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Wojciech Gardziński:

Przecież wszyscy wiedzą, że tfu-excelki i tfu-accesski i tfu-csvki to źródła ZEWNĘTRZNE dla
systemu BI. System BI to maczo, a świat dzieli się na maczo i nie-maczo.
(A swoją drogą, to owe tfu-excelki, to najczęściej po prostu raporty z owego BI.)

Ja przy BIaju dzielę świat na to co jest często wykorzystywane przez wiele osób oraz rzadko
przez niewiele osób.

Pięć (no, może, pięćdziesiąt) SQLków do napisania i po zawodach.
Jak Pan wie, w takim tfu-AFINIE to parametry w Excelku i 'skopiuj w dół'.

Słownik tez Pan zaszywa w excelku, który użytkownik BI ma w interfejsie... w sumie w excelku
ma Pan całego ETLa. Tylko dlaczego ciągnie Pan dane za kazdym zapytaniem razem skoro nawet
w accesiku można zrobić HD - to znaczy wiele małych HD, żeby się użytkownik nie znudził przy
ich przeliczaniu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.05.2011, 10:26

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Przecież wszyscy wiedzą, że tfu-excelki i tfu-accesski i tfu-csvki to źródła ZEWNĘTRZNE dla
systemu BI. System BI to maczo, a świat dzieli się na maczo i nie-maczo.
(A swoją drogą, to owe tfu-excelki, to najczęściej po prostu raporty z owego BI.)

Ja przy BIaju dzielę świat na to co jest często wykorzystywane przez wiele osób oraz rzadko
przez niewiele osób.

A co z przypadkami 'często przez jedną' i 'rzadko przez wiele'?
Taż to połowa kwadrantu przypadków! (hehe, zaraziłem się Gartnerem)

Pięć (no, może, pięćdziesiąt) SQLków do napisania i po zawodach.
Jak Pan wie, w takim tfu-AFINIE to parametry w Excelku i 'skopiuj w dół'.

Słownik tez Pan zaszywa w excelku, który użytkownik BI ma w interfejsie... w sumie w
excelku ma Pan całego ETLa. Tylko dlaczego ciągnie Pan dane za kazdym zapytaniem razem
skoro nawet w accesiku można zrobić HD - to znaczy wiele małych HD, żeby się użytkownik
nie znudził przy ich przeliczaniu.

Zaraz, a kto Panu powiedział, że 'ja' wszystkie dane MUSZĘ (faktem jest, że często tak robię, bo
wygodniej) ciągnąć za każdym razem od nowa? Co, 'INSERTów' nie ma?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 10:51

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 10:51

Wojciech Gardziński:

A co z przypadkami 'często przez jedną' i 'rzadko przez wiele'?

A ta/te osoba/y wydaje pieniądze czy firma?
Raczej wydatek kasy uzasadnia się korzyściami dla firmy w stosunku do kosztu wdrożenia.

Taż to połowa kwadrantu przypadków! (hehe, zaraziłem się Gartnerem)

A to proste jak 2+2. No chyba, że ktoś najpierw tłumaczy na binarne, dodaje na bitach, z
powrotem na dziesiętne i po drodze wywołuje obraz cyfr. To wtedy jest skomplikowane, ale dla
większości... 2+2=4 ;)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 11:09

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.05.2011, 10:58

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A co z przypadkami 'często przez jedną' i 'rzadko przez wiele'?
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Taż to połowa kwadrantu przypadków! (hehe, zaraziłem się Gartnerem)

A ta/te osoba/y wydaje pieniądze czy firma?

Wbrew pozorom - bardzo trafne pytanie.

Bo bolditaliki, sprzedając się, zawsze tłumaczą, że zapewniają 'dobrobyt i szczęście' całej firmie,
a, w praktyce, zawsze lub prawie zawsze jest tak, że funkcjonalności analityczne są potrzebne
jednostkom - i to każdej inaczej.

