 tysiące za konsultanta dziennie
w roku 2000, no, trochę porażały. Teraz już rynek trochę to spuścił, ale dalej jest ciepło.
Makra VBA, a tym zajmują się konsultanci, pisze się taniej i Pan to wie.

SAP oferuje 6 systemów BI - wszystkie zintegrowane z Excelem. PO CO?
Kto tu kogo goni?

My, prowadząc ponad rok temu Klub Controllera w Inforze, pokazując te excelowe wynalazki,
OLAPKI itp., pytamy salę: "Jakieś pytania"
Pytania były 2:
1) Co zrobić, żeby eksporty z SAP nie dawały kropek, bo nam się rozjeżdża import do Excela?
2) Czy da się dostać do bazy SAP bezpośrednio, żeby kwerendami itp.?

Oczywiście Pan zna odpowiedzi. Czy wyjaśniłem?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.07.10 o godzinie 12:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.07.2010, 12:41

-
To wszystko prawda. Tylko czy to sa argumenty na rzecz tych czy innych narzedzi?
Opisal Pan raczej specyfike informatyzacji w wielkich firmach.
Decyzje o wdrozeniu podejmowane na polach golfowych. Na drugim koncu studenci w roli
konsultantow i ksiegowi samotnie walczacy z formatem pliku.
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Dlatego ze po drodze zabraklo najwazniejszego: koncepcji biznesowej, przemyslanego projektu,
udzialu doswiadczonych fachowcow (chocby tylko w roli audytorow), procedur organizacyjnych.

I w tym przypadku Excel rzeczywiscie jest lepszy. Jesli i tak nic nie dziala dobrze, to
przynajmniej nie dziala za mozliwie niska cene :-)

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 28.07.10 o godzinie 13:11

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.07.2010, 12:53

Adam Kalinowski:

-
To wszystko prawda. Tylko czy to sa argumenty na rzecz tych czy innych narzedzi?
Opisal Pan raczej specyfike informatyzacji w wielkich firmach.
Decyzje o wdrozeniu podejmowane na polach golfowych. Na drugim koncu studenci w roli
konsultantow i ksiegowi samotnie walczacy z formatem pliku.

Dlatego ze po drodze zabraklo najwazniejszego: koncepcji biznesowej, przemyslanego
projektu, udzialu doswiadczonych fachowcow (chocby tylko w roli audytorow), procedur
organizacyjnych.

I w tym przypadku Excel rzeczywiscie jest lepszy. Jesli i tak nic nie dziala dobrze, to
przynajmniej nie dziala za mozliwie niska cene :-)

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 28.07.10 o godzinie 13:11

Ja bym Pana prosił o jeden dopisek tutaj.
Czy to jest wstęp do rzetelnej dyskusji na temat?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.07.2010, 13:16

Wojciech Gardziński:

Ja bym Pana prosił o jeden dopisek tutaj.
Czy to jest wstęp do rzetelnej dyskusji na temat?

Kto bedzie ocenial, czy jest rzetelnie i na temat?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.07.2010, 14:02

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Ja bym Pana prosił o jeden dopisek tutaj.
Czy to jest wstęp do rzetelnej dyskusji na temat?

Kto bedzie ocenial, czy jest rzetelnie i na temat?

Myślę, że jak my wszyscy tutaj włączymy autocenzurę, to wystarczy.
Rozumiem, że tak. To miło.

No to może na początek poproszę o wykład p.t. opis sytuacji analityka przy założeniu, że ma
ERPa, nie ma HD (potem będzie to samo z HD), jest Excel.
Ja takowy już zrobiłem. Poproszę o punkt widzenia konsultanta ERP.
Niekoniecznie musi go robić Pan, może to zrobić kilka osób równolegle - będziemy uzgadniać
stanowiska.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.07.2010, 15:40

Wojciech Gardziński:

No to może na początek poproszę o wykład p.t. opis sytuacji analityka przy założeniu, że ma
ERPa, nie ma HD (potem będzie to samo z HD), jest Excel.

