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Wojciech Gardziński:

Dzięki za tłumaczenie, ale nie wiem, czy Szanowny Pan zauważył, bo ja o tym nie miałem
pojęcia...

>

Sybase | An SAP Company

(w lewym górnym rogu strony)
Jest. Dziewiąty biaj SAP.

Przecież to akwizycja z maja 2010...nie wiedziałem, że uchował się jeszcze ktoś, kto o niej nie
wiedział ;-)

P.S.
Niech pan sprawdzi, czy czasem to Pana InformationBuilders też już nie jest SAPa, bo, zdaje
się, że teraz wszystko jest SAPa...

Akurat Microstrategy i InformationBuilders to jedyni dostawcy BI na rynku, którzy wzrastają
organicznie, bez przejmowania 10 innych technologii i pozorowania ich integracji. Na dodatek,
podobnie jak SAS, Information Builders jest wciąż w rękach prywatnych. Dla tego typu firm
niezależność jest częścią filozofii i marketingu i skoro do tej pory nikomu nie udało się ich kupić,
to jest spora szansa, że taka sytuacja się utrzyma.

Marcin Choiński edytował(a) ten post dnia 12.07.11 o godzinie 16:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2011, 16:06

Marcin Choiński:

Wojciech Gardziński:

Dzięki za tłumaczenie, ale nie wiem, czy Szanowny Pan zauważył, bo ja o tym nie miałem
pojęcia...

>

Sybase | An SAP Company

(w lewym górnym rogu strony)
Jest. Dziewiąty biaj SAP.

Przecież to akwizycja z maja 2010...nie wiedziałem, że uchował się jeszcze ktoś, kto o niej nie
wiedział ;-)

Widzi Pan, sam Pan widzi, jacy Ci exceliści to ciemniaki - nie mają pojęcia o takich
podstawowych rzeczach, że SAP kupił se Sybejza. Lud ciemny - tylko te Wyszukaj.Pionowo
ćwiczy, VBA się uczy, żeby importować z SAPA te wydruczki i poprawia te kropki na przecinki itp.
i nic nie wie, ech, szkoda gadać...

P.S.
Niech pan sprawdzi, czy czasem to Pana InformationBuilders też już nie jest SAPa, bo, zdaje
się, że teraz wszystko jest SAPa...

Akurat Microstrategy i InformationBuilders to jedyni dostawcy BI na rynku, którzy wzrastają
organicznie, bez przejmowania 10 innych technologii i pozorowania ich integracji. Na dodatek,
podobnie jak SAS, Information Builders jest wciąż w rękach prywatnych. Dla tego typu firm
niezależność jest częścią filozofii i marketingu i skoro do tej pory nikomu nie udało się ich
kupić, to jest spora szansa, że taka sytuacja się utrzyma.

To świetnie, świetnie, TYLKO JAKIE TO MA ZNACZENIE?

Świat BI się ślicznie rozsypie w najbliższym czasie, "akwizycji" będzie multum i ten, kto dzisiaj
jest sam, jutro kogoś pokocha (najprawdopodobniej wszyscy zaczną lovciać Małomiękkiego). SAP
już lovcia, to inni też muszą.

Przecież wszyscy wiemy, że teraz następuje taki fajny okres dla BI. Rynek już nic nowego nie
osiągnie, teraz jest bitwa o ochłapy - ha!, zresztą teraz biaje mogą liczyć tylko na
nieświadomych albo... państwowych (bo tu zawsze się da coś wcisnąć, bo tu rozum śpi w
najlepsze).

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54
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Niech się Pan nie gniewa za te słowa, ale ja temu Pana IB to nie wróżę sukcesu :(. Rynek co miał
mieć, to już ma, teraz, jak Pan chce sprzedać biaja, to musi Pan wysłać chłopaków z IT chyba już
na Księżyc.
Teraz się zacznie wojna o utrzymanie tzw. maintenace'ów i zmiany firm serwisujących - oj,
będzie się działo...

A Excelek, powolutku, stopniowo, będzie kosił (znaczy wykaszał) te biajki.
Gartner się, dokładnie tak, jak to powiedział Pan Adam, nawróci się na Self-Service BI, nie,
sorka, Gartner się nie "nawraca", on to "wymyśli"!
Więc, jak to wymyśli, to i ogłosi, wielcy się będą bić o to, co owo SSBI znaczy (tzn. żeby było to
najbardziej podobne do softu, który to akurat oni oferują) - będzie na pewno ciekawie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.07.11 o godzinie 17:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2011, 17:46

Wojciech Gardziński:

Przecież wszyscy wiemy, że teraz następuje taki fajny okres dla BI. Rynek już nic nowego nie
osiągnie, teraz jest bitwa o ochłapy - ha!, zresztą teraz biaje mogą liczyć tylko na
nieświadomych albo... państwowych (bo tu zawsze się da coś wcisnąć, bo tu rozum śpi w
najlepsze).
Niech się Pan nie gniewa za te słowa, ale ja temu Pana IB to nie wróżę sukcesu :(. Rynek co
miał mieć, to już ma, teraz, jak Pan chce sprzedać biaja, to musi Pan wysłać chłopaków z IT
chyba już na Księżyc.
Teraz się zacznie wojna o utrzymanie tzw. maintenace'ów i zmiany firm serwisujących - oj,
będzie się działo...