'Ja' nie sprzedaję bolditalika - 'ja' sprzedaję dziesięć mikroanaliz dziesięciu gościom w firmie -
każdej celowaną: księgowej - łatwe raporty, sprzedawcom (i innym) - mini hurtownie
tematyczne. I ja - tu ma Pan 'świętą' rację - mam problem - bo ja muszę sprzedać 10 sztuk
(owych mikroanaliz, czyli 10 razy muszę przekonać o celowości), a taki bolditalik raz urabia
prezesa i raz wysyła chłopaków z IT na rafting i ma efekt.
Cóż, ja doceniam zalety Systemów BI. (że ja to napisałem..., tfu!)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 11:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 11:06

Wojciech Gardziński:

Bo bolditaliki, sprzedając się, zawsze tłumaczą, że zapewniają 'dobrobyt i szczęście' całej
firmie, a, w praktyce, zawsze lub prawie zawsze jest tak, że funkcjonalności analityczne są
potrzebne jednostkom - i to każdej inaczej.

Ale od jakości analiz tych jednostek faktycznie zależy 'dobrobyt i szczęście' firmy. Jeśli na te
analizy mają czas.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.05.2011, 11:10

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Bo bolditaliki, sprzedając się, zawsze tłumaczą, że zapewniają 'dobrobyt i szczęście' całej
firmie, a, w praktyce, zawsze lub prawie zawsze jest tak, że funkcjonalności analityczne są
potrzebne jednostkom - i to każdej inaczej.

Ale od jakości analiz tych jednostek faktycznie zależy 'dobrobyt i szczęście' firmy. Jeśli na te
analizy mają czas.

Przecież właśnie o to chodzi, żeby miały czas na analizy, a nie na:
1. 'klikanie i ustawianie eksportu (sorka: 'raportu systemu BI', ciągle zapominam terminologie)
w biaju'
2. import tego pliku eksportowego do Excela
3. Przerabianie (i uprzednie pisanie i poprawianie) tych excelków wiżualbejzikami
4. Tworzenie tysięcy łącz i VLukapków, żeby z tego wyszedł raport
5. Babranie się z błędami punktów 1-4.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 11:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 11:18

Zaraz! Taki kwiatek mi umknął...!
Andrzej O.:

(...) budowanie całego BIaja z potężnym interfejsem zasilanym z wykupionego źródła
zewnętrznego pewnie mija się z celem.

To "źródła danych" się WYKUPUJE???
To znaczy, że jak kupię sobie SAPa albo jakiego Teradatę, to muszę WYKUPIĆ źródło danych?

Tzn. ja wiem, że tak jest, ale parę(set) postów temu, gdy walczyłem o "Mój rower z twojej
komórki" jakoś było inaczej...

To have or not to have - it is a question of BI's holder.
WG

PS.
Moja śp. babcia tak mówiła na cynamon:
"Cy jo mom, cy jo ni mom? ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 12:58

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 12:47
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Wojciech Gardziński:

Zaraz! Taki kwiatek mi umknął...!

Andrzej O.:

(...) budowanie całego BIaja z potężnym interfejsem zasilanym z wykupionego źródła
zewnętrznego pewnie mija się z celem.

To "źródła danych" się WYKUPUJE???
To znaczy, że jak kupię sobie SAPa albo jakiego Teradatę, to muszę WYKUPIĆ źródło danych?

są portale dostarczające komercyjnie analizy rynku.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.05.2011, 13:21

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Zaraz! Taki kwiatek mi umknął...!

Andrzej O.:

(...) budowanie całego BIaja z potężnym interfejsem zasilanym z wykupionego źródła
zewnętrznego pewnie mija się z celem.

To "źródła danych" się WYKUPUJE???
To znaczy, że jak kupię sobie SAPa albo jakiego Teradatę, to muszę WYKUPIĆ źródło
danych?

są portale dostarczające komercyjnie analizy rynku.

I moje rowery w "cudzych" komórkach też są.
(Na podobnych warunkach)

PS.
Taki późny ten PS. ale wyjaśnia trochę, więc niech będzie.
Jay Hunnemeyer na http://www.linkedin.com/groupItem?view=&srchtype=discu...
I feel your pain, Ryan. Our SAP, from a data access standpoint, is locked up tight as a drum.
What has been done in the past is having IT do a daily dump of the necessary data into a text
file, and through VBA, have Access import this text file into a table. We've been on SAP since the
late 90's, and I'm here to tell ya, there's never an easy way with SAP...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.05.11 o godzinie 22:15

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 13:27

Paweł Jędrasiewicz:

Wojciech Gardziński:

No, biajki!
Proszę się mi tu sprężyć i ofuknąć Panią Olę!

http://www.goldenline.pl/forum/733688/makra-i-visual-b...

Pani z Pekaosa, z Zespołu Prognoz i Analiz Rynkowych (matecznik biajów!!!!), ma ze sto
biajów, kasy na drugie sto, a ona takie rzeczy...