Jesli uzytkownikiem koncowym jest 'analityk', to dane z systemu ERP musza trafic do jego
Excela.
Ew. zamiast Excela na koncu moze być jakas bardziej wyspecjalizowana aplikacja graficzna, ale
chyba najbardziej naturalna forma pracy z tabelami cyferek jest kombajn taki jak Excel i nic tu
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sie nie da wymyslec

W SAP ERP napisac aplikacje, ktora po nacisnieciu klawisza w VBA laczy sie z serwerem i pobiera
odpowiednie dane.
Zwykle jednak ktos pisze (lub konstruuje w niezbyt wygodnym generatorze) raporty, ktore
wyswietlaja w SAPGUI tabelke ALV. Zawartosc tej tabelki analityk kopiuje do swojego Excela

To sie nie zmienilo od lat. W ERP firma SAP nie tworzy juz zadnych nowych narzedzi dla
analitykow. Teraz po prostu cala prace analityczna i planistyczna powinno sie wykonywac w SAP
BI i techniki integracji ERP<->Excel raczej nie beda rozwijane.
Jesli ktos chce inaczej, to moze zatrudnic sobie specjalistyczna firme ktora w dowolny sposob
polaczy mu Excela z SAP. No ale to troche kosztuje

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.07.2010, 19:21

OK.
Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

No to może na początek poproszę o wykład p.t. opis sytuacji analityka przy założeniu, że
ma ERPa, nie ma HD (potem będzie to samo z HD), jest Excel.

Jesli uzytkownikiem koncowym jest 'analityk', to dane z systemu ERP musza trafic do jego
Excela.

Zgoda.

Ew. zamiast Excela na koncu moze być jakas bardziej wyspecjalizowana aplikacja graficzna,
ale chyba najbardziej naturalna forma pracy z tabelami cyferek jest kombajn taki jak Excel i
nic tu sie nie da wymyslec

Wyspecjalizowana aplikacja graficzna nie dla analityka. Raczej jako publikacja czegośtam lub
prosty raport dla użytkownika "szybki odczyt". Ale ogólnie - zgoda.

W SAP ERP napisac aplikacje, ktora po nacisnieciu klawisza w VBA laczy sie z serwerem i
pobiera odpowiednie dane.

No właśnie - i tu spór. Przecież to bez sensu (ja nie piszę o Pana słowach, tylko o temacie)
W jakimże to ERP trzeba pisać aplikację, żeby wziąć sobie dane?
Nie można zrobić prostego triggera w bazie robiącego widoki, jakie życzy sobie analityk, dać mu
hasła i cześć pieśni? Takie widoki są zresztą robione... tylko że do TXT,CSV, XLS, czyli do pliku
zewnętrznego. Minęły na szczęście czasy "tylko drukuj". I to jest właśnie to, co ERP (żeby nie
pisać "Pan" - wie Pan, tak się zastrzegam, żeby nie było odebrane, że jakiś atak... ;) ) uważa za
"integrację z Excelem" a my uważamy za bzdurę.
Bo, żeby wziąć z tego dane, ludzie to otwierają w Excelu i przerabiają koszmarnymi metodami -
tu zaś pełna zgoda. i dlatego piszę, że taka architektura pracy powoduje Exceliozę. Nie są winni
Excelowcy, tylko architektura, narzucana przez ERPy.

Ja postuluję, że co z tego, że ERP nie daje widoków - daje pliki. Więc te pliki traktujmy jako
widoki - BAZODANOWO, SQLkiem. I wszystko staje się proste. Ograniczenie tego systemu leży
wyłącznie po stronie ERP i o to mam pretensje i do ERP, i do jego konsultantów (że tego nie
widzą i walczą z tym, bo zabiera im kasę z robienia raportów).

Zwykle jednak ktoś pisze (lub konstruuje w niezbyt wygodnym generatorze) raporty, które
wyswietlaja w SAPGUI tabelke ALV. Zawartosc tej tabelki analityk kopiuje do swojego Excela

No... tak, zgoda. Wynalazki po stronie ERP nic a nic nie poprawiają powyższej sytuacji. Czy to
SAPGUI, czy nawet Cristal Reporty. A Reporting Services to już w ogóle.

To sie nie zmienilo od lat. W ERP firma SAP nie tworzy juz zadnych nowych narzedzi dla
analitykow. Teraz po prostu cala prace analityczna i planistyczna powinno sie wykonywac w
SAP BI i techniki integracji ERP<->Excel raczej nie beda rozwijane.

Do tego zmierzam. Świat się kręci do przodu. Jak widzę, w jakie gry gra mój syn, to mi oko
bieleje, a ERPy nie potrafią zrozumieć prostego faktu: Nie da się (Nie, że SAP nie potrafi - NIKT
NIE POTRAFI!, a jak takie SASy i Oracle w tą brną do dzisiaj to śmiać się chce) rozwinąć systemu
raportowego po stronie serwerowej. Nawet nazywając go BI, Super BI, Dashboard, czy
jakkolwiek - nie da się. ERP ma dać dane - cała reszta to ich analiza.
A wynalazek pod tytułem "IMA" (In Memory Analytics) jest tym bardziej bez sensu! Przecież to
nic innego, jak próba przerzucenia widoku na klienta. Klient się udusi.