Wow, pierwszy raz w dużym stopniu się z Panem zgadzam :-) Co prawda cały czas sporo dużych
ma jeszcze w Polsce pie...nieporządek w zarządzaniu informacją i jest tam sporo do zrobienia
(posprzątania po starym BI, czy DWH zbudowanej niezgodnie ze sztuką, etc.), ale z reguły
można nazwać to szumnie - BI. Te Pańskie "ochłapy" nazwałbym trochę inaczej, czyli górnym
segmentem rynku MŚP, a i częściowo dolnym segmentem polskiego "wielkiego biznesu". Tutaj
jest obecnie rynek na BI i jeżeli duzi vendorzy będą chcieli na nim zarobić, to licencje będą
musiały zejść na ziemię. Powoli wyrastają wersje "Express" różnych BI'jów, ale to też jeszcze nie
to, czego potrzeba (moim skromnym zdaniem).

A Excelek, powolutku, stopniowo, będzie kosił (znaczy wykaszał) te biajki.
Gartner się, dokładnie tak, jak to powiedział Pan Adam, nawróci się na Self-Service BI, nie,
sorka, Gartner się nie "nawraca", on to "wymyśli"!
Więc, jak to wymyśli, to i ogłosi, wielcy się będą bić o to, co owo SSBI znaczy (tzn. żeby było
to najbardziej podobne do softu, który to akurat oni oferują) - będzie na pewno ciekawie.

Zgadzam się, że BI potrzebuje więcej excelowości, ale moim skromnym zdaniem sam excel
nigdy nie podoła nawet średnio zaawansowanym wymaganiom (i to nawet wrzucony w weba z
pełnią swego dobrodziejstwa). Żeby zrobić rzeczywiście coś innowacyjnego, trzeba by do excela
dorzucić 2 razy tyle dużego BI, ile sam excel waży, więc taniej będzie posmarować dużego BI
excelem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2011, 18:21

Marcin Choiński:

Wow, pierwszy raz w dużym stopniu się z Panem zgadzam :-)
Co prawda cały czas sporo dużych ma jeszcze w Polsce pie...nieporządek w zarządzaniu
informacją i jest tam sporo do zrobienia (posprzątania po starym BI, czy DWH zbudowanej
niezgodnie ze sztuką, etc.)

O tak. "Inny facet z innej wsi" na pewno zrobi lepiej i nie będzie "niezgodnych ze sztuką"
porażek. Na pewno.

, ale z reguły można nazwać to szumnie - BI. Te Pańskie "ochłapy" nazwałbym trochę inaczej,
czyli górnym segmentem rynku MŚP, a i częściowo dolnym segmentem polskiego "wielkiego
biznesu".

Eee tam. Biaje już się biją o poziom dilerów autek.

Tutaj jest obecnie rynek na BI i jeżeli duzi vendorzy będą chcieli na nim zarobić, to licencje
będą musiały zejść na ziemię. Powoli wyrastają wersje "Express" różnych BI'jów, ale to też
jeszcze nie to, czego potrzeba (moim skromnym zdaniem).

Moim skromnym nie. Bo poziom ziemi to i tak dla niektórych biajów za drogo.

Zgadzam się, że BI potrzebuje więcej excelowości,

ŻE CO? Warto było czekać na te piękne czasy, by na własne oczy cuda te zobaczyć...

ale moim skromnym zdaniem sam excel nigdy nie podoła nawet średnio zaawansowanym
wymaganiom (i to nawet wrzucony w weba z pełnią swego dobrodziejstwa). Żeby zrobić
rzeczywiście coś innowacyjnego, trzeba by do excela dorzucić 2 razy tyle dużego BI, ile sam
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excel waży,

Bardzo proszę nie reklamować AFINA ;)

więc taniej będzie posmarować dużego BI excelem.

Nie, nie będzie taniej - z prostego względu. Excel jest jeden i dla wszystkich. Bardziej efektywnie
jest rozwinąć Excela, niż robić 100 modułów do biajów, żeby je jakoś spasować do Excelka.
A, zresztą, to nijak nie wyjdzie, bo pchanie danych przez biajki jest już robione (kijowo i
szpetnie, ale przeca każdy już 'jest zintegrowany' i za bardzo tu rezerw nie ma), a na ciągnięcie
danych to biajki tak szybko nie przejdą ze względów honorowych. Chyba, żeby...

Trzeba to jeszcze umieć..., bo z marketingiem przestawki 'be-Excelek' na 'cacy-Excelek'(*) to
fachurki biajowe na pewno sobie poradzą - nie takie wolty robili.

(*) Ciekawe, jak sobie z tym tematem poradzi QVałek, to może być bardzo skomplikowane
ideolo, hihihihi...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.07.11 o godzinie 10:02

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2011, 22:21

Marcin Choiński:

Zgadzam się, że BI potrzebuje więcej excelowości, ale moim skromnym zdaniem sam excel
nigdy nie podoła nawet średnio zaawansowanym wymaganiom (i to nawet wrzucony w weba z
pełnią swego dobrodziejstwa).

Chciałbym jeszcze ten temat ruszyć.
Tu to chyba bardzo pomoże nam Pan Andrzej (Sales Office Manager, BI Product Manager, BI
Preseller ... Microsoft Business Intelligence)

A mianowicie:
BI (w sensie JWP) się kończy, więc trzeba się czymś zająć, tzn. gdzieś skierować kadry
wdrożeniowe (ciężar wdrożenia) - coś trzeba (z)robić temu klientowi, żeby mógł za to coś
ochoczo zapłacić. A, najlepiej, żeby to coś się często psuło, bo nic tak dobrze nie robi biajom i
firmowej kadrze IT, jak niedoróbki w technologii, wieczne poprawki i ciągłe
oczekiwanie/wgrywanie/migracje nowych wersji.
Co?

Share Point!
http://www.goldenline.pl/forum/2483654/specjalista-sha...

