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Tak sobie czytam Pana Panie Wojciechu i nasuwa mi się takie trochę prywatne pytanie. Czy aby
Pan Wojciech Cejrowski to nie jest jakiś Pana krewny ? Tematy co prawda nie te ale brzmienie
trochę podobne...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2010, 14:46

Hehehe, fakt. Może i ma Pan rację...

Tzn. nie - WC nie jest moim krewnym. Nie cierpię gościa organicznie, a jak wrzucił swojego
czasu poparcie Markowi Jurkowi, to mnie trafiło w trzech miejscach. Wykorzystał SWÓJ program
do pewnego rodzaju prywaty za abonamentowe pieniądze - zbój!

Ale, wie Pan, przedwczoraj oglądałem z nim program, bo go teraz wszędzie pełno, zaś w tej
swojej koszuli, zaś ten sam ton, itd.
I się nie mogłem oderwać - ten facet naprawdę ma talent w przyciąganiu uwagi do konstrukcji
liścia palmy albo do smaku jakiegoś tam napoju z kokosów.
Stałem przed tym telewizorem jak wryty i powiedziałem, że WC jest wielki w tym, co robi.

Czyżbym usłyszał od Pana komplement?
Jeśli tak, to dzięki.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 15:03

Mnie ciekawi bardziej prozaiczna rzecz. Jakie studia Pan konczyl?
Czy jest Pan inzynierem czy ekonomista? Czy moze cos zupelnie innego np. fizyka ciala stalego
albo etnografia?
Krzysiek jest informatykiem po Politechnice Poznanskiej. Ja po Politechnice Warszawskiej.
Uczylismy sie z tych samych ksiazek. Praktycznie nie mamy o czym dyskutowac. Kiedys wpojono
nam pewien obraz swiata i nie potrafimy juz od tego uciec.

Pana poglady na BI i w w ogole caly Datenbearbeitung wyrastaja ponad te ksiazkowe kanony, sa
dosyc oryginalne. Stad moje pytanie

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2010, 19:01

Adam Kalinowski:

Mnie ciekawi bardziej prozaiczna rzecz. Jakie studia Pan konczyl?
Czy jest Pan inzynierem czy ekonomista? Czy moze cos zupelnie innego np. fizyka ciala
stalego albo etnografia?
Krzysiek jest informatykiem po Politechnice Poznanskiej. Ja po Politechnice Warszawskiej.
Uczylismy sie z tych samych ksiazek. Praktycznie nie mamy o czym dyskutowac. Kiedys
wpojono nam pewien obraz swiata i nie potrafimy juz od tego uciec.

Pana poglady na BI i w w ogole caly Datenbearbeitung wyrastaja ponad te ksiazkowe kanony,
sa dosyc oryginalne. Stad moje pytanie

Politechnika Wrocławska na Wydziale Informatyki i Zarządzania
Kierunek "Organizacja i Zarządzanie" + wszystkie kursy dot. finansów na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu (1989-1995)
"Mogę g...o robić i nieźle żyć" ;)
A poglądy? 15 lat zmagań nad połączeniem świata analizy ze światem informatyki przeciw ponad
setce firm (znaczy dostawców ERP), które - cóż - miały inne zdanie na ten temat. Ja się, Proszę
Pana, nie uczyłem z książek, bo ich nie było. Faktem jest jednak, że miałem światłych
nauczycieli.

Kiedys wpojono nam pewien obraz swiata i nie potrafimy juz od tego uciec.

Przecież ja Was, jako osób nie atakuję. Ja wiem, czego uczą teraz na studiach (i za głowę się
łapię) - tego, co Panowie, przyznam, nieźle (!) przyswoiliście.
Ale ja widzę tylko praktykę, a ta bywa bezlitosna. Przykro mi, naprawdę, że nie przystaje do
teorii. Co to za teoria, której się nie da zastosować w praktyce?
Nie macie od czego "uciekać", zacznijcie się rozglądać.
Tylko krowa nie zmienia poglądów - ja zmieniłem je w trakcie z 5 razy.
Zmienić teorię ze względu na praktykę to nawet nie grzech - to chyba nawet jedna z definicji
inteligencji (nie BI, bo tu "inteligencji" nie ma w ogóle).
Pozdrawiam, hehehe, "wrogów" ;)
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 19:19

No, panowie, koniec miłości.

JAKUB KLIMONTOWICZ:

Byłem Kontrolerem Kosztów, Kontrolerem Finansowym, Kierownikiem Kontrolingu a teraz
Dyrektorem Finansowym i nadal praca w Controllingu polega na tym aby to co dzieje się w
firmie jako działania ludzi i maszyn przełożyć na liczby i vice versa tak aby Ci którzy mają
podjąć decyzję podjęli ją na podstawie WYTŁUMACZALNYCH danych a nie na podstawie danych
wyssanych z palca pomnożonych przez liczbę komarów na suficie.