To ona nie ma pulpitu?
To ona chce wordowe raporty? a nie na portala-tralalala?
Excela do danych? A gdzie "kluczowe tajemnice"?

A Wy nic? A może... się zgłosicie, żeby powiżualbejzikować troszku?

Warto dodać, że w Bezetwubeka mają podobnie... :)

Panie Pawle, oj nieładnie, nieładnie...

BZ WBK buduje dynamiczną infrastrukturę Business Intelligence
Bank zbudował złożony system raportowania business intelligence wyposażony w szeroki
wachlarz kluczowych wskaźników wydajności mający na celu wsparcie kadry kierowniczej przy
podejmowaniu decyzji. Dane banku na temat klientów, produktów i usług zintegrowane są w
hurtowni danych. Analiza tych danych daje bankowi kompletny i całościowy obraz całej
organizacji.
(...)
Źródło: Teradata
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http://www.erp-view.pl/business_intelligence/bz_wbk_bu...

Tutaj się buduje poważną "dynamiczną strukturę" i jest kolorowo, a Pan, że jakaś słoma z butów
wyłazi...
BUDUJE SIĘ DYNAMICZNĄ STRUKTURĘ I JEST SZEROKI WACHLARZ, rozumimy?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.11 o godzinie 21:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.05.2011, 21:14

Wojciech Gardziński:

- Czym będzie jutro QlikView?
b) bezpłatnym gratisem jakiejś firmy, oferującej farmy serwerowe

SAP + Dell = chmura i pamięć (zarówno 'sens' jak i 'sens słów' mają coś wspólnego z helem nad
Smoleńskiem)
http://erp-portal.pl/technologie/software/418-sap-i-de...

Jeszcze nie QV, ale SAP już tak... - In Memory, żeby sprzedać serwerka.

Poza tym, to już 8. biaj SAP - już nie warto nawet dociekać nazwy - i tak jutro go nie będzie,
znaczy - pardą - jutro będzie dziewiąty.

PS.
Żeby nie było, że tylko szkaluję - proszę o odpowiedź na pytanie:
Co ma wspólnego 'chmura' i 'pamięć'?
Supercienki klient i supergruby klient?
Znaczy - ja tak podejrzewam - to jest zabawa w zgadywanie, gdzie postawić serwer Della - czy
po stronie serwera, czy klienta.
Czy ktoś ma jakieś przemyślenia, czy czekamy na Gartnera?

Ale, w sumie, jak to się mówi? Jak poznać, że gość jest bogaty?
Sam jest fest gruby ale koło niego kręci się superszczupła laseczka.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.05.11 o godzinie 09:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.05.2011, 08:48

No, sorka za spamik, ale tego nie mogłoby tu nie być!
Uwaga, nie ja to napisałem! W sumie, nie wiem kto (bo tam wszystko bezautorskie), a chętnie
bym się dowiedział...

Czy możliwy jest koniec ery Excela – pokazujemy, jak samemu tworzyć skomplikowane formuły
i nie przeznaczać pieniędzy na zaawansowane programy
(...)
Wraz z dynamicznym rozwojem systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem MS
Excel torpedowany jest zarzutami o brak efektywności i statyczne podejście do analizy. W
większości prezentacji dotyczących systemów Business Intelligence (BI) główny wątek
prezentacji dotyczy porównania i dyskwalifikacji Excela na tle rozwiązania BI. W tej walce jednak
arkusz kalkulacyjny wydaje się być wysoce odporny i wysoko trzyma gardę. Niektórzy wręcz
twierdzą, że wygrywa tę batalię.

http://www.magazyncontrolling.pl/index.php/artykul/czy...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.05.2011, 12:34

Hmm... widze, ze watek nadal zyje i wielka satysfakcje Panu sprawia dobijanie SAP'a :-) wiec
mam chyba zla wiadomosc SAP wszedl w uklad z Pana ulubionym Microsoftem
http://www.sap.com/index.epx#http://www.sap.com/news-r...
straszne prawda?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |20.05.2011, 16:48

Monika Bielawska:

Hmm... widze, ze watek nadal zyje i wielka satysfakcje Panu sprawia dobijanie SAP'a :-) wiec
mam chyba zla wiadomosc SAP wszedl w uklad z Pana ulubionym Microsoftem
http://www.sap.com/index.epx#http://www.sap.com/news-r...
straszne prawda?
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Wszelki duch Pana Boga chwali!
Pani Monika! I nie wyrzuca mnie nawet... fajnie!
Mówię - brakuje kobitek - ciągle tylko to bicie po twarzy, ileż można?