Jesli ktos chce inaczej, to moze zatrudnic sobie specjalistyczna firme ktora w dowolny sposob
polaczy mu Excela z SAP. No ale to troche kosztuje

No właśnie. ERP nie daje rady, więc polecacie zatrudniać straszliwie drogiego speca, żeby to
klientowi uszył na miarę - kolejna bzdura - to klient wie, co chce i nie wie, co będzie chciał jutro,
wręcz za chwilę. Musi mieć narzędzie po stronie klienckiej, które połączy się z odpowiednią bazą
(HD) po stronie serwerowej, na którą ma wpływ (!) jak potrzeba (a wy go zabraniacie, bo "nasza
HD jest super", bo zgodna z SIWZem) i robi raporty, jakie chce - oczywiście w arkuszu.
A można inaczej! Staram się to pokazać.
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

W jakimże to ERP trzeba pisać aplikację, żeby wziąć sobie dane?
Nie można zrobić prostego triggera w bazie robiącego widoki, jakie życzy sobie analityk, dać
mu hasła i cześć pieśni?

Nie mozna zrobic prostego triggera, bo struktura tabel SAP jest dosyc skomplikowana (to
uniwersalny system z duza liczba nadmiarowych, z punktu widzenia specyficznego wdrozenia,
funkcjonalnosci)
Trzeba pisac aplikacje i wymaga to sporej wiedzy. Sa systemy prostsze, ale majace mniej
uzytecznych funkcji niz SAP - coś za coś

Ja postuluję, że co z tego, że ERP nie daje widoków - daje pliki. Więc te pliki traktujmy jako
widoki - BAZODANOWO, SQLkiem.

Moze sie Pan tworzyc widoki i czytac SQL-em bezposrednio z tabel SAP. Firmy nie pozwalaja na
bezposredni dostep np. dlatego ze to jest trudne do kontrolowania - odczyt danych przez obca
aplikacje, mozliwe ze w ogole bez sprawdzania uprawnien.
Czy wie Pan jak podlaczyc taki odczyt pod ogolna kontrole uprawnien SAP?

No właśnie. ERP nie daje rady, więc polecacie zatrudniać straszliwie drogiego speca, żeby to
klientowi uszył na miarę - kolejna bzdura - to klient wie, co chce i nie wie, co będzie chciał
jutro, wręcz za chwilę.

Co to znaczy klient? Jesli klient zatrudnia w dziale ksiegowosci programiste to programista bez
problemu napisze odpowiedni raport
Ksiegowy sobie nie poradzi i nie wynika to z niczyjej zlej woli tylko braku odpowiednich
kwalifikacji. Takim osobom ktos musi wczesniej przygotowac odpowiedni ekstrakt danych

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2010, 13:04

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

W jakimże to ERP trzeba pisać aplikację, żeby wziąć sobie dane?
Nie można zrobić prostego triggera w bazie robiącego widoki, jakie życzy sobie analityk,
dać mu hasła i cześć pieśni?

Nie mozna zrobic prostego triggera, bo struktura tabel SAP jest dosyc skomplikowana (to
uniwersalny system z duza liczba nadmiarowych, z punktu widzenia specyficznego wdrozenia,
funkcjonalnosci)
Trzeba pisac aplikacje i wymaga to sporej wiedzy. Sa systemy prostsze, ale majace mniej
uzytecznych funkcji niz SAP - coś za coś

Dobra, OK., rozumiem. Pewne widoki są skomplikowane, przykład rozliczenie należności - nikt
tego nie będzie rozliczał od nowa na poziomie HD - zgoda.
Ale n atym poziomie trzeba zakończyć wynalazczość ERPową. Jest widok - wystawić - i już!

Ja postuluję, że co z tego, że ERP nie daje widoków - daje pliki. Więc te pliki traktujmy jako
widoki - BAZODANOWO, SQLkiem.

Moze sie Pan tworzyc widoki i czytac SQL-em bezposrednio z tabel SAP. Firmy nie pozwalaja
na bezposredni dostep np. dlatego ze to jest trudne do kontrolowania - odczyt danych przez
obca aplikacje, mozliwe ze w ogole bez sprawdzania uprawnien.

Ależ, oczywiście. udostępnienie tabel bezpośrednio to zabójstwo dla ERPa - jeszcze ktoś sobie
napisze makro odświeżenia kwerendy co sekundę.

Czy wie Pan jak podlaczyc taki odczyt pod ogolna kontrole uprawnien SAP?

