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A proszę bardzo:

Z SAP można właściwie współpracować w wielu trybach:

1. Firmowy konsultant SAPa jest bardzo elastyczny:
Dostajemy wtedy hasła do BD, robimy własne ETLki, zapisujemy dane w jakieś hurtowni obok
(czasami w tym samym SQLu tylko w innej bazie) i Excel łączy się do tej HD już jak chce, bez
łączy, full serwis ODBC itp. Rozwiązanie najlepsze, ale... rzadkie (polityka SAP, patrz wyżej)

2. Firmowy konsultant SAPa jest mało elastyczny, ale jest:
Wtedy wystawia nam np. obrotówkę albo jakiś rejestr do jakieś tabelki w BD, my ją pobieramy
przez ODBC i dalej HD robimy już po swojemu. Szybkie, sprawne, a przede wszystkim, prawie
natychmiast wdrażalne. Takie NARZĘDZIE do raportów z tym sw/400 itp. można zrobić w jeden
dzień, serio! I księgowa startuje z raportami jutro.

3. Firmowy konsultant SAPa nie chce współpracować (z różnych względów) - rozwiązanie
najczęstsze, niestety
Wtedy robimy tak: Tę samą tabelkę, co powyżej była w SQLS, pobieramy kreatorem raportów
SAPa do CSV albo jakiego Excela - ważne, że do pliku, ale traktujemy go potem jako... tabelę
BD i dalej już jak wyżej, ODBC, HD w SQLS albo i Accessie jak mała. i dalej standardowo.

"Tak czy owak, zawsze Nowak" - i wdrożenie efektywnego raportowania trwa tydzień. JEDEN
TYDZIEŃ. Pozwoli Pan, że powtórzę: J E D E N T Y D Z I E Ń .
Chciał Pan szczegóły, to Pan ma.
Użytkownik ma np. full raportowanie księgowe za koszt jednego tygodnia pracy + koszt
narzędzia. Policzyć to panu, czy ma Pan kalkulator? W każdym razie kwota tzw. "zakupów z
wolnej ręki" wystarcza aż nadto.

To teraz jakieś szczegóły Pana wdrożeń poprosimy.
Ze szczególnym uwzględnieniem terminów i kosztów ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 13:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 13:24

1. Firmowy konsultant SAPa jest bardzo elastyczny:
Dostajemy wtedy hasła do BD, robimy własne ETLki, zapisujemy dane w jakieś hurtowni obok
(czasami w tym samym SQLu tylko w innej bazie) i Excel łączy się do tej HD już jak chce, bez
łączy, full serwis ODBC itp. Rozwiązanie najlepsze, ale... rzadkie (polityka SAP, patrz wyżej)

Polityka licencyjna SAP uniemożliwia w większości wypadków takie rozwiązanie tzn. jeśli firma
kupiła sobie licencję na bazę danych poprzez SAP jako OEM to zapisy licencyjne ograniczają
możliwość podłączania się do DB narzędziami innymi niż te dostarczane przez SAP.Przynajmniej
Oracle tak ma.
Więc to nie tylko "elastyczność".

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 13:38

Prawda.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 13:39
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Wojciech Gardziński:

Witam.

Mam nieodparte wrażenie, że "Business Intelligence" kojarzy się Państwu z pudełkiem, na
którym pisze "Business Intelligence".

Stawiam więc poważne pytanie: Dlaczego 90% analityków i kontrolerów finansowych twierdzi
inaczej (i to nawet ci, którzy takowe pudełko posiadają)?

Witam Panów, czytam sobie z przyjemnością tą dyskuję, ale z cała moją niewiedzą na temat BI,
SAP, E chciałbym udzielić odpowiedzi na postawione na początku pytanie:

BO TO LUDZIE TYLKO SĄ...
Boją się zmian - wiedzą na czym zarabiają firmy wdrożeniowe:)
Czas i zaangażowanie niezbędne do przystosowania swojego schematu wykonywanych zadań, do
nowego narzędzia, jest zbyt wielkim kosztem alternatywnym (czasem pozornie...)