(cytat z grupy 'Controllers')

1. Jak to zrobić z czarną skrzynką (BI) w roli głównej?
2. Jak to zrobić bez pełnego dostępu do własnych danych ("Oddaj rower" ;) )
3. Jak wyeliminować 'komary na suficie' czyli informacje zupełnie niepotrzebne, a dostarczane,
bo były w SIWZ?
W tym punkcie neguję sensowność robienia SIWZów, a szczególnie "list raportów do wykonania"
- jako kontrpropozycję podaję metodę "szybkich prototypów", znaną szerzej jako kino AFIN.

Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jak osiągnąć tak precyzyjnie określony cel metodami
"bezexcelowymi"?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.08.2010, 12:41

Wojciech Gardziński:

No, panowie, koniec miłości.

JAKUB KLIMONTOWICZ:

Byłem Kontrolerem Kosztów, Kontrolerem Finansowym, Kierownikiem Kontrolingu a teraz
Dyrektorem Finansowym i nadal praca w Controllingu polega na tym aby to co dzieje się w
firmie jako działania ludzi i maszyn przełożyć na liczby i vice versa tak aby Ci którzy mają
podjąć decyzję podjęli ją na podstawie WYTŁUMACZALNYCH danych a nie na podstawie
danych wyssanych z palca pomnożonych przez liczbę komarów na suficie.

(cytat z grupy 'Controllers')

1. Jak to zrobić z czarną skrzynką (BI) w roli głównej?

Centralne BI nie jest dla kontrolera jest czarna skrzynka. Glowny kontroler musi brac udzial w
definiowaniu zbiorow danych BI - bez tego wdrozenie nie ma sensu
Definicje powinny byc udokumentowane i dostepne dla wszystkich zainteresowanych

2. Jak to zrobić bez pełnego dostępu do własnych danych ("Oddaj rower" ;) )

W pierwszej warstwie typowego BI ma Pan kostki i plaskie tabele zawierajace surowe dane z
systemow transakcyjnych. W drugiej warstwie dane sklejone, polaczone relacjami, przeliczone -
slowem wstepnie przetworzone.
Do obu warstw kontrolerzy maja dostep przez edytor zapytan i interfejs Excelowy

3. Jak wyeliminować 'komary na suficie' czyli informacje zupełnie niepotrzebne, a
dostarczane, bo były w SIWZ?

Spisuje sie notatke, w ktorej klient rezygnuje z niepotrzebnuych funkcji. Zwykle w zamian robi
sie rzeczy potrzebne, a pominiete w SIWZ
W przypadku zamowien z pieniedzy publicznych trzeba uczciwie wykonac te wszystkie
niepotrzebne elementy. Nawet jesli analitycy z instytucji ich juz nie chca, to kontroler z NIK tak
latwo raczej sie nie podda

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 04.08.10 o godzinie 15:00

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.08.2010, 14:58

:)
Pan zaczyna pisać, jak ja... (bez obrazy ;) )
Co to będzie, jak uzgodnimy stanowiska? Nuda...

Adam Kalinowski:

1. Jak to zrobić z czarną skrzynką (BI) w roli głównej?
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Centralne BI nie jest dla kontrolera jest czarna skrzynka. Glowny kontroler musi brac udzial w
definiowaniu zbiorow danych BI - bez tego wdrozenie nie ma sensu
Definicje powinny byc udokumentowane i dostepne dla wszystkich zainteresowanych

OK. Jest przy definicji i to raczej zawsze (chociaż znam przypadki...)
Ale:
1. Sytuacja się zmienia - dzisiaj jest potrzebne to, jutro tamto (więcej punkt poniżej) przykład
raportów księgowych, gdzie słowniki się zmienia co chwilę, to chyba sedno sprawy.
2. Controller NIE MA POJĘCIA, CO CHCE na etapie tworzenia zbiorów danych, jak Pan to ślicznie
nazwał. Potocznie się to nazywa "Apetyt rośnie w miarę jedzenia.", a praktycznie wygląda tak,
że "to niech dadzą wszystko, to potem sobie wybiorę". A dostawca na to: "Dobrze bedzie
wszystko, ale ty se biedaku nie poradzisz z danymi surowymi - zrobimy ci kostki 'z tego
wszystkiego'", czyli dąży do dodatkowej specyfikacji. Na to IT mówi "nie", bo to będzie drożej".
No to controller siedzi cicho.
Efekt: czarna skrzynka.