Pani Moniko,

SAP błądzi jakoś straszliwie - To już chyba 3 alians w tym tygodniu.
Z M$em też już był - osławiony SAP Duet - czy ktoś o tym słyszał???
SAP nie wie czego chce (8 biajów). Zamiast okopać się jako super-ERP, udostępnić dane i niech
się biajki/excelki dorzynają o te dane, to on, nie dość, że blokuje, to jeszcze "konkuruje", a
najlepsze już jest to, że sam ze sobą.

Tak nawiasem, nieźle się ubawiłem, jak się wczoraj dowiedziałem, że SAP się wdraża w CBA.
Nie pytam już nawet po co, bo na to pytanie chyba wszyscy znają odpowiedź...
Żeby nie być posądzonym o nieczytelny wybór - kupili se Mercedesa. Do przewozu ziemniaków,
ale NIK się nie dowali. Za nasze duże kase.

Wracając do naszego ulubieńca. Co tam, Pani Moniko, przekonała Pani kogoś w życiu że SAP BO
jest lepszy od Excela?

P.S.
Ojej, jeszcze momencik...
Poczytałem tego linka, co Pani podała...
To jeszcze większe jaja, niż myślałem!
SAP - typowy ERP (czyli anty-chmura) będzie współpracował z typowym lokalnym Offisem (czyli
anty-chmura)... W czymże to oni będą tak ramię w ramię?
Ano... W CHMURZE.
Kurczę, zaczynam żałować, że życie jest tylko jedno... tak jest śmiesznie.

Czytam dalej...
"Interoperability is a core advantage that SAP and Microsoft can deliver to the customers we
both share."

- Panie Wojtku... a jak zrobić żeby na tym wydruku z SAPA daty były datami, a nie
tekstami/liczbami/datami/błędami?
- A jak, żeby był format liczb, który Excel dobrze zinterpretuje?...
- A czy ja mogę zrobić WYSZUKAJ PIONOWO z jednego eksportu z SAPA do drugiego? Dlaczego
mi się to ciągle rozsypuje?

I takie tam.
To nie zła wiadomość dla mnie - to wspaniała dla świata!
Hehehehe...he.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.05.11 o godzinie 18:15

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.05.2011, 17:58

Monika Bielawska:

Hmm... widze, ze watek nadal zyje i wielka satysfakcje Panu sprawia dobijanie SAP'a :-) wiec
mam chyba zla wiadomosc SAP wszedl w uklad z Pana ulubionym Microsoftem
http://www.sap.com/index.epx#http://www.sap.com/news-r...
straszne prawda?

Teraz trochę bardziej serio. A przynajmniej się postaram...

1. Pytanie:
Co Pani zamierza teraz robić, bo chyba będzie kłopocik ze sprzedażą BO?

2. Pytanie:
Czy w SAP AG (NYSE) znają telefon do mnie? Bo ja mam kołyskę, znaczy GOTOWEGO klienta dla
tego radosnego związku powyżej. Niestety nie do chmury, ale to im przejdzie - wszyscy
nowożeńcy bujają w chmurach.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.05.2011, 18:48

A teraz pytanie jeszcze bardziej poważne.
Jeden pan, po lekturze tego wątku, zapytał mnie ostatnio, czy ja aby się nie boję, że mi jakaś
cegłówka znienacka na głowę spadnie.

Jak myślicie, czy ja powinienem się bać?

(Odpowiedzi tutaj mogą trącić nieszczerością, szczere można na priva, albo pocztę. Gwarantuję
tajemnicę spowiedzi, nie ręczę za adminów)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.05.2011, 22:04

Wojciech Gardziński:
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SAP - typowy ERP (czyli anty-chmura) będzie współpracował z typowym lokalnym Offisem
(czyli anty-chmura)... W czymże to oni będą tak ramię w ramię?
Ano... W CHMURZE.
Kurczę, zaczynam żałować, że życie jest tylko jedno... tak jest śmiesznie.