Mam kilku znajomych speców, którzy uwielbiają excela, ale twierdzą ze wymięka (nawet w
symbiozie z HD) - gdy trzeba coś naprawdę policzyć:)

Otrzymałem kiedyś do analizy kilka raportów wygenerowanych przez konsultanta SAP - firma
produkcyjna. Redundancja danych "wyśmienita":) Kilkanaście minut poświecona na kasowanie
zbędnych kolumn i możnabyło jakąś informację biznesową wyciągnąć. KOonsultant odszedł z tej
firmy i w controllingu i logistyce zapanował niepokój. Mamy coś - ale jak tego używać???

Dlaczego analitycy używają E? Wydaje mi się, że gdyby przygotowali odpowiednie szablony,
zdefiniowali "crony", joby, (czy jak się to tam nazywa:)), mieli sensowną HD, warstwy pośrednie
i przede wszystkim prezentacji, to okazałoby sie po chwili, że FIRMA woli zaplacić jednemu,
który będzie defiiował.... ALe to znow potrwa, a placimy za czas najczęściej...
DLATEGO nawet analityk mający nieograniczony dostęp do HD wysyła często do działu (IT/często
nawet programitów) prośbę o raport neistandardowy bezpośrednio z systemów transakcyjnych,
etc.
Z dopiskiem 'na jutrzejsze posiedzenie rady nadzorczej', bo przecież nie odpowie CZŁONKOM -
wiecie państwo, nie przeliczyło się jeszcze, ZENEK nie zapisał arkusza, trzeba dodać CECHE,
której nei miliśmy i dopiero pokaże sie to na Pana Dashboardzie.
Np. takie AIG do tej pory miało po conajmniej jednym analityku w każdym z działów. Analityk
pracował na Excelu, SS 2k5/8, a i tak puzczali dziwne kursorki na bazach, bo zanim pojawi się to
w HD to mi ja... urwą:)

Excel potęgą jest i basta:) ale włąsnie mi się przypomniało Wojtku,
że jeszcze rok temu (około 5 lat po wdrożeniu rozwiązania, którego byłeś autorem) jedna z
klientek dzwoniła do firmy (nazwy nie wymienie z wiadomych przyczyn :):):)) i prosiła jednego z
najlepszych konsultantów o odświeżenie raportu - ktory miala na pulpicie:) Bo jej firma zaplaci
za support, a konsultant nie pogardzi jesli wpisze "GENETOWANIE RAPORTU DLA PANI X" 0,5h do
zleceń. W jej firmie nikt tego nie zauważy - controlling siebie nei kontroluje przecież:) U nas
wszystko działa fantastcznie!!!

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 13:54

A uprawnienia? Obrotówkę? Co to znaczy obrotówka? konto plus wartość? Czy wszystkie cechy
tej tabelki? User sam rzezbi raport? ETL - cała tabela za każdym razem? Jakaś delta? Jak czesto,
jak monitorowac ladowania do "jakiejs HD"?
Co to znaczy jakas HD?
Potem ta ksiegowa dzwoni do mnie, bo Pan ma zajety nr albo nie odbiera.

Wystawienie "tabelki" do SAP BI to 5 min. Zapytanie uzytkownik moze zrobic sam na kostce lub
multiproviderze. Dlatego jezeli mowimy o HD a Pan podaje przyklad z jedna tabelka to trudno to
nazwac HD. Do wyciagania danych do xls z SAP to juz sa gotowe produkty.