Nie wiem, bo mi to niepotrzebne. Nie administruję SAPem, żebym to potrzebował do czegoś. Ja
nie chcę się (Excela) podłączać pod bazę transakcyjną, tylko pod widoki.

No właśnie. ERP nie daje rady, więc polecacie zatrudniać straszliwie drogiego speca, żeby to
klientowi uszył na miarę - kolejna bzdura - to klient wie, co chce i nie wie, co będzie chciał
jutro, wręcz za chwilę.

Co to znaczy klient? Jesli klient zatrudnia w dziale ksiegowosci programiste to programista bez
problemu napisze odpowiedni raport
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Że co? Że księgowy sobie nie poradzi z raportem? Jak ma narzędzie?.
Penie że jak mu się da CR albo RS gdzie musi pisać MDXy to sobie nie poradzi. Ale są inne,
lepsze. (Ha, robię to wiem.)

Ksiegowy sobie nie poradzi i nie wynika to z niczyjej zlej woli tylko braku odpowiednich
kwalifikacji. Takim osobom ktos musi wczesniej przygotowac odpowiedni ekstrakt danych

Księgowemu jest potrzebna OBROTÓWKA WSZYSTKICH KONT ANALITYCZNYCH - to jest ów
ekstrakt danych - ni mniej, ni więcej. Reszta to bułka z masłem. Szkolenie - 2 minuty.
Księgowy sam robi raporty, powtórzę - SAM, BEZ INFORMATYKA. Bo informatyk mu zrobi konto
400 (co mu księgowy na kartce napisał), a on coś zaksięguje i już trzeba wyłączyć 400.01, albo
dodać 400.02. Ja wiem, że wy robicie tak, że księgowy was do każdego raportu woła.
Proszę mi wierzyć, że jest to zupełnie zbędne, tylko nie potraficie :)
(Tego zrobić tak, żeby było jednocześnie prosto i efektywnie.
Bo w tych wspaniałych RSach to albo SQL i MDX (i wtedy księgowy wymiękka) albo jakiś język
a'la excelowa SUMA.JEŻELI, ale wtedy jest nieefektywnie - SUMĄ.JEŻELI nie można sumować i
odejmować kont po różnych wzorcach.)

P.S.
Przeczytałem to jeszcze raz i, tak po prawdzie, co do techniki, to my się w pełni zgadzamy. Nie
zgadzamy się po stronie raportowej.
Ja twierdzę, ze klient excelowy raporty robi sam, a ERP twierdzi, że musi mu to zrobić
konsultant. No i z tego wynika według mnie fakt, że księgowy woli zrobić sam w Excelu, niż
kupować drogie usługi.
Rozumiem, że to jest dla ERPów główny (i godny) zarobek, ale ta chciwość ERPów... prowadzi do
Exceliozy. Czyż nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.07.10 o godzinie 13:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 13:35

Wojciech Gardziński:

Przeczytałem to jeszcze raz i, tak po prawdzie, co do techniki, to my się w pełni zgadzamy.
Nie zgadzamy się po stronie raportowej.
Ja twierdzę, ze klient excelowy raporty robi sam, a ERP twierdzi, że musi mu to zrobić
konsultant. No i z tego wynika według mnie fakt, że księgowy woli zrobić sam w Excelu, niż
kupować drogie usługi.

Co to znaczy klient Excelowy? Co to znaczy 'ERP twierdzi'? Prosze o precyzje

Mowilismy o architekturze ERP + Excel. Wiec zadnego klienta Excelowego nie ma.
Jest analityk ktory przy pomocy Excela analizuje dane pobrane w jakis sposob z ERP. W wielu
przypadkach samom pobranie tych danych wymaga duzej znajomosci systemu i umiejetnosci
programowania
Formatowanie tabelek i sumowanie kolumn na arkuszu to faktycznie prosta sprawa.
Niestety ja sie spotykam z raportami, ktore zajmuja w sumie kilka dni analizy, programowania i
testow. Sa w praktyce poza zasiegiem czlowieka ktory na co dzien pracuje jako ksiegowy lub np.
planista produkcji.
Pan sadza tych biednych ksiegowych przed debuggerem?