2. Jak to zrobić bez pełnego dostępu do własnych danych ("Oddaj rower" ;) )

W pierwszej warstwie typowego BI ma Pan kostki i plaskie tabele zawierajace surowe dane z
systemow transakcyjnych. W drugiej warstwie dane sklejone, polaczone relacjami, przeliczone
- slowem wstepnie przetworzone.
Do obu warstw kontrolerzy maja dostep przez edytor zapytan i interfejs Excelowy

Tak POWINNO BYĆ, ale nie jest. Właśnie o to walczę.
Płaskie tabele? W SAP DWH ? Dostępne dla analityków - pardą, ale my chyba z innych galaktyk
jesteśmy. NIEPRAWDA!
W 95% przypadków nie udostępnia się bazy HD użytkownikom, a jeżeli już to widoki końcowe.
Nie znam przypadku (poza swoimi projektami), że użytkownik Excelowy może dostać się do HD i
prześledzić, na którym etapie przetwarzania danych jest błąd, albo jakaś niedoróbka, pobrać
dane z TEGO poziomu i dalej je obrabiać po swojemu. Nikt nie dostrzega, że właśnie taki system
pracy powoduje NAJLEPSZE modele przetwarzania danych. Bo tworzy PROTOTYP.

Przepraszam za efekty graficzne, ale przeliteruję:
!!! P R O T O T Y P !!!

Oczywiście w Excelu.

3. Jak wyeliminować 'komary na suficie' czyli informacje zupełnie niepotrzebne, a
dostarczane, bo były w SIWZ?

Spisuje sie notatke, w ktorej klient rezygnuje z niepotrzebnuych funkcji. Zwykle w zamian robi
sie rzeczy potrzebne, a pominiete w SIWZ
W przypadku zamowien z pieniedzy publicznych trzeba uczciwie wykonac te wszystkie
niepotrzebne elementy. Nawet jesli analitycy z instytucji ich juz nie chca, to kontroler z NIK
tak latwo raczej sie nie podda

Co do NIK, to oczywiście racja.
Co do pozostałych - ja mam taką praktykę:
Robi się ów SIWZ i wiadomo, że już po chwili wymagania się zmieniają.
Klient wysyła mejla do dostawcy - ten mówi, że jest SIWZ i już, a potem możemy gadać (w
sumie, to ma nawet rację). Ale klient naciska, bo widzi bezsens. Oczywiście, za drobną korektę
na fakturze, SIWZ jest korygowany itp. Po chwili jest nowy pomysł i nowa faktura. Po trzeciej
iteracji klient stwierdza, że płaci bez sensu i mówi "Zróbcie już ten SIWZ i zamykamy projekt, bo
się nie dogadamy, a widzę, że nasze potrzeby to 'neverending story'", a my sobie dalej
poradzimy Excelem. Czyż nie?

P.S.
Jeszcze raz:

W pierwszej warstwie typowego BI ma Pan kostki i plaskie tabele zawierajace surowe dane z
systemow transakcyjnych. W drugiej warstwie dane sklejone, polaczone relacjami, przeliczone
- slowem wstepnie przetworzone.
Do obu warstw kontrolerzy maja dostep przez edytor zapytan i interfejs Excelowy

Nie chcę się narzucać z kolorem zółtym ;), ale ja mam na to nawet rysunek:
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CZY MAM ROZUMIEĆ, ŻE DO TAKIEJ ARCHITEKTURY DĄŻYMY?
(AFIN, czy SAP x.x na razie na bok! Pozostawiamy tez otwarte pytanie, czy tak jest czy nie jest,
jak wyżej.)

P.S.2.
Ad punktu 3. Polecam dyskusję na innej grupie - jakby na temat SIWZ...
http://www.goldenline.pl/forum/1846084/dlaczego-wszysc...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.08.10 o godzinie 14:36

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.08.2010, 15:29

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

W pierwszej warstwie typowego BI ma Pan kostki i plaskie tabele zawierajace surowe dane
z systemow transakcyjnych. W drugiej warstwie dane sklejone, polaczone relacjami,
przeliczone - slowem wstepnie przetworzone.
Do obu warstw kontrolerzy maja dostep przez edytor zapytan i interfejs Excelowy

Tak POWINNO BYĆ, ale nie jest. Właśnie o to walczę.
Płaskie tabele? W SAP DWH ? Dostępne dla analityków - pardą, ale my chyba z innych
galaktyk jesteśmy. NIEPRAWDA!
W 95% przypadków nie udostępnia się bazy HD użytkownikom, a jeżeli już to widoki końcowe.
Nie znam przypadku (poza swoimi projektami), że użytkownik Excelowy może dostać się do
HD i prześledzić, na którym etapie przetwarzania danych jest błąd, albo jakaś niedoróbka,
pobrać dane z TEGO poziomu i dalej je obrabiać po swojemu. Nikt nie dostrzega, że właśnie
taki system pracy powoduje NAJLEPSZE modele przetwarzania danych. Bo tworzy PROTOTYP.