Wdrozenie proszę bardzo. ETL zajął się Pan SAP, delta loads. Przychody plus Koszty + kalkulacja
POC = wszystko z SAP standardem. W samym BI 2 warstwy danych (narazie), najniższa do
poziomu pojedynczego dokumentu (ok 30 cech z attr i nastu wskaznikow), wyzej aggregacja
danych (raport na 400 tys faktur jest bardzo pomocny w analizach:)). Wyprowadzenie cech
powstalych z relacji kilku innych: struktura raportowa, kanaly sprzedazy. Kalkulacja walut
(dowolnych - dane do symulacji zawiera tabela walut). Użytkownicy mają dostęp tylko do danych
swoich jednostek raportowych. Login i hasla z Active Direcotry. Raporty od custom made po
ad-hoc jak ktos lubi sie bawic. Prezentacja supportowana - www, nie supportowana xls. Z 2
przyczyn, raporty w www po exporcie zachowuje "metryke raportu" wszystkie filtry i daty
samego raportu (wygenerowania, waznosci danych) sa niezmienialne przez usera - audyt od
sox'owego po ksiegowe tego wymagaja, drugi powod to problemy z analyzerem i jego
stabilnością czyli SAP vs MS sie przestaja lubic.
To tylko "jedna" nozka modelu danych. Reszta jest w przebudowie. Uczymy sie na bledach -
niestety swoich.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 13:57

Panie Dominiku!

Pan ciągle traktuje Excela, tak jak Pan go zna, albo znać chce.
Pan myśli, że dane pobierane są do Excela i dalej robione są na nich jakieś operacje - NIE.
Te SQLki, które pobierają deltę i agregują obrotówki, robią to już na poziomie bazy, że nie każde
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odświeżenie to cała baza, spokojnie.
Na tym poziomie różnica jest taka że prototyp jesteśmy w stanie uruchomić w kilka dni, a jak
jest obrotówka (a jest, przecież każdy program ją drukuje) to w jeden dzień.

Obrotówka dużej firmy z kilkoma miliardami (PLN) obrotu (kont analitycznych 5.000) z dwóch lat
mieści się w.... 10MB (Megabajtach) kostki OLAP. Dostęp jest NATYCHMIASTOWY - 20-50
zapytań detalicznych na sekundę. Excelek się po prostu przelicza i jest raport.
Księgowa definiuje, a Excelek przelicza. Zero kreatorów i innych tajemnych urządzeń, które Pan
wymieniał.
Na Pana pytanie: "User sam rzezbi raport?", odpowiadam TAK!!!
bo on wie, co ma w nim być. I może go zmieniać co 2 minuty, nie zamykając swojego
ukochanego Excela. A jak go chce "usztywnić, to go "publikuje" i już, ma tylko wartości. Niech
Pan poogląda filmiki: http://www.afin.net/webcasts

"drugi powod to problemy z analyzerem i jego stabilnością czyli SAP vs MS sie przestaja lubic."
Excel z MS się nie przestają lubić.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 14:11

Mysle ze xls jest warstwa prezentacyjna komunikujaca sie z BD, ktora wykonuje zapytanie.
Czyli obrotówka to powiedzmy miesiac/rok plus konto plus wartosc? I to jest HD?

No widzi Pan, Pan tez traktuje BI tak jak Pan zna i chce. Pracuje Pan z taka a nie inna
architektura i wcale nie zamierza Pana przekonac do przesiadki na inna.

Zadnych kreatorow uzytkownik nie uzywa. Daje mu mozliwosc podobnie jak Pan (w przypadku 2
cech i 1 wskaznika nie wielka) to prezentowania danych w roznych wymiarach (przyklad z
saldami kont jest naprawde kiepski). Rozumiem, ze VB, BD i dowolna HD to dla ksiegowej chleb
powszedni?

To jakie mozliwosci ksztaltowania raportu bedzie mial user zalezy w duzej mierze od modelu
danych. Jezeli Pan wezmie tylko jedna tabelke z kontami to juz nie ma informacji jakie
dokumenty skladaja sie na saldo konta. Oczywiscie moze Pan exportnac sobie BSEGa do zewn
bazy danych czy "jakiejs HD" tylko to juz sa miliony rekordow (PLN to kiepska miara w
jakiejkolwiek BD). Np uzyta w dokumencie cecha MPK bedzie jeszcze miala atrybuty takie jak
centrum zyskow (dochodzi kolejna tabelka z danymi podstawowymi - select na kolejnej tabeli?
ladowac do jednej kostki?). TO wszystko Pan ogarnia w swoim rozwiazaniu w tydzien? I do tego
rozwiazanie jest wydajne i posiada system uprawnien? I jest bezoobslugowe (userzy sami sobie
je supportuja)??