Dlatego tak pozyteczne sa hurtownie danych, ktore zawieraja zestaw gotowych ekstraktow z
ERP.
Wtedy faktycznie nie trzeba wolac do wszystkiego programisty. Obrobka danych z kostki HD to
robota w sam raz dla analitykow ze smykalka do informatyki. Tyle, ale nie wiecej

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2010, 14:20

Adam Kalinowski:

Co to znaczy klient Excelowy? Co to znaczy 'ERP twierdzi'? Prosze o precyzje

Klient excelowy - użytkownik z Excelem
ERP twierdzi - "ERPy tak robią"

Mowilismy o architekturze ERP + Excel. Wiec zadnego klienta Excelowego nie ma.

nie rozumiem, ale to mniejsza. Wiemy - jest Excel

Jest analityk ktory przy pomocy Excela analizuje dane pobrane w jakis sposob z ERP. W wielu
przypadkach samom pobranie tych danych wymaga duzej znajomosci systemu i umiejetnosci
programowania

Co wymaga, to wymaga, 95% nie wymaga. Sprawozdania finansowe to w 95% obrotówka i już.
ja postuluje jednak taką architekturę, że ów księgowy, czy też kazdy inny analityk, ma dostęp
do owych widoków w hurtowni i sobie funkcjami czy tez kwerendami wybiera, co chce

Formatowanie tabelek i sumowanie kolumn na arkuszu to faktycznie prosta sprawa.
Niestety ja sie spotykam z raportami, ktore zajmuja w sumie kilka dni analizy,
programowania i testow.
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Tu chyba Pan właśnie myli pojęcia w moim ich rozumieniu. Więc wyjasniamy. To widok wymaga
wiedzy o tabelach, połączeniach itp. Klient pracuje na widoku.

Sa w praktyce poza zasiegiem czlowieka ktory na co dzien pracuje jako ksiegowy lub np.
planista produkcji.
Pan sadza tych biednych ksiegowych przed debuggerem?

Absolutnie nie. W 95% robisz już, gdy nie możesz, grzebiesz w danych, albo razem z
informatykiem dokładam widok i dalej, jak wyżej.

Dlatego tak pozyteczne sa hurtownie danych, ktore zawieraja zestaw gotowych ekstraktow z
ERP.

I tak i nie. Oczywiście są "pożyteczne" - do sensu HD nie musi Pan nikogo przekonywać - sam to
pisze co chwilę. Tylko, że pan rozumie przez HD gotową wielką bazę administrowaną przez
informatyków a konstruowaną przez dostawcę, a ja rozumiem zestaw widoków (i ich obróbek)
których współautorem merytorycznym jest ów analityk/księgowy - użytkownik Excela.
Powtarzam z uporem maniaka: Nie można zostawić HD tylko informatykom, bo jest, jak jest.
Hurtownia to narzędzie analityka, a nie produkt SIWZ!

Wtedy faktycznie nie trzeba wolac do wszystkiego programisty. Obrobka danych z kostki HD
to robota w sam raz dla analitykow ze smykalka do informatyki. Tyle, ale nie wiecej

Proszę Pana, no unikam przykładów afinowych, żeby się Pan nie spiął, że reklama, albo co.
Przecież to proste, jak budowa cepa. A E2007 i 2010 to nawet mają gotowe funkcje do kostek
(fakt, że cienkie i ja mam lepsze, ALE MAJĄ!)
A OLAP jest w Excelu od 2000 roku - 10 lat!
TYLKO TA KOSTKA MUSI BYĆ WYSTAWIONA - chcesz-bierz.
Pisałem to już wiele razy- jak klient zobaczy, że Excel ma takie sam dostęp do kostki jak RS -
nigdy już tego drugiego nie włączy.

A ja wiem i Pan wie, że takie udostępnienie to walka z dostawcą (bo nie było w SIWZ, bo coś
tam, bo dowolny powód, żeby nie). Ja wiem, że dostawcy zarabiają na raportach - a potem,
oczywiście, walczą z Exceliozą.

Tu dochodzimy do owego 2. punktu, czyli jak jest z hurtownią.
No jest tak, jak Pan pisze: jest ERP, jest śliczna wypasiona HD z SIWZu. Klientowi sprzedajecie
jakiegoś CRa, RSa, BO, cokolwiek, pod nazwą BI oczywiście, żeby wiadomo co).
I TYLKO temu pozwalacie się dostawać do HD. A klient włącza CRa, robi raport, eksportuje do
tekstu, tekst importuje do Excela i w kółko Macieju to samo.

Czyli, reasumując ów punkt z HD:
1. HD musi być elastyczna BO JEST NARZĘDZIEM ANALITYKA, a nie obiektem do
administrowania
2. HD musi być dostępna z Excela, bo klient o niczym innym nie marzy i zrobi sobie raporty,
jakie chce.

Na przeszkodzie stoi konsultant, który nie umie i nie rozumie, i sprzedawca ERPa, który za
wszystko woła grubą kasę. A klient Exceliozi (wynalazek, skoro jest "Excelioza"...)