Przepraszam za efekty graficzne, ale przeliteruję:
!!! P R O T O T Y P !!!

Oczywiście w Excelu.

Nie mialem czasu odpisac, bo siedzialem wczoraj do pozna w nocy nad prototypem aplikacji
planistycznej. M.in. w Excelu (jestem swoj czy obcy ??:) Choc uzytym raczej jako interfejs niz
narzedzie obliczen.

Jasne ze jestem za tym zeby analitycy mogli sobie eksperymentowac. Tylko trzeba ich
przekonac ze potrafia, wyszkolic i wlaczyc tworzenie mini-aplikacji do zakresu obowiazkow.
Skonfigurowac srodowisko pracy w taki sposob zeby nie popsuli aplikacji wykonanych przez
dostewce BI i zeby nie przsszkadzali sobie nawzajem (struktury danych, backupy, uprawnienia,
procedury organizacyjne)
To nie jest tak ze my nie wiemy jak, albo firma SAP na to nie pozwala. Po prostu to wymaga
ingerencji w organizacje pracy klienta, spedzenia w takiej firmie wielu miesiecy po tzw.
wdrozeniu.

Duzo prosciej jest sprzedawac gotowe raporty na sztuki. I pilnowac zeby uzytkownicy mieli
wylacznie uprawnienia do odczytu

Z drugiej strony klient nie moze po prostu powiedziec: dajcie nam hasla. Musimy sie umowic co
mozna zmieniac, kto za co odpowiada. Inaczej po roku bedziemy miec smietnik nie do ogarniecia
Dzis rozmawialem z kolega na temat naszego projektu i wspolnie przyznalismy ze w systemie
jest niezly smietnik.
I to jeszcze zanim pozwolilismy dzialac uzytkownikom. Wystarczy ze w trakcie projektu raz czy
dwa razy zmienil sie konsultant i ze mamy tu kilka niezaleznych podprojektow

Ta zabawe ktos musi organizowac, kontrolowac, a PROTOTYPY przepisywac na czysto
I nie moze Pan mowic ze jesli klient robi cos sam to to kosztuje mniej albo wcale. Ja bym
powiedzial ze tak osiaga sie lepszy efekt, ale to tez kosztuje. Tylko za cos innego sie placi

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 05.08.10 o godzinie 22:50

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.08.2010, 22:48
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Adam Kalinowski:

Nie mialem czasu odpisac, bo siedzialem wczoraj do pozna w nocy nad prototypem aplikacji
planistycznej. M.in. w Excelu (jestem swoj czy obcy ??:) Choc uzytym raczej jako interfejs niz
narzedzie obliczen.

No to jest Pan Obcy ;)

Jasne ze jestem za tym zeby analitycy mogli sobie eksperymentowac. Tylko trzeba ich
przekonac ze potrafia, wyszkolic i wlaczyc tworzenie mini-aplikacji do zakresu obowiazkow.
Skonfigurowac srodowisko pracy w taki sposob zeby nie popsuli aplikacji wykonanych przez
dostewce BI i zeby nie przsszkadzali sobie nawzajem (struktury danych, backupy,
uprawnienia, procedury organizacyjne)

Jasne.

To nie jest tak ze my nie wiemy jak, albo firma SAP na to nie pozwala. Po prostu to wymaga
ingerencji w organizacje pracy klienta, spedzenia w takiej firmie wielu miesiecy po tzw.
wdrozeniu.

I tak, i nie. Rozumiem, o co Panu chodzi. Z tym, że ja jestem trochę innego zdania. Z klientem
to trochę jak z dzieckiem (nie wiem, czy ma Pan dzieci - ja mam) - albo pilnujesz każdego kroku,
albo dajesz pewną swobodę i walczysz z ranami, jak sie przewróci, ale wtedy masz pewność, czy
tez nadzieję, że się będzie sam bardziej pilnował - wiadomo o co chodzi. Ja raczej mówię
"wywróć się".

Duzo prosciej jest sprzedawac gotowe raporty na sztuki. I pilnowac zeby uzytkownicy mieli
wylacznie uprawnienia do odczytu

Wiem. Ale to nieefektywne.