Nikt nie wie, co to jest, wszyscy inni to robią lepiej (Lotus), ale SP się załapał do MSBI, więc...
jest.
Ja się tym zachwyciłem już w 2002, potem nastąpiła seria, nazwijmy to, porażek (bo nikt tego
nie chciał), potem zaś coś tam wdrażaliśmy na tym SPSie.

Co to toto, ten SPS?

- "Platforma" - hehehe. Widziałem na tym wynalazki, pt. własne te, jak no im tam, webparty.
Sztywność i kiszka niesamowita.

- "Portal korporacyjny" - to jakaś próba MS przejęcia popytu na pulpity. Wielu się nawróciło i
dużo potu zostało w to wlane (m.in. mój), ale, podobnie jak pulpity, to kiszka - wszyscy szukają
tylko ikonki "eksport do Excela" i już więcej nie włączają.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54
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- (Jedyne, co tu działało i było jakoś tam wykorzystywanie to...) "Katalog webowy
plików", w szczególności "plików Excela".
Jak na takie poważne ideolo, to czad niesamowity
Byle GoogleDocs i nawet sam msowski SkyDrive robią to samo, tylko lepiej.

Więc, reasumując, duży pałer biajów pójdzie teraz w SP, bo to jest tak pokichane, że da się
SPRZEDAĆ NA TYM USŁUGĘ (i jednocześnie zrobić od nowa hurtownię, kupić serwery, takie tam
zabawy sprzedażowe).

Lud ciemny (analitycy, znaczy exceliści) dalej nie wyjdzie poza E., ale ideolo będzie skierowane
na SP.
Co więcej, lud ciemny dalej się nie zburzy przeciw robieniu go w bambuko.

Ależ to pokręcone!

P.S.
Nie wiadomo także, ile toto kosztuje
http://www.goldenline.pl/forum/2301212/ile-wlasciwie-k...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.07.11 o godzinie 15:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.07.2011, 10:30

Marcin Choiński:

Zgadzam się, że BI potrzebuje więcej excelowości, ale moim skromnym zdaniem sam excel
nigdy nie podoła nawet średnio zaawansowanym wymaganiom (i to nawet wrzucony w weba z
pełnią swego dobrodziejstwa). Żeby zrobić rzeczywiście coś innowacyjnego, trzeba by do
excela dorzucić 2 razy tyle dużego BI, ile sam excel waży, więc taniej będzie posmarować
dużego BI excelem.

Jest bardzo dużo rozwiązań controllingowych, które można wykonać w gołym excelu, ale
regularna obsługa, gdy na okrągło coś się zmienia, jest strasznie upierdliwe. Ja się ostatnio
spotkałem z tym przy Activity Based Costing, Analytical Hierarchy Process i pewnie wielu innych,
gdzie dobra aplikacja może skrócić czas obsługi 10-krotnie. Więc BIaje mają miejsce tam gdzie
są potrzebne takie wyspecjalizowane funkcje (lub będa na tyle uniwersalne).
Drugie miejsce to zajebiaszcze prezentacje, których excel nie będzie miał - w excelu analityk
może zaprezentować wszystko, ale tak żeby koparka opadła to niekoniecznie.
Kwestie uporządkowania zarządzania informacją, a szczególnie wydajności bazodanowej dotyczy
w kraju wielkości Polski niestety nie tak wielu firm.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.07.2011, 21:13

Szanowni
Wiecie co? Jedno sobie poczytuję za sukces, tu, na tych GLach.
Że rozmawiacie(my) normalnie, a nie sloganami reklamowymi.
Być może to moja zasługa, bo po sloganie bym od razu pojechał, a być może nie.
W każdym razie - tak trzymać.

Andrzej O.:

Jest bardzo dużo rozwiązań controllingowych, które można wykonać w gołym excelu, ale
regularna obsługa, gdy na okrągło coś się zmienia, jest strasznie upierdliwe.

To Pan Szanowny odkrył zalety standaryzacji!
Nie, nie opłaca się kupować biaja, żeby coś (jakiś proces) zestandaryzować. Trzeba się
zastanowić, jak i co zestandaryzować (gdzie jest potrzeba), a nie kupować biaja, który
zestandaryzuje.
Być może potrzeba, na jakimś poziomie, wskaże na biaja, ale to NIE JEST wybór domyślny.

Ja się ostatnio spotkałem z tym przy Activity Based Costing, Analytical Hierarchy Process i
pewnie wielu innych, gdzie dobra aplikacja może skrócić czas obsługi 10-krotnie.

To sukces, hehehehehehehehe (Każda rzecz zestandaryzowana, itd.)

Więc BIaje mają miejsce tam gdzie są potrzebne takie wyspecjalizowane funkcje (lub będa na
tyle uniwersalne).

NIE! Tu potrzeba wyspecjalizowanych funkcji, a nie biaja! (Uderzenie w slogan)

Drugie miejsce to zajebiaszcze prezentacje, których excel nie będzie miał - w excelu analityk
może zaprezentować wszystko, ale tak żeby koparka opadła to niekoniecznie.

Jeżeli tak jest, jak Pan mówi, to dlaczego ludzie eksportują z biaja do E. i prezentują w Excelu?
Ja, już o tym pisałem, miałem kiedyś przypadek, że robili raport AFINEM, a potem importowali
do BO, żeby tam pokazać. Ale to było dla ochrony pupy (bo wydali na BO kupę kasy), a nie dla
kolorków.

Kwestie uporządkowania zarządzania informacją, a szczególnie wydajności bazodanowej
dotyczy w kraju wielkości Polski niestety nie tak wielu firm.