O Cloud Computing wypowiedział się kiedyś CEO Oracle - powiedział wszystko na ten temat:

A jeśli chodzi o tę całą wojnę o BI (w kontekście sap):
- nie każdy analityk w firmie powinien mieć dostęp do wszystkich danych
- nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do tabel w sapie
- trzeba wiedzieć jak czytać i interpretować dane z różnych tabel w sapie - to że user ściągnie 2
tabele i zrobi vlookup w excelu nie znaczy, że raport pokaże mu właściwe dane
- zapotrzebowania w firmie na ciągłe zmiany dobrze działających raportów nie są aż tak duże

Dlatego:
- konsultant jest po to aby zabezpieczyć dostęp do tych danych (dlatego robi się to po stronie
SAP), bo raz wyeksportowanego pliku xls nikt nie jest w stanie kontrolować, każde
zabezpieczenie po stronie excela zawodzi (hasła dostępu, vba, a nawet spakowane zipem/rarem
raporty xls z hasłem)
- konsultant jest po to aby dostarczyć użytkownikowi / poweruserowi albo raport (jeśli chodzi o
moduły sap), albo świat obiektów
- jeżeli analityk ma problem ze zwykłymi funkcjami excela (vlookupem, if'em, concat'em), to
jakość jego analiz jest adekwatna do problemów z jakimi się zmaga...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.05.2011, 21:06

Paweł Jędrasiewicz:

Wojciech Gardziński:

tak jest śmiesznie.

O Cloud Computing wypowiedział się kiedyś CEO Oracle - powiedział wszystko na ten temat:

(film, patrz wyżej))
Niezłe, niezłe. Ale może Larry jeszcze nie wie, że taka jest moda?
Tak samo jak nie wie, że baza danych jest dla ludzi, a nie dla specjalistów Oracle'a?
Nie, Larry, wszystko wie, a nawet jest "na czasie":
http://www.oracle.com/us/technologies/cloud/index.html

A jeśli chodzi o tę całą wojnę o BI (w kontekście sap):
- nie każdy analityk w firmie powinien mieć dostęp do wszystkich danych

Oczywiście. Nigdy tego nie chciałem.

- nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do tabel w sapie

Oczywiście. Nigdy tego nie chciałem.

- trzeba wiedzieć jak czytać i interpretować dane z różnych tabel w sapie - to że user ściągnie
2 tabele i zrobi vlookup w excelu nie znaczy, że raport pokaże mu właściwe dane

Juzer wie 3 razy więcej niż konsultant.

- zapotrzebowania w firmie na ciągłe zmiany dobrze działających raportów nie są aż tak duże

Naprawdę???????????????????????????????

To ja Panu coś pokażę.
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Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

Sprzedałem ostatnio tego mojego AFINKA. W promocji - klient zapłacił parę złotych, sorka,
eurasków.
http://www.goldenline.pl/forum/1829788/promocja-afin-net
I ja do niego: Panie Klient, tu Pan wpisze taką funkcyjkę, wie Pan 'sw/100' oznacza 'saldo winien
konta 100', itp.
Klient w szoku, że to takie trudne i w ogóle.

Minęło kilka dni...

Wczoraj podesłał mi arkusik do kontroli, bo mu działa, ale on nie wie, czy to dobrze. Jedna z
definicji jednej komórki raportu (uwaga, drastyczne!):
mw/535.2000.4690135>535.2000.4690136>535.2000.4690137>535.2000.469013

9>535.2000.4690140>535.2000.4690141>535.2000.4690143-

mm/535.2000.4690135>535.2000.4690136>535.2000.4690137>535.2000.469013

9>535.2000.4690140>535.2000.4690141>535.2000.4690143+mw

/535.2000.4698141>535.2000.4698143>535.2000.4698144>535.2000.4698145>5

35.2000.5021000>535.2000.5022000>535.2000.5031000-

mm/535.2000.4698141>535.2000.4698143>535.2000.4698144>535.2000.469814

5>535.2000.5021000>535.2000.5022000>535.2000.5031000+mw

/535.2000.5032000>535.2000.5202000>535.2000.5212000>535.2000.5222000>5

35.2000.5232000>535.2000.5242000>535.2000.5351000-

mm/535.2000.5032000>535.2000.5202000>535.2000.5212000>535.2000.522200

0>535.2000.5232000>535.2000.5242000>535.2000.5351000+mw

/535.2000.5352000>535.2000.5352001>535.2000.5352002>535.2000.5352003>5

35.2000.5352004>535.2000.5352005>535.2000.5362000-

mm/535.2000.5352000>535.2000.5352001>535.2000.5352002>535.2000.535200

3>535.2000.5352004>535.2000.5352005>535.2000.5362000+mw

/535.2000.5372000>535.2000.5392000>535.2000.5402000>535.1000.5412000>5

35.2000.4010003-

mm/535.2000.5372000>535.2000.5392000>535.2000.5402000>535.1000.541200

0>535.2000.4010003+mw/535.1000.5392000-mm/535.1000.5392000

To jest JEDNA DEFINICJA.