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 14:41

Dominik Kacprzak:

Mysle ze xls jest warstwa prezentacyjna komunikujaca sie z BD, ktora wykonuje zapytanie.
Czyli obrotówka to powiedzmy miesiac/rok plus konto plus wartosc? I to jest HD?

Tak, jeden z elementów HD, czyli modulik do szybkiego raportowania księgowego. Robimy to do
tabelki takiej, jak w tym artykule, czyli bardziej upakowane niż Pan napisał, ale miej więcej to
to.

No widzi Pan, Pan tez traktuje BI tak jak Pan zna i chce. Pracuje Pan z taka a nie inna
architektura i wcale nie zamierza Pana przekonac do przesiadki na inna.

OK. Uznaję. Uznaję też to, że wreszcie Pan "rozmawia" i doceniam to. Ja przekonuję do swojej
"architektury", bo jest nieznana - polityka MS jest, jaka jest, było już o tym.

Zadnych kreatorow uzytkownik nie uzywa. Daje mu mozliwosc podobnie jak Pan (w
przypadku 2 cech i 1 wskaznika nie wielka) to prezentowania danych w roznych wymiarach
(przyklad z saldami kont jest naprawde kiepski).

Nie jest kiepski! Zapytania do sald i obrotów księgowych to 95 % raportów. I dlatego robimy
wszystko, żeby to było natychmiastowe.

Rozumiem, ze VB, BD i dowolna HD to dla ksiegowej chleb powszedni?

Nie, księgowa wie tylko, że jak chce saldo winien konta 400 to ma napisać sw/400.
Wystarczająco proste?

To jakie mozliwosci ksztaltowania raportu bedzie mial user zalezy w duzej mierze od modelu
danych. Jezeli Pan wezmie tylko jedna tabelke z kontami to juz nie ma informacji jakie
dokumenty skladaja sie na saldo konta. Oczywiscie moze Pan exportnac sobie BSEGa do zewn
bazy danych czy "jakiejs HD" tylko to juz sa miliony

Zgadza się - tu nie ma dokumentów. Ale w 95% są niepotrzebne!

rekordow (PLN to kiepska miara w jakiejkolwiek BD). Np uzyta w dokumencie cecha MPK
bedzie jeszcze miala atrybuty takie jak centrum zyskow (dochodzi kolejna tabelka z danymi
podstawowymi -

To akurat ciekawy tamat - załatwiamy to albo kontem, albo dodatkowym wymiarem w kostce -
kosmetyka
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select na kolejnej tabeli? ladowac do jednej kostki?). TO wszystko Pan ogarnia w swoim
rozwiazaniu w tydzien?

No tak !!!! TAK.
I do tego rozwiazanie

jest wydajne i posiada system uprawnien?

Nie, załatwia to system plików. Administracja w Windows
I jest bezoobslugowe

(userzy sami sobie je supportuja)??

No... właściwie tak. Ostatnio dzwoniła do mnie pewna pani i przedstawiła się jako "klientka". 5
lat nie słyszana.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 15:00

Dokumenty niosą więcej informacji (cech + attr). To czy sa potrzebne decyduje sposob
obsluzenia procesu w ERP (jakimkolwiek). Np znam przyklad z cashflowem na projekcie, ktory
mozna by obsluzyc tworzac wlasny extractor lub skorzystac z standardu SAPa dla extractora dok
ksiegowych.
Same salda kont i raportowanie na nich tez jest w SAP BI standardowo potraktowane i jest do
tego infprovider ktory takze pobiera dane online.