P.S.
Poprawka, bom się pomylił.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.07.10 o godzinie 15:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 15:03

Wojciech Gardziński:
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Niestety ja sie spotykam z raportami, ktore zajmuja w sumie kilka dni analizy,
programowania i testow.

Tu chyba Pan właśnie myli pojęcia w moim ich rozumieniu. Więc wyjasniamy. To widok
wymaga wiedzy o tabelach, połączeniach itp. Klient pracuje na widoku.

W skomplikowanej bazie danych jaka jest SAP 'widok' przewaznie nie jest prostym zlaczeniem
tabel kliku tabel. To programy ABAP ktore jezdza po tych tabelach tam i z powrotem i konstruuja
'widok', a program w SAP nazywa sie czesto raportem (faktycznie mylace, choc bliskie prawdy)

Pan nikogo przekonywać - sam to pisze co chwilę. Tylko, że pan rozumie przez HD gotową
wielką bazę administrowaną przez informatyków a konstruowaną przez dostawcę, a ja
rozumiem zestaw widoków (i ich obróbek) których współautorem merytorycznym jest ów
analityk/księgowy - użytkownik Excela. Powtarzam z uporem maniaka: Nie można zostawić
HD tylko informatykom, bo jest, jak jest. Hurtownia to narzędzie analityka, a nie produkt
SIWZ!

Walczy Pan ze sztucznym problemem. Zwykle analitycy sa mocno angazowani w pomoc
merytoryczna w tworzeniu 'widokow' HD, szkoleni z obslugi generatyora raportow

Byc moze spotkal sie Pan z typowa patologia firm wdrozeniowych SAP polegajaca na wdrozeniu
HD poprzez tzw. 'odpalenie kontentu'.
W SAP jest cala masa standardowych kostek. Wprawny konsultant moze w miesiac zrobic
system raportowania udostepniajacy dane SAP ERP. Pod warunkiem ze uzytkownicy nie beda mu
przeszkadzac. :)
To sie zdarza. Jest szybko, tanio i wszystko robi sie samo

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2010, 15:29

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/32

7 z 11 2012-01-03 09:37



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

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Niestety ja sie spotykam z raportami, ktore zajmuja w sumie kilka dni analizy,
programowania i testow.

Tu chyba Pan właśnie myli pojęcia w moim ich rozumieniu. Więc wyjasniamy. To widok
wymaga wiedzy o tabelach, połączeniach itp. Klient pracuje na widoku.

W skomplikowanej bazie danych jaka jest SAP 'widok' przewaznie nie jest prostym zlaczeniem
tabel kliku tabel. To programy ABAP ktore jezdza po tych tabelach tam i z powrotem i
konstruuja 'widok', a program w SAP nazywa sie czesto raportem (faktycznie mylace, choc
bliskie prawdy)

TO JEST RAPORT. Widoki to dane do tych raportów, z których excelek potrafi sam wybrać, co
chce. u was nie może, bo zabraniacie, więc wciskacie owe raporty.

Pan nikogo przekonywać - sam to pisze co chwilę. Tylko, że pan rozumie przez HD gotową
wielką bazę administrowaną przez informatyków a konstruowaną przez dostawcę, a ja
rozumiem zestaw widoków (i ich obróbek) których współautorem merytorycznym jest ów
analityk/księgowy - użytkownik Excela. Powtarzam z uporem maniaka: Nie można zostawić
HD tylko informatykom, bo jest, jak jest. Hurtownia to narzędzie analityka, a nie produkt
SIWZ!

Walczy Pan ze sztucznym problemem. Zwykle analitycy sa mocno angazowani w pomoc
merytoryczna w tworzeniu 'widokow' HD, szkoleni z obslugi generatyora raportow

To dlaczego ciągle ten Excel i Excel, i Excel, i Excel, i Excel... ?

Byc moze spotkal sie Pan z typowa patologia firm wdrozeniowych SAP polegajaca na
wdrozeniu HD poprzez tzw. 'odpalenie kontentu'.

TYPOWA PATOLOGIA FIRM WDROŻENIOWYCH SAP - a klient TYPOWO miliony i TYPOWO Excel.
Jakie to TYPOWE...

W SAP jest cala masa standardowych kostek. Wprawny konsultant moze w miesiac zrobic
system raportowania udostepniajacy dane SAP ERP. Pod warunkiem ze uzytkownicy nie beda
mu przeszkadzac. :)

O tak!!! użytkownicy, won! ;) Konsultant pracuje. (1500 Euro/dzień)

To sie zdarza. Jest szybko, tanio i wszystko robi sie samo

Gdzie? To czemu ja nigdy tego nie widziałem?
A na 22 uczestników szkolenia z Excela mam 22 klientów SAP.
TYPOWA PATOLOGIA? Przecież o tym cały czas piszę.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 15:37

Adam Kalinowski:

W SAP jest cala masa standardowych kostek. Wprawny konsultant moze w miesiac zrobic
system raportowania udostepniajacy dane SAP ERP.