Z drugiej strony klient nie moze po prostu powiedziec: dajcie nam hasla. Musimy sie umowic
co mozna zmieniac, kto za co odpowiada. Inaczej po roku bedziemy miec smietnik nie do
ogarniecia

Też się zgadzam, ale jak wyżej, "wywróć się" ("...ale miej pewność, że Ci to poprawię, bo tu
jestem")

Dzis rozmawialem z kolega na temat naszego projektu i wspolnie przyznalismy ze w systemie
jest niezly smietnik.

To też norma. Ale takim małym sukcesem jest też, jak to zauważy klient - bo wie czego np.
wymagać od dostawcy ERPa, co wpisywać w formatki itp.

I to jeszcze zanim pozwolilismy dzialac uzytkownikom. Wystarczy ze w trakcie projektu raz
czy dwa razy zmienil sie konsultant i ze mamy tu kilka niezaleznych podprojektow

Ha, to już Wasz problem. Ale, jasna sprawa, w dużych projektach tak bywa.

Ta zabawe ktos musi organizowac, kontrolowac, a PROTOTYPY przepisywac na czysto

Jasne.

I nie moze Pan mowic ze jesli klient robi cos sam to to kosztuje mniej albo wcale. Ja bym
powiedzial ze tak osiaga sie lepszy efekt, ale to tez kosztuje. Tylko za cos innego sie placi

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 05.08.10 o godzinie 22:50

Kurna, też zgoda.
Ja tam się rzucałem, ale wydaje mi się, że słusznie, na te Wasze konsultanctwo za strasznie
grube. Przysyłacie takich szczawi czasami, że głowa boli. Ja preferuję metodę: Szybki efekt,
potem prototyp do wywalenia przez uzytkownika, potem postawienie zaś na nogi i dopiero wtedy
"konsultanctwo", bo wtedy jest już z kim gadać - klient mnie rozumie. Konsultanctwo na godziny,
jakie stosujecie ma coś z dojenia, pardą. Ta moja metoda jest duuużo tańsza, a efekt, jak Pan
mówi - lepszy. To tak jak wykład, a ćwiczenia. Wy gadacie i robicie i nie dopuszczacie, a ja wręcz
zachęcam do błędów.
Ale, tak serio, to ja już nie wiem, czy tak bardzo Obcy.
pzdr

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.08.2010, 23:59

Wojciech Gardziński:

Ja tam się rzucałem, ale wydaje mi się, że słusznie, na te Wasze konsultanctwo za strasznie
grube. Przysyłacie takich szczawi czasami, że głowa boli. Ja preferuję metodę: Szybki efekt,
potem prototyp do wywalenia przez uzytkownika, potem postawienie zaś na nogi i dopiero
wtedy "konsultanctwo", bo wtedy jest już z kim gadać - klient mnie rozumie. Konsultanctwo
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na godziny, jakie stosujecie ma coś z dojenia, pardą. Ta moja metoda jest duuużo tańsza, a
efekt, jak Pan mówi - lepszy. To tak jak wykład, a ćwiczenia. Wy gadacie i robicie i nie
dopuszczacie, a ja wręcz zachęcam do błędów.

Mysle ze rozmawiamy o troche innych projektach. Pan wdaza mala, ergonomiczna aplkacje do
analiz danych ksiegowych. W zasadzie jednostanowiskowa.
My budujemy rdzen firmowej hurtowni danych zawierajacej w sumie kilkadziesiat kostek i
plaskich plikow. To nie tylko dane ksiegowe ale tez np. symulacje zapotrzebowania na surowce
na dluzszym horyzoncie (czego Pan byl laskaw w ogole nie klasyfikowac jako BI). Przez projekt
przewinelo sie juz ponad dziesieciu konsultantow.
Mamy problem zeby zgrac sie sami ze soba i uniknac bledow. Jakby nam zaczelo pomagac
jeszcze pietnastu uzytkownikow tworzac swoje 'prototypy' to nigdy nie wyszlibysmy na prosta

Zakres zakontraktowany w projekcie to prototyp wykonany przez nas, ktory musielismy sami
'wywalic' i wlasnie stawimy go na nogi.
To my a nie uzytkownik jestesmy jak te dzieci we mgle. I madrego tatusie ktory by to wszystko
na raz ogarnial nie ma wiec musimy bardziej uwazac

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.08.2010, 22:37

Adam Kalinowski:

Mysle ze rozmawiamy o troche innych projektach. Pan wdaza mala, ergonomiczna aplkacje do
analiz danych ksiegowych. W zasadzie jednostanowiskowa.