A inaczej, ksiegowa przychodzi rano i ma xls(albo mhtml, pdfa) na poczcie z obrotowką? A jak
chce jedno konto za 10 lat dla dzialu gospodarczego A i B to w pare sekund robi drug and drop na
portalu (gdzie ma jeszcze inne funkcjonalnosci, np Workflow, billingi swoich pracownikow) i
wysyla do prezesa albo kontrolera tego dg mailem raport w dowolnej formie. Do tego jest w
stanie sprawdzic ile dokumentow dziennie ksieguje jej dzial, jest w stanie te dokumenty
wyswietlic (oczywiscie przefiltrowane do rozsadnej liczby).
Tylko dla mnie BI to nie jest tylko potrzeba tej ksiegowej, mam jeszcze uzytkownikow w order
handlingu, controlling, project mng, logistyce i oni wszyscy beda pracowac na jednym systemie.
Czesto korzystac z tych samych kostek.
Przytoczony przyklad z obrotowka, pokazuje jak firmy nie radza sobie z budowa systemow BI
(nie wazne jakiego produktu uzywaja). Budowa jakiekolwiek modelu pod katem jednego raportu
to poprostu marnotrastwo czasu i kasy. I niech mi powie gdzie tu jest Business i Intelligence w
obrotówce?

Ten wydawaloby sie bez uzyteczny extractor dla dokumentow jest w wstanie obsluzyc
kilku/nastu userow (czytaj potrzeb uzytkownikow).

Pytanie dlaczego jest nieznana (niestosowana?).
Mnie Pan nie musi do niczego przekonywac, pracuje w duzej corpo i tu technologia juz dawno
zostala wybrana. Niestety nie mam czasu zeby szkolic sie w dwoch technologiach, a szkoda.

Na grupie SAP pojawil sie watek SAP odchodzi do lamusa, predzej MS zostanie kupiony przez
Googla niz SAP zniknie z rynku.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 15:38

Dominik Kacprzak:

Dokumenty niosą więcej informacji (cech + attr). To czy sa potrzebne decyduje sposob
obsluzenia procesu w ERP (jakimkolwiek).

Oczywiście, tylko że info o nich potrzebne jest rzadko, a jeśli już, to równoległa kostka to
załatwia "do spodu" - żaden problem, robi się ją nawet łatwiej.

Np znam przyklad z cashflowem na projekcie, ktory mozna by obsluzyc tworzac wlasny
extractor lub skorzystac z standardu SAPa dla extractora dok ksiegowych.
Same salda kont i raportowanie na nich tez jest w SAP BI standardowo potraktowane i jest do
tego infprovider ktory takze pobiera dane online.

A inaczej, ksiegowa przychodzi rano i ma xls(albo mhtml, pdfa) na poczcie z obrotowką? A jak
chce jedno konto za 10 lat dla dzialu gospodarczego A i B to w pare sekund robi drug and drop
na portalu

no tak, ale to teoria. Pomysły księgowych na raporty zmieniają sie co minutę. Pan pisze o
raporcie już gotowym...

(gdzie ma jeszcze inne funkcjonalnosci, np Workflow, billingi swoich pracownikow) i wysyla do
prezesa albo kontrolera tego dg mailem raport w dowolnej formie. Do tego jest w stanie
sprawdzic ile dokumentow dziennie ksieguje jej dzial, jest w stanie te dokumenty wyswietlic
(oczywiscie przefiltrowane do rozsadnej liczby).

jw.

Tylko dla mnie BI to nie jest tylko potrzeba tej ksiegowej, mam jeszcze uzytkownikow w
order handlingu, controlling, project mng, logistyce i oni wszyscy beda pracowac na jednym
systemie. Czesto korzystac z tych samych kostek.
Przytoczony przyklad z obrotowka, pokazuje jak firmy nie radza sobie z budowa systemow BI
(nie wazne jakiego produktu uzywaja). Budowa jakiekolwiek modelu pod katem jednego
raportu to poprostu marnotrastwo czasu i kasy. I niech mi powie gdzie tu jest Business i
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Intelligence w obrotówce?

Jakiego jednego raportu?? Taka kosteczka to źródło danych dla wszyskich raportów księgowych.
I zmienianych na życzenie.