Ale biaje jakoś Panu pasują do 90% rynku, w tym do dilerów autek ;)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.07.11 o godzinie 09:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.07.2011, 09:29

Wojciech Gardziński:

Szanowni
Wiecie co? Jedno sobie poczytuję za sukces, tu, na tych GLach.
Że rozmawiacie(my) normalnie, a nie sloganami reklamowymi.
Być może to moja zasługa, bo po sloganie bym od razu pojechał, a być może nie.
W każdym razie - tak trzymać.

Andrzej O.:

Jest bardzo dużo rozwiązań controllingowych, które można wykonać w gołym excelu, ale
regularna obsługa, gdy na okrągło coś się zmienia, jest strasznie upierdliwe.

To Pan Szanowny odkrył zalety standaryzacji!

Jakiej znowu standaryzacji???

Np. w AHP w której uzyskuje się wagi za pomocą szacowań dwóch elementów, wykorzystuje się
iloczyn macierzowy. Bardzo ładnie można to przygotować w Excelu. Ale raz. Dla podanej liczby
elementów. A tak się składa, ze jest to metoda wybitnie warsztatowa - więc, żeby móc
zaprezentować wyniki w kilka minut w czasie warsztatu trzeba by mieć w excelku przygotowane
wielokrotne kwadraty matryc dla liczby elementów od 3 do 50, żeby móc wykorzystać wlaściwą
(tyle ile elementów się wywarsztatuje), którą trzeba następnie wielokrotnie (nie wiadomo ile
razy) podnieść do kwadratu tak, żeby uzyskać wymagane oszacowanie (podnoszenie macierzy
do kwadratu zwiększa precyzję wyliczenia) :/
Takich metod jest kilkanaście lub kilkadziesiąt.

Można, ale jest to szalenie upierdliwe i czasochłonne.

Drugie miejsce to zajebiaszcze prezentacje, których excel nie będzie miał - w excelu
analityk może zaprezentować wszystko, ale tak żeby koparka opadła to niekoniecznie.

Jeżeli tak jest, jak Pan mówi, to dlaczego ludzie eksportują z biaja do E. i prezentują w
Excelu?
Ja, już o tym pisałem, miałem kiedyś przypadek, że robili raport AFINEM, a potem
importowali do BO, żeby tam pokazać. Ale to było dla ochrony pupy (bo wydali na BO kupę
kasy), a nie dla kolorków.

Nie chodzi o kolorki tylko graficzne, ruchome prezentacje dotychczas dostępne w mediach.
Lub taki banał jak kliknięcie na słupek w celu drilldownu.
W tych ochach i achach nad excelem spokojnie przebija Pan wszystkich BIajowców.

Kwestie uporządkowania zarządzania informacją, a szczególnie wydajności bazodanowej
dotyczy w kraju wielkości Polski niestety nie tak wielu firm.

Ale biaje jakoś Panu pasują do 90% rynku, w tym do dilerów autek ;)

Nie wiem do czego Pan pije?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.07.2011, 15:08

Andrzej O.:

Np. w AHP w której uzyskuje się wagi za pomocą szacowań dwóch elementów, wykorzystuje
się iloczyn macierzowy. Bardzo ładnie można to przygotować w Excelu. Ale raz. Dla podanej
liczby elementów. A tak się składa, ze jest to metoda wybitnie warsztatowa - więc, żeby móc
zaprezentować wyniki w kilka minut w czasie warsztatu trzeba by mieć w excelku
przygotowane wielokrotne kwadraty matryc dla liczby elementów od 3 do 50, żeby móc
wykorzystać wlaściwą (tyle ile elementów się wywarsztatuje), którą trzeba następnie
wielokrotnie (nie wiadomo ile razy) podnieść do kwadratu tak, żeby uzyskać wymagane
oszacowanie (podnoszenie macierzy do kwadratu zwiększa precyzję wyliczenia) :/
Takich metod jest kilkanaście lub kilkadziesiąt.

Ojej, ojej, jakie to skomplikowane! To musimy drogiego biaja zakupić.
Co za problem otworzyć Excela, przeliczyć macierz macierzy macierzy z macierzą macierzy
macierzy, zapisać plik i potem, w drugim kroku, zaczytać do HDA? AFIN ma np. taką
funkcjonalność w standardzie.
Tu przykład - plik jest otwierany i przeliczany.
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...
Nawet może być opublikowany w Internecie - taki bonusik do Pana komplikacyjki.
http://www.goldenline.pl/forum/1687760/publikacja-rapo...

Można, ale jest to szalenie upierdliwe i czasochłonne.

Z naciskiem na szalenie.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54
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Drugie miejsce to zajebiaszcze prezentacje, których excel nie będzie miał - w excelu
analityk może zaprezentować wszystko, ale tak żeby koparka opadła to niekoniecznie.

Jeżeli tak jest, jak Pan mówi, to dlaczego ludzie eksportują z biaja do E. i prezentują w
Excelu?
Ja, już o tym pisałem, miałem kiedyś przypadek, że robili raport AFINEM, a potem
importowali do BO, żeby tam pokazać. Ale to było dla ochrony pupy (bo wydali na BO kupę
kasy), a nie dla kolorków.

Nie chodzi o kolorki tylko graficzne, ruchome prezentacje dotychczas dostępne w mediach.

Potrzeba 1%% użytkowników

Lub taki banał jak kliknięcie na słupek w celu drilldownu.
W tych ochach i achach nad excelem spokojnie przebija Pan wszystkich BIajowców.

Oj, Psze Pana, ja jestem fanatykiem, ale są tacy, którym ja nie dorastam (w lovcianiu). Ja tam,
czasami, coś pokrytykuję nawet...