Że co? To AFIN to jest tylko do raportowania księgowego? Nie przeczę, że są wynalazki
księgowe, pewnie, że są - też.
http://www.goldenline.pl/grupa/afin-net/

My budujemy rdzen firmowej hurtowni danych zawierajacej w sumie kilkadziesiat kostek i
plaskich plikow. To nie tylko dane ksiegowe ale tez np. symulacje zapotrzebowania na
surowce na dluzszym horyzoncie (czego Pan byl laskaw w ogole nie klasyfikowac jako BI).
Przez projekt przewinelo sie juz ponad dziesieciu konsultantow.

"rdzen firmowej" + N * 10 (kilkadziesiąt) kostek + "symulacje w horyzoncie" + 10 * konsultant
= Excel

Mamy problem zeby zgrac sie sami ze soba i uniknac bledow. Jakby nam zaczelo pomagac
jeszcze pietnastu uzytkownikow tworzac swoje 'prototypy' to nigdy nie wyszlibysmy na prosta

No tak, wy nie macie czasu na słuchanie użytkowników. Przyznaję rację.

Zakres zakontraktowany w projekcie to prototyp wykonany przez nas, ktory musielismy sami
'wywalic' i wlasnie stawimy go na nogi.
To my a nie uzytkownik jestesmy jak te dzieci we mgle. I madrego tatusie ktory by to
wszystko na raz ogarnial nie ma wiec musimy bardziej uwazac

To jak wszyscy jesteście we mgle, to jak możecie wylądować. Panie, wie Pan jak to się kończy...
Użytkownik wie - trzeba mu dać się wykazać.

ODDAWAJ ROWER Z TWOJEJ KOMÓRKI, TO MÓJ ROWER!
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.08.10 o godzinie 12:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.08.2010, 12:06

Wojciech Gardziński:

"rdzen firmowej" + N * 10 (kilkadziesiąt) kostek + "symulacje w horyzoncie" + 10 *
konsultant = Excel

Czy pisanie takich ewidentnych glupot to jakas figura retoryczna? Naprawde wszystko da sie
zrobic na arkuszu Excela? Moze szybciej to dziala kiedy sie podlaczy jakas baze danych?
Niech Pan pojdzie do firmy dystrybucyjnej ktora laduje do SAP BI ok. miliona pozycji dziennie i
zapyta dlaczego nie analizuja tych danych w Excelu

Zaraz Pan powie ze oczywiscie nie chodzilo o samego Excela. Ze moze byl to jakis skrot
myslowy.
No ale zaatakowal mnie Pan, podwaza Pan uczciwosc i sens tego czym sie z kolegami
zajmujemy. Prowokuje mnie Pan do reakcji i opowiadania po raz dziesiaty jakichs oczywistosci.

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 07.08.10 o godzinie 13:40

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.08.2010, 13:34

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

"rdzen firmowej" + N * 10 (kilkadziesiąt) kostek + "symulacje w horyzoncie" + 10 *
konsultant = Excel

Czy pisanie takich ewidentnych glupot
to jakas figura retoryczna?

No pewnie (że figura retoryczna).
Ja po prostu dążę do pokazania że ZAMIARY firm, które wdrażają BI nie są tożsame z EFEKTEM.
Realnym efektem wszystkich (chyba) wdrożeń BI jest przerabianie danych na końcu w Excelu.
Tylko tyle i aż tyle ta "figura" znaczy.

Naprawde wszystko da sie zrobic na arkuszu Excela? Moze szybciej to dziala kiedy sie podlaczy
jakas baze danych?

Oczywiście, że tak. i ja to wiem, i Pan to wie - to już bardzo dobrze! Nie wiedza tego jescze
rzesze Excelowców, ale tez musimy nad nimi popracować.

Niech Pan pojdzie do firmy dystrybucyjnej ktora laduje do SAP BI ok. miliona pozycji dziennie i
zapyta dlaczego nie analizuja tych danych w Excelu

Ależ wszędzie piszę, że skala ma znaczenie - to oczywiste. Tylko że Pan (no dobra, Pan już nie,
ale reszta tutaj, a przynajmniej na początku tej "wojny") sugeruje tym, że wszędzie musi być BI,
a to nieprawda.

Zaraz Pan powie ze oczywiscie nie chodzilo o samego Excela. Ze moze byl to jakis skrot
myslowy.

:)

No ale zaatakowal mnie Pan, podwaza Pan uczciwosc i sens tego czym sie z kolegami
zajmujemy.

Nie podważam uczciwości Pana pracy, wręcz za możliwość takiego zrozumienia - przepraszam.
Podważam sens wdrożeń BI. Ludzie nie chcą BI - chcą danych i przetworzonej informacji, a to
jest zamykane w czarnej skrzynce. I z tym walczę - zgoda.

Prowokuje mnie Pan do reakcji i opowiadania po raz dziesiaty jakichs oczywistosci.