Ten wydawaloby sie bez uzyteczny extractor dla dokumentow jest w wstanie obsluzyc
kilku/nastu userow (czytaj potrzeb uzytkownikow).

Pytanie dlaczego jest nieznana (niestosowana?).
Mnie Pan nie musi do niczego przekonywac, pracuje w duzej corpo i tu technologia juz dawno
zostala wybrana. Niestety nie mam czasu zeby szkolic sie w dwoch technologiach, a szkoda.

Na grupie SAP pojawil sie watek SAP odchodzi do lamusa, predzej MS zostanie kupiony przez
Googla niz SAP zniknie z rynku.

Ależ nikt nie chce, żeby cokolwiek znikało. Ale, jakby się stało mniej "imperialistyczne" to by mu
na dobre wyszło.
A cena gra rolę! Kryzysik, te sprawy...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 17:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 17:44

Marcin O.:

Ja bym odwrócił proporcje tych mitycznych 90%: przy prawidłowym wdrożeniu hurtowni 90%
użytkowników standardowo skrojone raporty powinny wystarczyć.

którzy w niektórych systemach mogą sobie sami wybrać wymiary, wygenerować kosteczkę, z
niej wyciąć raport zdefiniowany tak jak im się podoba. I chodzi o to, że technologia dość szybko
zniesie ograniczenia wydajnościowe, na co wskazuje przykład Quickview, którey HD wogóle nie
potrzebuje, tyle że w praktyce wdrożenia produkcyjnego trzeba cała bazę dublować :/

ja bym też tutaj odwrócił proporcje - nie oszukujmy się - SAP jest systemem dla naprawdę
niewielkiego wycinka rynku firm w Polsce, potencjalnie może około 1000.

Andrzej Olechowicz edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 21:44

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 21:31

Andrzej Olechowicz:

Marcin O.:

Ja bym odwrócił proporcje tych mitycznych 90%: przy prawidłowym wdrożeniu hurtowni
90% użytkowników standardowo skrojone raporty powinny wystarczyć.

którzy w niektórych systemach mogą sobie sami wybrać wymiary, wygenerować kosteczkę, z
niej wyciąć raport zdefiniowany tak jak im się podoba.

Dajmy już spokój "raportom zdefiniowanym". 90% raportów takie nie jest. Jak ktoś chce robić
kostki pod raporty, to niech robi - kończy się to ZAWSZE w jeden sposób: użytkownik wypatruje
ikonki "eksport do Excela" i dalej stara śpiewka.

I chodzi o to, że technologia dość szybko zniesie ograniczenia wydajnościowe, na co wskazuje
przykład Quickview, którey HD wogóle nie potrzebuje, tyle że w praktyce wdrożenia
produkcyjnego trzeba cała bazę dublować :/

To, kto chce, niech dubluje. Architektura pracy, polegająca na zaprzągnięciu coraz to szybszych
komputerów do starych struktur danych, to jakby Pan włożył silnik nowoczesnego Ferrari do
Forda T.
Rozumiem, że QV tak robi - niech zwija asfalt tymi cienkimi oponkami!

ja bym też tutaj odwrócił proporcje - nie oszukujmy się - SAP jest systemem dla naprawdę
niewielkiego wycinka rynku firm w Polsce, potencjalnie może około 1000.

Tak, i owszem. Ale mówiąc tu "SAP", nie myślimy o firmie, tylko o podejściu ERPów do tematu
analiz - wszyscy robią tak samo: kupcie naszego ERPa i nasze BI i będzie szczęście wieczne. A
ludzie i tak Excelek i Excelek...