Kwestie uporządkowania zarządzania informacją, a szczególnie wydajności bazodanowej
dotyczy w kraju wielkości Polski niestety nie tak wielu firm.

Ale biaje jakoś Panu pasują do 90% rynku, w tym do dilerów autek ;)

Nie wiem do czego Pan pije?

Najczęściej do lustra :(. Pan Marcin nie stawia kawy, Pan Adam piwa, taki jeden inny wisi mi w
ogóle wódkę... a o suchym pysku przeglądać stron biajowych się nie da :)

A, tak serio, to gdzieś kiedyś po prostu zobaczyłem w jakichś referencjach takiego dilera autek i
tak mi się był wgryzł w pamięć powagą zastosowanego rozwiązania... że aż mi się uśmieszek
monalizowy pojawił.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.07.11 o godzinie 16:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.07.2011, 16:13

Wojciech Gardziński:

Ojej, ojej, jakie to skomplikowane! To musimy drogiego biaja zakupić.
Co za problem otworzyć Excela, przeliczyć macierz macierzy macierzy z macierzą macierzy
macierzy, zapisać plik i potem, w drugim kroku, zaczytać do HDA? AFIN ma np. taką
funkcjonalność w standardzie.
Tu przykład - plik jest otwierany i przeliczany.
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...
Nawet może być opublikowany w Internecie - taki bonusik do Pana komplikacyjki.
http://www.goldenline.pl/forum/1687760/publikacja-rapo...

Można, ale jest to szalenie upierdliwe i czasochłonne.

Z naciskiem na szalenie.

z naciskiem na 2 godziny zamiast na bieżąco w czasie warsztatu.

A, tak serio, to gdzieś kiedyś po prostu zobaczyłem w jakichś referencjach takiego dilera
autek i tak mi się był wgryzł w pamięć powagą zastosowanego rozwiązania...

To Pan mówi jakimś szyfrem, bo nie wiem jakiego dilera, jakiego rozwiązania i czyjej referencji.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.07.2011, 17:59

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ojej, ojej, jakie to skomplikowane! To musimy drogiego biaja zakupić.
Co za problem otworzyć Excela, przeliczyć macierz macierzy macierzy z macierzą macierzy
macierzy, zapisać plik i potem, w drugim kroku, zaczytać do HDA? AFIN ma np. taką
funkcjonalność w standardzie.
Tu przykład - plik jest otwierany i przeliczany.
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...
Nawet może być opublikowany w Internecie - taki bonusik do Pana komplikacyjki.
http://www.goldenline.pl/forum/1687760/publikacja-rapo...

Można, ale jest to szalenie upierdliwe i czasochłonne.

Z naciskiem na szalenie.

z naciskiem na 2 godziny zamiast na bieżąco w czasie warsztatu.

Pan Szanowny chyba nie doczytał, więc spieszę z pomocą.
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"Wszystko na filmie pokazano maksymalnie wolno i "od zera" (INSTRUKTAŻ) - stąd film jest dość
długi (14 minut)"

A, tak serio, to gdzieś kiedyś po prostu zobaczyłem w jakichś referencjach takiego dilera
autek i tak mi się był wgryzł w pamięć powagą zastosowanego rozwiązania...

To Pan mówi jakimś szyfrem, bo nie wiem jakiego dilera, jakiego rozwiązania i czyjej
referencji.

Się Pan nie czepia. Nie pamiętam gdzie to było. Ale takich przypadków jest setki, może nie
samych dilerów autek, ale hurtowni rozmaitych...
Zauważyłem pewną prawidłowość. Im więcej fakultetów skończył szefo (właściciel), tym bardziej
chciał być nowoczesny i kupował "nowoczesne" oprogramowanie super modnego onegdaj BI. A
już ci "podyplomówkowi" to koniecznie (zresztą asystenci na kierunkach controllingowych, to
każdy tam coś robił, coś poleca, w każdym razie coś widział).

Cóż, moda była - jak to było w tym filmie "Prêt-à-porter"? (Wykład projektantki mody dla
początkującej asystentki, jako odpowiedź na "Po co komu moda?")
"Widzisz ten film z pokazu mody sprzed 3 lat i ten różowy sweterek? Trzy lata temu był pokaz,
dwa lata temu ubierały to elegantki, rok temu mieszczanki, a teraz zeszło to do marketów. Tak,
tak, dokładnie taki sweterek masz w tej chwili..."

I ja wiem, że występuję przeciwko modzie i, pośrednio, przeciwko tym na tę modę nabranych.
Mi naprawdę jest przykro, że wytykam ludziom ich błąd. Ludzie tego nie lubią.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.07.2011, 21:36

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ojej, ojej, jakie to skomplikowane! To musimy drogiego biaja zakupić.
Co za problem otworzyć Excela, przeliczyć macierz macierzy macierzy z macierzą
macierzy macierzy, zapisać plik i potem, w drugim kroku, zaczytać do HDA? AFIN ma
np. taką funkcjonalność w standardzie.
Tu przykład - plik jest otwierany i przeliczany.
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...
Nawet może być opublikowany w Internecie - taki bonusik do Pana komplikacyjki.
http://www.goldenline.pl/forum/1687760/publikacja-rapo...

Można, ale jest to szalenie upierdliwe i czasochłonne.

Z naciskiem na szalenie.

z naciskiem na 2 godziny zamiast na bieżąco w czasie warsztatu.