Co do prowokowania reakcji, to pewnie zgoda, bo tylko wtedy Pan zareaguje i będzie szansa to
przeprać.
Ja uważam, że trzeba to przeprać, bo jest źle.

Ale przyznaję, że doszliśmy do pewnego etapu - już nikt mnie tu nie wyzywa - to sukces. Nie
musimy wszystkiego widzieć tak samo, ale gdy ustalamy, czy SAP daje tabele płaskie do wglądu
przez użytkownika to nie może być tak, że najpierw Pan mówi:
1) nie, bo nie
2) nie bo po co, SAP daje wszystko
3) SAP daje, nie ma problemu
4) SAP daje, ale po swojemu, jakimś tam jądrem, żeby jednak kontrolować

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/35
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5) potem znowu że SAP nie daje
6) potem znowu ze daje
(Nie będę teraz szukał, ale tak było. Jak Pan zechce, wyszukam i pocytuję)
JAK JEST? TU POPROSZĘ O JEDNĄ WERSJE PRAWDY! ;)

P.S.
Pozwolę sobie jeszcze to rozwinąć:
Nie wiedza tego jescze rzesze Excelowców, ale tez musimy nad nimi popracować.

I szukam sojuszników. Gdzie? Wśród "wrogów" z BI. Dlaczego? Bo oni rozumieją temat.
Informatycy nie, Excelowcy tez nie.
Prawdziwym wyzwaniem jest wzrost świadomości bazodanowej ludzi pracujących w Excelu, bo tu
jest tragedia.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.08.10 o godzinie 14:05

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.08.2010, 14:00

Wojciech Gardziński:

czy SAP daje tabele płaskie do wglądu przez użytkownika to nie może być tak, że najpierw
Pan mówi:

JAK JEST? TU POPROSZĘ O JEDNĄ WERSJE PRAWDY! ;)

Dostep jest technicznie mozliwy. O konkretnej implementacji interfejsu musi Pan porozmawiac z
jakims programista ABAP i swoim klientem

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.08.2010, 14:08

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

czy SAP daje tabele płaskie do wglądu przez użytkownika to nie może być tak, że najpierw
Pan mówi:
JAK JEST? TU POPROSZĘ O JEDNĄ WERSJE PRAWDY! ;)

Dostep jest technicznie mozliwy. O konkretnej implementacji interfejsu musi Pan porozmawiac
z jakims programista ABAP i swoim klientem

Technicznie, to ja wiem.
CZY FIRMA SAP BLOKUJE TAKI DOSTĘP. Czy jak pojadę do klienta i mu to zaimplementuję, to
czy ktoś będzie miał coś przeciwko?

Bardzo proszę o odpowiedź "OFICJALNĄ" - nie wymagam "teraz" - ma Pan czas
żeby podpytać, itp.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.08.10 o godzinie 14:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.08.2010, 14:10

Wojciech Gardziński:

CZY FIRMA SAP BLOKUJE TAKI DOSTĘP

Firma SAP zezwala w ramach licencji na dostep przy pomocy innych interfejsow niz SAP GUI.
Moze to byc np. aplikacja w Excelu.
Niedozwolony jest rownoczesny dostep wielu koncowek klienckich ERP na tym samym koncie
uzytkownika. Tzn. trzeba bedzie wylaczyc z SAP GUI zeby zalogowac sie jako AFIN.

Ostatnio polityka licencyjna troche sie zmienila. Sa np. specjalne, tansze licencje dla
uzytkownikow ktorzy tylko uruchamiaja raporty. Nie znam szczegolow ale moze to jest jakis
pomysl

W kazdym razie opisalem Panu wersje pesymistyczna i nawet w tej wersji jest to dozwolone.
Firmie SAP jest obojetne czy ktos laczy sie SAPGUI czy AFIN-em. Wazne zeby uzytkownik
zaplacil za konto i nie pozyczal go koledze

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.08.2010, 14:36

Adam Kalinowski:
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Wojciech Gardziński:

CZY FIRMA SAP BLOKUJE TAKI DOSTĘP

Firma SAP zezwala w ramach licencji na dostep przy pomocy innych interfejsow niz SAP GUI.
Moze to byc np. aplikacja w Excelu.

Zezwala

Niedozwolony jest rownoczesny dostep wielu koncowek klienckich ERP na tym samym koncie
uzytkownika.

Nie zezwala

Tzn. trzeba bedzie wylaczyc z SAP GUI zeby zalogowac sie jako AFIN.

Zezwala, jak sobie zrobisz opaskę z żółtym LOGO na ramieniu.