Andrzej Olechowicz edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 21:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.08.2009, 11:27

Wojciech Gardziński:

Tak, i owszem. Ale mówiąc tu "SAP", nie myślimy o firmie, tylko o podejściu ERPów do
tematu analiz - wszyscy robią tak samo: kupcie naszego ERPa i nasze BI i będzie szczęście
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wieczne. A ludzie i tak Excelek i Excelek...

nie wszystkie :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.08.2009, 22:14

ja bym też tutaj odwrócił proporcje - nie oszukujmy się - SAP jest systemem dla naprawdę
niewielkiego wycinka rynku firm w Polsce, potencjalnie może około 1000

Eeee 1000 klientów to już mieli w zeszłym roku.
Jak się trochę bardziej otworzą na rynek SMB (SAP AllInOne czy ByDesign) to mogą jeszcze
trochę tortu odkroić.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.08.2009, 23:05

Marcin O.:

ja bym też tutaj odwrócił proporcje - nie oszukujmy się - SAP jest systemem dla naprawdę
niewielkiego wycinka rynku firm w Polsce, potencjalnie może około 1000

Eeee 1000 klientów to już mieli w zeszłym roku.

1000 wdrożeń w Polsce??? To ciekawe. Ja bym założył, że firm nieprodukcyjnych, które
wielkością nadają się pod SAP to jest tylko tyle, no może drugie tyle produkcyjnych, które
faktycznie potrzebują rozwiązań roziwjanych pod pod obsługę produkcji. W ogóle. Nie tych, które
zamierzają ERP wdrażać.

Jak się trochę bardziej otworzą na rynek SMB (SAP AllInOne czy ByDesign) to mogą jeszcze
trochę tortu odkroić.

BusinessOne??? :]

Andrzej Olechowicz edytował(a) ten post dnia 15.08.09 o godzinie 00:50

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.08.2009, 00:41

BusinessOne??? :]

Akurat to ma tyle wspólnego z SAP co Fiat Panda z Ferrari.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.08.2009, 17:39

Marcin O.:

BusinessOne??? :]

Akurat to ma tyle wspólnego z SAP co Fiat Panda z Ferrari.

Proponuję sprzedawać Ferrari tym, którzy kupują compacty.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.08.2009, 22:31

Andrzej Olechowicz:

Marcin O.:

BusinessOne??? :]

Akurat to ma tyle wspólnego z SAP co Fiat Panda z Ferrari.

Proponuję sprzedawać Ferrari tym, którzy kupują compacty.

Tu nie chodzi o cenę tylko architekturę i możliwości.
Co byś powiedział gdyby SAP wykupił w Polsce firmę SAGE i przemianował jej produkt na SAP
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Business Symphony ??? ( ooops IBM chyba nie pozwoliłby :) )
A takie są właśnie korzenie SAP BO - jakaś izraelska aplikacja pod MS Windows nagle staje się
"sapem" - a marketoidzi usiłuja wmówić klientom że kupują taką "wersję SAP dla mniejszych
klientów".

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.08.2009, 10:17

Marcin O.:

A takie są właśnie korzenie SAP BO - jakaś izraelska aplikacja pod MS Windows nagle staje się
"sapem" - a marketoidzi usiłuja wmówić klientom że kupują taką "wersję SAP dla mniejszych
klientów".

Z tego co wiem, to BO miało do końca nierozwiązane problemy z kodem, a SAP w ogole nie
wydawał kasy na dopracowanie go.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.08.2009, 12:54

No dobra, pogadaliście. Ten SAP lepszy, tamten gorszy, czy odwrotnie.. (Ja akurat szybciej się
dogaduję z B1-wcami, mają mniejsze muchy w nosie.)
A architektura współpracy z punktu widzenia analityka taka sama - szczytowe osiągnięcie to
wypluta do Excela (zwykle z popsutymi formatami pól) tabelka, którą biedny analityk tysiącem
ruchów i naprędce pisanych makr, każdorazowo od nowa przerabia na raport.
Znacie ten dowcip?
-Ile kosztuje raport?
-A jaki jest system?
(Wybór: Raport kosztuje albo komputerek (3.000), albo samochodzik (30.000), albo dom
(300.000) )
Nieważne jaki raport, ważne jaki system... "Systemy" przyporządkujcie sobie sami.

A jakby się zmieniło architekturę pracy...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.08.2009, 14:07
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