Pan Szanowny chyba nie doczytał, więc spieszę z pomocą.
"Wszystko na filmie pokazano maksymalnie wolno i "od zera" (INSTRUKTAŻ) - stąd film jest
dość długi (14 minut)"

Ale ten instruktaż jest nie na temat.
Gdyby Excel nie miał mnożenia tylko dodawanie, a ja bym potrzebował coś szybko pomnożyć to
Pan by powiedział, ze przeciez mogę sobie pododawać tyle razy ile potrzebuję. Nie, no mogę.
Nawet móglbym pod potrzebę utworzyć makro, które by to mnożenie z dodawania tworzyło. Ja
natomiast widzę zalety aplikacji, które już mnożenie mają.

Cóż, moda była - jak to było w tym filmie "Prêt-à-porter"? (Wykład projektantki mody dla
początkującej asystentki, jako odpowiedź na "Po co komu moda?")
"Widzisz ten film z pokazu mody sprzed 3 lat i ten różowy sweterek? Trzy lata temu był pokaz,
dwa lata temu ubierały to elegantki, rok temu mieszczanki, a teraz zeszło to do marketów.
Tak, tak, dokładnie taki sweterek masz w tej chwili..."

I ja wiem, że występuję przeciwko modzie i, pośrednio, przeciwko tym na tę modę
nabranych. Mi naprawdę jest przykro, że wytykam ludziom ich błąd. Ludzie tego nie lubią.

To się inaczej nazywa: rozwój techniczny schodzi pod strzechy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.07.2011, 22:43

Andrzej O.:
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Można, ale jest to szalenie upierdliwe i czasochłonne.

Z naciskiem na szalenie.

z naciskiem na 2 godziny zamiast na bieżąco w czasie warsztatu.

Pan Szanowny chyba nie doczytał, więc spieszę z pomocą.
"Wszystko na filmie pokazano maksymalnie wolno i "od zera" (INSTRUKTAŻ) - stąd film jest
dość długi (14 minut)"

Ale ten instruktaż jest nie na temat.
Gdyby Excel nie miał mnożenia tylko dodawanie, a ja bym potrzebował coś szybko pomnożyć
to Pan by powiedział, ze przeciez mogę sobie pododawać tyle razy ile potrzebuję. Nie, no
mogę. Nawet móglbym pod potrzebę utworzyć makro, które by to mnożenie z dodawania
tworzyło. Ja natomiast widzę zalety aplikacji, które już mnożenie mają.

Aaa, chodzi Panu o to, że warto kupować Mercedesy, bo jako jedyne (te droższe oczywiście)
mają samoczynne wyłączanie nawiewu do wewnątrz podczas działania spryskiwacza, bo mogłoby
to zaburzyć zapach Chanel 5 Wiezionej Pani...
Panie Andrzeju, tą drogą to możemy bronić dyliżansów i innych pra-staroci oraz produktów
specjalistycznych, takich jak Statistica, itp, ale nie produktów, które na celu mają efektywność
użytkownika. Bo użytkownik nie potrzebuje miejsca dla stangreta, funkcji bardzostatystycznych,
tp. Użytkownik potrzebuje 20-80% funkcji podstawowych (duży rozrzut, ale chyba rozumiemy),
a reszta to domena owych specproduktów. Rozumiem, że z naszej pogadanki wynika, że biaje to
SPECPRODUKTY, czyli dla nielicznych, o bardzo specjalnych wymaganiach - ma Pan rację. Z
punktu widzenia normalnego (krzywa Gaussa, te sprawy) użytkownika, są to produkty
NIEPRZYDATNE I WYRAŹNIE PRZEWARTOŚCIOWANE (w stosunku do interesującej, owych
normalnych uzytkowników, funkcjonalności).
Panie Andrzeju - bingo.

Cóż, moda była - jak to było w tym filmie "Prêt-à-porter"? (Wykład projektantki mody dla
początkującej asystentki, jako odpowiedź na "Po co komu moda?")
"Widzisz ten film z pokazu mody sprzed 3 lat i ten różowy sweterek? Trzy lata temu był
pokaz, dwa lata temu ubierały to elegantki, rok temu mieszczanki, a teraz zeszło to do
marketów. Tak, tak, dokładnie taki sweterek masz w tej chwili..."

I ja wiem, że występuję przeciwko modzie i, pośrednio, przeciwko tym na tę modę
nabranych. Mi naprawdę jest przykro, że wytykam ludziom ich błąd. Ludzie tego nie lubią.

To się inaczej nazywa: rozwój techniczny schodzi pod strzechy.

Fakt. Nie patrzyłem do tej pory na siebie, jako na dostawcę różowych sweterków do
supermarketu... Ale jaja, to prawda!
LUDZIE. KUPUJCIE!!! To supermodne! Widzieliście, KTO W TYCH SWETERKACH CHODZI?
Najlepsi w tym chodzą, a my to tu oferujemy taniutko, promocje, te sprawy... Podręczna
hurtownia danych naprawdę jest w Waszym zasięgu. Dajemy raty 0%, co tam jeszcze dajemy?
A, dowozimy do 30km gratis!

A PAN co, dalej będzie oferował różowe sweterki w swoim butiku?

Pan mi otworzył oczy, Panie Andrzeju - dziękuję.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.07.2011, 23:14

Wojciech Gardziński:

To się inaczej nazywa: rozwój techniczny schodzi pod strzechy.

Fakt. Nie patrzyłem do tej pory na siebie, jako na dostawcę różowych sweterków do
supermarketu... Ale jaja, to prawda!
LUDZIE. KUPUJCIE!!! To supermodne! Widzieliście, KTO W TYCH SWETERKACH CHODZI?
Najlepsi w tym chodzą, a my to tu oferujemy taniutko, promocje, te sprawy... Podręczna
hurtownia danych naprawdę jest w Waszym zasięgu. Dajemy raty 0%, co tam jeszcze
dajemy? A, dowozimy do 30km gratis!