Aż miesiąc?
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...

Pozwoli Pan, że sparafrazuję:

Pod warunkiem ze konsultanci (dodałem: 'konsultanci', wyciąłem: 'uzytkownicy', WG) nie
beda mu przeszkadzac. :)
To sie zdarza. Jest szybko, tanio i wszystko robi sie samo

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.07.10 o godzinie 17:15

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 17:14

Adam Kalinowski:

W SAP jest cala masa standardowych kostek. Wprawny konsultant moze w miesiac zrobic
system raportowania udostepniajacy dane SAP ERP. Pod warunkiem ze uzytkownicy nie beda
mu przeszkadzac. :)
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To sie zdarza. Jest szybko, tanio i wszystko robi sie samo

^to byla _ironia_. Nic nie robi sie samo

I nic nie robi sie w miesiac. System raportowania z samego tylko SAP ERP to jest w niektorych
firmach kilkanascie lub nawet kilkadziesiat kostek, a nie jakas 'obrotowka'

----
W SAP nie udostepnia sie 'widokow'. Struktura danych czesto jest bardziej skomplikowana niz
zlaczenie tabel. Uzytkownik nie musi znac znaczenia wszystkich kodow z oryginalnych tabel.
Pisze sie program ktory tworzy odpowiedni ekstrakt danych.

Mowienie ze winni braku 'widokow' sa zlosliwi konsultanci broniacy swoich kosmicznych stawek
jest niepowazne. Dlaczego Pan sam nie zacznie tworzyc tych 'widokow' o polowe taniej skoro to
takie proste?
Na razie stoi Pan w miejscu z wydumanym problemem bezposredniego dostepu z Excela do tabel
i widokow w bazie SAP. Technicznie to nie jest zaden problem (robilem cos takiego pare lat
temu). Problem w tym ze w praktyce nie na wiele sie przydalo. Juz lepiej skonfigurowac
normalna hurtownie

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2010, 17:44

Adam Kalinowski:

Adam Kalinowski:

W SAP jest cala masa standardowych kostek. Wprawny konsultant moze w miesiac zrobic
system raportowania udostepniajacy dane SAP ERP. Pod warunkiem ze uzytkownicy nie
beda mu przeszkadzac. :)
To sie zdarza. Jest szybko, tanio i wszystko robi sie samo

^to byla _ironia_. Nic nie robi sie samo

I nic nie robi sie w miesiac. System raportowania z samego tylko SAP ERP to jest w niektorych
firmach kilkanascie lub nawet kilkadziesiat kostek, a nie jakas 'obrotowka'

No, ale Panie Adamie... moment. Co ja mam traktować serio?

Obiecaliśmy sobie rzetelną dyskusję, przypominam.

----
W SAP nie udostepnia sie 'widokow'.

No właśnie. Przecież o tym piszę!

Struktura danych czesto jest bardziej skomplikowana niz zlaczenie tabel. Uzytkownik nie musi
znac znaczenia wszystkich kodow z oryginalnych tabel. Pisze sie program ktory tworzy
odpowiedni ekstrakt danych.

Jako raport. Ludzie go zrzucają do Excela i się babrają.

Mowienie ze winni braku 'widokow' sa zlosliwi konsultanci broniacy swoich kosmicznych
stawek jest niepowazne. Dlaczego Pan sam nie zacznie tworzyc tych 'widokow' o polowe taniej
skoro to takie proste?

Bo nie mam dostępu do SAPA, proszę Pana. Bo ten dostęp jest ściśle chroniony, z powodów które
Pan uznaje za niepoważne.
Niech SAP na to pozwoli, ja wynajmę Pana po bajońskich stawkach, pojedziemy tu i tam - Pan
zrobi widoki, ja je pociągnę do raportów. Klient nas ucałuje w czółko.

Na razie stoi Pan w miejscu z wydumanym problemem bezposredniego dostepu z Excela do
tabel i widokow w bazie SAP. Technicznie to nie jest zaden problem (robilem cos takiego pare
lat temu).

Wiem.

Problem w tym ze w praktyce nie na wiele sie przydalo. Juz lepiej skonfigurowac normalna
hurtownie

... i jej nie udostepnić, poza dostępem przez CRRSBO. I Excelek...