Ostatnio polityka licencyjna troche sie zmienila. Sa np. specjalne, tansze licencje dla
uzytkownikow ktorzy tylko uruchamiaja raporty. Nie znam szczegolow ale moze to jest jakis
pomysl

Zezwala na sięgnięcie po mój własny rower tylnym, tańszym, wejściem

W kazdym razie opisalem Panu wersje pesymistyczna i nawet w tej wersji jest to dozwolone.

Nawet jak Ci nie pozwolę, to możesz sobie moją komórkę wysadzić w powietrze

Firmie SAP jest obojetne czy ktos laczy sie SAPGUI czy AFIN-em. Wazne zeby uzytkownik
zaplacil za konto i nie pozyczal go koledze

Ważne, żeby nie dać roweru za darmo.

No dobrze, wiem, satyra i kpina.
Panie Adamie, cieszę się że, ja naciskając, a Pan próbując to jednak wyjaśnić, dążymy do opisu
tak banalnej na pozór, sprawy, jak pobranie własnych danych z własnego systemu. Ja naprawdę
kiedyś spotkałem się z tekstem pana konsultanta: "Nie możemy udostępnić danych ze względu
na prawa autorskie" (SIC!)

Poproszę, jeszcze raz, po polsku, jak czterolatkowi:
Jak mogę pobrać moje własne dane z systemu SAP?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.08.10 o godzinie 13:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.08.2010, 12:30

Dygresja:
SAP udostępnia taki DOKUMENT (!):
"The Road to BI Success" January 2010

Trzeba się wyspowiadać z firmy, obrotu, funkcji itp. - to daje.
Kto ma ochotę dostać oryginałka - proszę o mejla.

Podkreślenia moje [WG]

The following questions were posed by SAP to Dan Vesset, program vice president of IDC's

Business

Analytics research, on behalf of SAP's customers.

Q. What are the benefits of a business intelligence solution?

A. The value of better BI is often expressed in such intangible terms as, for example, the ability

to make better decisions, where "better" is usually undefined. In practice, however,

there is

growing quantifiable evidence of the value of BI.

Thank You, SAP. We can make the REALLY better decisions in more offering BI platform - in
Excel. Here the success is better defined in less intangible terms - it's cheeper.

intangible - niemierzalny, niematerialny

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.08.10 o godzinie 16:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.08.2010, 16:41

Wojciech Gardziński:

Poproszę, jeszcze raz, po polsku, jak czterolatkowi:
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 33  34  35  36  37  …  82     Następna »

Jak mogę pobrać moje własne dane z systemu SAP?

Panie Wojciechu, proszę już nie zadręczać Adama tym pytaniem. Jeżeli jest Pan tym
zainteresowany to proszę niech Pan jako autor niezależnego rozwiązania zwróci się z tą kwestią
bezpośrednio do SAP Polska. Tylko tam uzyska Pan ostateczną i wiążącą odpowiedź czy dostęp
do bazy danych, na której działa SAP jest dozwolony w ramach licencji z poziomu aplikacji
zewnętrznych.

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 09.08.10 o godzinie 00:55

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.08.2010, 00:52

KIEDY ON JEST JEDYNY Z CAŁEGO ŚWIATA SAP KTÓRY W OGÓLE CHCE ZE MNĄ NA TEN TEMAT
ROZMAWIAĆ.

Reszta uprawia taki bełkot, jak w dygresji powyżej. Z kim rozmiawiać? Właśnie, się chciałem
dowiedzieć czegoś o SAP, wyspowiadałem się ze wszystkiego i dostałem OCHŁAP w postaci
takiego kitu, że aż żal.
Dostałem nic, za to od jutra będę dostawał kupę spamu reklamowego, bo tylko temu to służy. I
ja to wiem, i Wy to wiecie.

Panie Krzysztofie.
Ja rozumiem słowo marketing, ale to zakrawa na oszukiwanie ludzi.

Wiem, jaką mi udzielicie odpowiedź, ale zapytam, a co?
Czy nie wkurza Was to robienie w konia tysięcy ludzi? Czy ten wspaniały rozdmuchany,
korupcyjny marketing ma coś wspólnego z efektami (poza handlowymi)?

Proszę Pana, naprawdę obijam się o analityków. Nie twierdzę że SAP jest zły reszta cacy. Na
kursach (Excel, VBA, Access) zadajemy 2 pytania uczestnikom:
1. Jakiego macie ERPa? (To już mówiłem)
2. Czy jest BI?
I co się okazuje? - że w 5-10% JEST!!!

Mnie to zakłamanie wkurza. A reszta ma tzw. moralny wybór.

ODDAJCIE MI MÓJ ROWER Z WASZEJ KOMÓRKI!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.08.2010, 08:47
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