A PAN co, dalej będzie oferował różowe sweterki w swoim butiku?

Pan mi otworzył oczy, Panie Andrzeju - dziękuję.

I oto powstała nowa jakość na rynku systemów BI.

Ponieważ mi otworzyły się oczy, zgodnie z trendem wszystkich firm, które są najpierw "osobami
fizycznymi" a potem stają się "zoologami", ja też wydzielam z siebie zoologa:
WG z o.o. , czytaj: "z otwartymi oczami".

Ponieważ już kocham (WG z o.o.) Business Intelligence, bo to napędza do mojego marketu
klientów (różowe sweterki, czyli HD dla wszystkich), których nie stać na Paryże, Mediolany,
Londyny i butiki na ładnych ulicach, stworzyłem Prawdziwy Pulpit Menedżerski, który jest dla
mnie zbiorczą informacją o bieżącej sytuacji i dzięki niemu mogę sterować sobą, jak
samochodem, mając aktualny i precyzyjny wgląd... eee, powtarzam się - wiemy o co chodzi.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54
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Jedna Wersja Prawdy, zaprezentowana na moim pulpicie, JEDNOZNACZNIE określa mi np.
długość rękawa koszuli, który mam dzisiaj ubrać i dzięki temu zwiększa mi się ROI, bo krótszy
rękaw to mniejsze zaangażowanie kapitału w sukces każdego dnia, czyli ROI rośnie, czyli pulpity
się opłacają, czyli Business Intelligence to miód!
Zapraszamy do naszego marketu.

P.S.
Wiem, wiem, kijowy ten biaj - nie ma nigdzie ikonki "zrzut do Excela"...
Ale na pewno będzie w następnej wersji.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.07.11 o godzinie 12:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.07.2011, 12:27

Wojciech Gardziński:

Użytkownik potrzebuje 20-80% funkcji podstawowych (duży rozrzut, ale chyba rozumiemy), a
reszta to domena owych specproduktów. Rozumiem, że z naszej pogadanki wynika, że biaje
to SPECPRODUKTY, czyli dla nielicznych, o bardzo specjalnych wymaganiach - ma Pan rację. Z
punktu widzenia normalnego (krzywa Gaussa, te sprawy) użytkownika,

Sam Pan twierdzi, że to użytkownik, który nie potrzebuje bazy danych tylko
WYSZUKAJ.PIONOWO. Więc po co mu Pan wciska HDA?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.07.2011, 13:01

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Użytkownik potrzebuje 20-80% funkcji podstawowych (duży rozrzut, ale chyba
rozumiemy), a reszta to domena owych specproduktów. Rozumiem, że z naszej pogadanki
wynika, że biaje to SPECPRODUKTY, czyli dla nielicznych, o bardzo specjalnych
wymaganiach - ma Pan rację. Z punktu widzenia normalnego (krzywa Gaussa, te sprawy)
użytkownika,

Sam Pan twierdzi, że to użytkownik, który nie potrzebuje bazy danych tylko
WYSZUKAJ.PIONOWO. Więc po co mu Pan wciska HDA?

Bo to rzeczywiście LECZY problemy Excelowe.
Sam Pan twierdzi, że Excel to nie wszystko i sam nie wystarczy.

A tak, bardziej serio...

(bo rozumiem, że dobrze czujemy się w schemacie odpowiedzi na posty:
- najpierw delikatna dowałka lub pytanie retoryczne, z, założenia komplikująca odpowiedź, tezą.
- potem przyglądamy się problemowi i tutaj łubudubu swobodne
- na koniec ewentualnie jakiś mały dowcip)

I ja, i Pan, i wszyscy tutaj WIEMY, że Excel jest fajny, jest wprost fantastyczny w tej swojej
elastyczności i powszechności.
Wszyscy też wiemy, że ma braki. Jedne braki wynikają po prostu z braku wiedzy (Nawet MS nie
ma obowiązku wiedzieć i umieć wszystkiego), inne wynikają z przyczyn marketingowo-
handlowych, np. wycinanie funkcji SQLowych (były w Excelu 10 lat temu! -
https://skydrive.live.com/?cid=42ac4083b32e6ab0#cid=42A...), kreatora cubów, OWC, itp., a
jeszcze inne wynikają ze specjalizacji tematu - i tu nasza biajowa działka ma plażę, którą aż
prosi się wypełnić.

Nikt nie przewidywał nigdy, że Access, albo - nie wiem, czy to politycznie poprawne ;) - MySQL,
ma być bazą danych dla Excela. Ta rewolucja trwa.
Świetnie, że MS to wreszcie zauważył w tym swoim, (ciut za) bardzo niekonkretnym, MSBI.

Ja (my) tak twierdzimy od bardzo bardzo dawna i, jak Pan sam widzi, na każdym kroku (nawet

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54
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realizując swoje wdrożenia MSBI) się to sprawdza.

Oczywiście Excel wygrywa już na poziomie WYSZUKAJ.PIONOWO i to też już wszyscy wiedzą. A
MY wiemy, że kolejnym krokiem jest owa HDA.

My WIEMY, że różowe sweterki będą hitem 2011-2012, bo pokaz 2008, elegantki 2009,
mieszczanki 2010, więc dajmy już spokój bolditalikom i przygotujmy się do wyzwań - Pan
handlowych, ja szkoleniowych.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.07.2011, 13:36

Wojciech Gardziński:

Fakt. Nie patrzyłem do tej pory na siebie, jako na dostawcę różowych sweterków do
supermarketu... Ale jaja, to prawda!
LUDZIE. KUPUJCIE!!! To supermodne! Widzieliście, KTO W TYCH SWETERKACH CHODZI?
Najlepsi w tym chodzą, a my to tu oferujemy taniutko, promocje, te sprawy... Podręczna
hurtownia danych naprawdę jest w Waszym zasięgu. Dajemy raty 0%, co tam jeszcze
dajemy? A, dowozimy do 30km gratis!