W jednym arkuszu jest takich ok 100.
Klient to napisał sam - podziwko, Panie Klient! SZACUN!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Dlatego:
- konsultant jest po to aby zabezpieczyć dostęp do tych danych

Konsultant ???

(dlatego robi się to po stronie SAP), bo raz wyeksportowanego pliku xls nikt nie jest w stanie
kontrolować

No, więc zabezpieczenia serwerowe to jedna wielka ILUZJA.

, każde zabezpieczenie po stronie excela zawodzi (hasła dostępu, vba, a nawet spakowane
zipem/rarem raporty xls z hasłem)

jw.

- konsultant jest po to aby dostarczyć użytkownikowi / poweruserowi albo raport (jeśli chodzi
o moduły sap), albo świat obiektów

NIE - patrz przykład powyżej. MUSIAŁBYM SIEDZIEĆ U TEGO KLIENTA MIESIĄC, ŻEBY TO
ZROZUMIEĆ. KLIENT TO ZROBIŁ SAM!!!!

- jeżeli analityk ma problem ze zwykłymi funkcjami excela (vlookupem, if'em, concat'em), to
jakość jego analiz jest adekwatna do problemów z jakimi się zmaga...

To niech go Pan nauczy najpierw, jak posługiwać się Excelem, a potem niech mu Pan da dane,
JEGO dane. ON sobie poradzi. Jak wyżej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.05.11 o godzinie 22:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.05.2011, 21:31

Wojciech Gardziński:

To jest JEDNA DEFINICJA.

W jednym arkuszu jest takich ok 100.
Klient to napisał sam - podziwko, Panie Klient! SZACUN!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

ile czasu mu to zajęło? ile czasu zajmuje mu to za każdą powtórką? ile osób oprócz niego
wielokrotnie tworzy takie definicje?

btw. tu mówimy o planie kont, który księgowy zna na wylot. Natomiast user biznesowy rzadko
kiedy zna tabele systemowe ERP z innymi danymi, zeby połączyć np, miarę ze słownikiem.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 22.05.11 o godzinie 22:57

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.05.2011, 22:52
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 43  44  45  46  47  …  82     Następna »

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

To jest JEDNA DEFINICJA.

W jednym arkuszu jest takich ok 100.
Klient to napisał sam - podziwko, Panie Klient! SZACUN!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

ile czasu mu to zajęło?

Kilka dni. (Nie wiem dokładnie, nie siedzę klintom na kolanach)

ile czasu zajmuje mu to za każdą powtórką?

Eee... nie rozumiem. To sie zapisuje w arkuszu i jest. A potem kopiuj-wklej i ew. modyfikacje.

ile osób oprócz niego wielokrotnie tworzy takie definicje?

Wszyscy moi klienci tak robią. Kilkadziesiąt sztuk ;)

btw. tu mówimy o planie kont, który księgowy zna na wylot.

Tak, bo to dla księgowych.

Natomiast user biznesowy rzadko kiedy zna tabele systemowe ERP z innymi danymi, zeby
połączyć np, miarę ze słownikiem.

Dlatego potrzebna jest owa mini-HD, przez Pana (trafnie) zwana Contraband Data Mart.
To trzeba zaprojektować i wdrożyć - kilka dni na sztukę. Ja nie twierdzę,że wszystko robi klient
(trudno od niego wymagać, żeby znał się na faktach, atrybutach, słownikach, terefere). Ale, jak
się pozna, to proszę bardzo - MOŻE TO ROBIĆ SAM - wszystko otwarte. Może robić setki
własnych PROTOTYPÓW, prób itp. A potem nie ma na niego bata! Jak potem taki słyszy o JWP,
to biedny prelegent biajowy.
Ale, gdy nawet, to KILKA DNI i ew. tysiące, a nie miesiące i miliony.

Ale, przyzna Pan, robi wrażenie, no nie?
Mnie ścięło.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.05.11 o godzinie 23:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.05.2011, 23:06
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