P.S.
Czy ktoś to jeszcze czyta? :)
P.S.2.
Uff...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.07.10 o godzinie 18:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 17:53
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Wojciech Gardziński:

P.S.
Czy ktoś to jeszcze czyta? :)

Ja :). Dodam nawet, że z zaciekawieniem :).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2010, 18:10

Wojciech Gardziński:

----
W SAP nie udostepnia sie 'widokow'.

No właśnie. Przecież o tym piszę!

Struktura danych czesto jest bardziej skomplikowana niz zlaczenie tabel. Uzytkownik nie
musi znac znaczenia wszystkich kodow z oryginalnych tabel. Pisze sie program ktory tworzy
odpowiedni ekstrakt danych.

Jako raport. Ludzie go zrzucają do Excela i się babrają.

Niekoniecznie. To moze byc np. zdalnie uruchamiany modul funkcyjny ktory poproszony przez
Excela grzecznie zwraca odpowiednia paczke danych

Mowienie ze winni braku 'widokow' sa zlosliwi konsultanci broniacy swoich kosmicznych
stawek jest niepowazne. Dlaczego Pan sam nie zacznie tworzyc tych 'widokow' o polowe
taniej skoro to takie proste?

Bo nie mam dostępu do SAPA, proszę Pana. Bo ten dostęp jest ściśle chroniony, z powodów
które Pan uznaje za niepoważne.

To juz jest czynnik ludzki. Moze Pana nie lubia? Zreszta rzadko sie zdarza zeby osoba z zewnatrz
dostala tak od razu do czegos dostep
W kazdym razie nie jest to oficjalna polityka firmy SAP. SAP buduje systemy w otwartej
architekturze i czesto obok wlasnych promuje rozwiazania firm trzecich zintegrowane ze swoim
systemem

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.07.2010, 18:46
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Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

----
W SAP nie udostepnia sie 'widokow'.

No właśnie. Przecież o tym piszę!

Struktura danych czesto jest bardziej skomplikowana niz zlaczenie tabel. Uzytkownik nie
musi znac znaczenia wszystkich kodow z oryginalnych tabel. Pisze sie program ktory
tworzy odpowiedni ekstrakt danych.

Jako raport. Ludzie go zrzucają do Excela i się babrają.

Niekoniecznie. To moze byc np. zdalnie uruchamiany modul funkcyjny ktory poproszony przez
Excela grzecznie zwraca odpowiednia paczke danych

Czy jest jakaś różnica, pomiędzy zamkniętą na amen paczką, otrzymaną przez okno, a tą samą
paczką, otrzymaną przez drzwi?

Mowienie ze winni braku 'widokow' sa zlosliwi konsultanci broniacy swoich kosmicznych
stawek jest niepowazne. Dlaczego Pan sam nie zacznie tworzyc tych 'widokow' o polowe
taniej skoro to takie proste?

Bo nie mam dostępu do SAPA, proszę Pana. Bo ten dostęp jest ściśle chroniony, z powodów
które Pan uznaje za niepoważne.

To juz jest czynnik ludzki. Moze Pana nie lubia? Zreszta rzadko sie zdarza zeby osoba z
zewnatrz dostala tak od razu do czegos dostep

O, tak! Znowu się z Panem w pełni zgadzam. NA PEWNO MNIE NIE LUBIĄ.

W kazdym razie nie jest to oficjalna polityka firmy SAP. SAP buduje systemy w otwartej
architekturze i czesto obok wlasnych promuje rozwiazania firm trzecich zintegrowane ze
swoim systemem

Ach, Pan Szanowny znowu ironizuje...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 19:03

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Niekoniecznie. To moze byc np. zdalnie uruchamiany modul funkcyjny ktory poproszony
przez Excela grzecznie zwraca odpowiednia paczke danych

Czy jest jakaś różnica, pomiędzy zamkniętą na amen paczką, otrzymaną przez okno, a tą
samą paczką, otrzymaną przez drzwi?

To jest po prostu tabela z danymi.
Modul ktory ja zwroci trzeba sobie zwykle samemu napisac, bo lista standardowych modulow nie
jest dluga. SAP raczej udostepnia mechanizm a konkretne implementacje to zadanie dla firm
partnerskich

W kazdym razie nie jest to oficjalna polityka firmy SAP. SAP buduje systemy w otwartej
architekturze i czesto obok wlasnych promuje rozwiazania firm trzecich zintegrowane ze
swoim systemem

Ach, Pan Szanowny znowu ironizuje...

Nie tym razem. Naprawde SAP czasem proponuje swoim klientom komlementarne rozwiazania
innych firm
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