A PAN co, dalej będzie oferował różowe sweterki w swoim butiku?

Pan mi otworzył oczy, Panie Andrzeju - dziękuję.

Panie Wojciechu - z tym porównaniem do mody do myślę, że dobrze pan trafił. Choćby nie wiem
jak wygodny i dopasowany różowy sweterek będzie Pan oferował w supermarkecie w bardzo
atrakcyjnej cenie, to odbiorcy będą jednak się krzywili na tani, masowy, supermarketowy
sweterek. Oczywiście będą go kupować, bo na inne ich nie stać, ale mimo wszystko marzyć im
się będą markowe sweterki - i jeśli tylko będą sobie mogli na to pozwolić, wybiorą markowy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.07.2011, 13:44

Maciej Świst:

Panie Wojciechu - z tym porównaniem do mody do myślę, że dobrze pan trafił. Choćby nie
wiem jak wygodny i dopasowany różowy sweterek będzie Pan oferował w supermarkecie w
bardzo atrakcyjnej cenie, to odbiorcy będą jednak się krzywili na tani, masowy,
supermarketowy sweterek. Oczywiście będą go kupować, bo na inne ich nie stać, ale mimo
wszystko marzyć im się będą markowe sweterki - i jeśli tylko będą sobie mogli na to pozwolić,
wybiorą markowy.

Pewnie tak. Każdy chce być lepszy, szczególnie widać to u młodzieży - student bez ajfona to
jeszcze student?

Ale wie Pan, zejdźmy na ziemię na chwilę...

Uszeregujmy kraje wg wpływu na modę:
Francja, Włochy - nadają ton
Ameryka - dojna krowa
Chiny - tandeta

i uszeregujmy te same państwa wg obecnych kłopotów finansowych
Francja, Włochy - widmo bankructwa
Hameryka - ostrzeżenie S&P
Chiny - kraj kwitnącej gospodarki

Eee, jakby to powiedzieć, chcę robić i w marketach sprzedawać "tandetę".
Bo klient zawsze w końcu wybierze 90% funkcjonalności za 10% ceny.

A ta tandeta to nie taka tandeta, jak się powszechnie uważa. Najki chińskie, Philipsy chińskie,
wszystko markowe to teraz... chińskie. Nawet Hummer.
Nawet "amerykańskie krucjaty demokracji" to wyrób... chiński. Rozdęty amerykański budżet
jest wiadomo jak finansowany.

Problem nie jest w jakości, problem jest w Pana (jako przedstawiciela klienta) postrzeganiu.
Japonia po 2.WŚ była "Chinami", teraz świat się uczy.

Świat się racjonalizuje - wielkie marki upadają. Skoro tak sobie rozmawiamy o markach.

P.S.
Moje wdrożenia produktów biajopodobnych u wielkich różnych, też nie są przeze mnie
markowane. Takie Chiny.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.07.11 o godzinie 14:21

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.07.2011, 14:13
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Wojciech Gardziński:

i uszeregujmy te same państwa wg obecnych kłopotów finansowych
Francja, Włochy - widmo bankructwa
Hameryka - ostrzeżenie S&P
Chiny - kraj kwitnącej gospodarki

nie wiem czy to dobre porównanie - gdy Tusk pokazywał na mapie Europy zieloną wyspę to były
wtedy dwie: Polska i... Grecja :D

No i zamiast mówić o modzie proszę nie zapominać o prawie Moore'a - ono cały czas jest
aktualne.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.07.2011, 11:08

Andrzej O.:

nie wiem czy to dobre porównanie - gdy Tusk pokazywał na mapie Europy zieloną wyspę to
były wtedy dwie: Polska i... Grecja :D

Ech, śliczne kraje. I ta sama śliczna "Malaka!..."

No i zamiast mówić o modzie proszę nie zapominać o prawie Moore'a - ono cały czas jest
aktualne.

Aż tak?! Tzn. aż tak biaje są zacofane? O, ludzie!
Gdy zaczynałem zabawę z analityką w 1995 szedłem do firmy, mówiłem

AD.1995
- dajcie dane
- mamy starą dosową FKę
- zróbcie raport w tej FKi, taki ło, i mi go dajcie
- nie możemy, bo ona tylko robi pliki tekstowe
- dajcie, to je obrobię i zrobię Wam analizkę i dane, które będziecie mogli ciągnąć do Excela

Gdy, teraz, w świecie JWP i IMA, w roku 2011 idę do firmy, mówię

AD.2011
- dajcie dane
- mamy supernowoczesnego biaja
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 52  53  54  55  56  …  82     Następna »

- zróbcie raport w tym biaju, taki ło, i mi go dajcie
- nie możemy, bo on tylko robi pliki excelowe
- dajcie, to je obrobię i zrobię Wam analizkę i dane, które będziecie mogli ciągnąć do Excela

Postęp w przyroście ilości tranzystorów = 1.000.000 (milion razy)
Postęp w BI = 1 (ZERO przyrostu)

O rany julek, to nie BI stoi w miejscu, to ja wydreptuję padok!!!
Biajom wszak przybyło w tym czasie nawet nie milion, tylko 100 milionów kolorów!!!

Moje prawo mura (z wrocławskiego mura)
SVET SE POSRAL.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.07.11 o godzinie 08:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.07.2011, 08:22

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/54

12 z 12 2012-01-03 09:51


