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Wojciech Gardziński:

Heheheheheheheheheheheheheheee......eeeeeech!

Żenada Panie Wojciechu. Nic dziwnego, że wszystkich Pan zniechęca do rozmowy z Panem.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |12.09.2011, 14:20

Krzysztof Bokiej:

Wojciech Gardziński:

Heheheheheheheheheheheheheheee......eeeeeech! (*)

Żenada Panie Wojciechu. Nic dziwnego, że wszystkich Pan zniechęca do rozmowy z Panem.

Żenada, zgadza się.

Słusznie (!) zauważył Pan Krzysztof w 1361 poście.

P.S.
Zaraz, a'propos...!
Gdzie się podział Doktor Folklor?

P.S.2. (*) Szpan Krzysztof nie zauważył, że to westchnienie rozpaczy, śmiech przez łzy. To jęk
rozgoryczenia - posłuchajcie:
- Ale Pan zwalcza Bogu ducha winne narzędzia, które naprawdę mogą świetnie uzupełnić
infrastrukturę analityczną firmy. I to w zgodzie z Excelem.
- "......eeeeeech!"

Nie mówcie mu tego, bo zaś będzie, że nie jestem taki be, jak Doktor Folklor myśli ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 16:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2011, 14:30

Wojciech Gardziński:

dlaczego UWAŻACIE, że system specjalistyczny, czyli biaj, jest lepszy od popularnego biaja,
czyli Excela, skoro ten ostatni załatwia 99% funkcjonalności tego specjalistycznego?

Co więcej, w przypadku młotków i rowerów, możnaby jeszcze, trochę naciągając, mówić
jednak o "lepszości" owych specjalistycznych, od popularnych odpowiedników. W przypadku
systemów BI to nie jest oczywiste. BI jest tylko sztywniejszy (to czasami jest zaletą).

Panie Wojtku, czy Pan zdaje sobie sprawę, że posługując się zwykłym młotkiem pomysł budowy
domu w jeden dzień w fabryce i przewiezienie na miejsce jest całkowocie poza Pańską
wyobraźnią? Ze zwykłym młotkiem jest to niewykonalne.
Zaś dla analityka poświęcającego 80% czasu na uzyskanie właściwego selecta analiza
wykraczająca poza drilldown na tabeli przestawnej wykracza poza jego moźliwości (czasowe).
Brak bardziej zaawansowanych analiz nie boli tak bardzo - wystarczy się więcej narobić i już.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.09.2011, 21:32

Andrzej O.:

Panie Wojtku, czy Pan zdaje sobie sprawę, że posługując się zwykłym młotkiem pomysł
budowy domu w jeden dzień w fabryce i przewiezienie na miejsce jest całkowocie poza Pańską
wyobraźnią?

Zaraz, zaraz. Skąd Pan wie, jaka jest moja wyobraźnia i co mi się tam po łysej tuła? Może być
coś poza zasięgiem moich rąk, może poza możliwością zrozumienia, ale wyobraźnię to mam
bogatą... (nie mówić żonie! ;) )

Ze zwykłym młotkiem jest to niewykonalne.

No tak, zwykły młotek jest poza moją wyobraźnią. A już PRZEWIEZIENIE DOMU ze zwykłym
młotkiem..., ludzie! Jestem Napoleonem!
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Ale domy w jeden dzień to stawia mój dobry znajomek (pozdrawiam, bo może to nawet czyta),
że wiem, o co chodzi.
Tylko to ma się niestety nijak do systemów informacyjnych. Już kiedyś omawialiśmy temat
projektów informatycznych i budowlanych. SIWZ się w projektach analitycznych nie sprawdza -
świat idzie z jednej strony za szybko (technologia, zmienność otoczenia), a z drugiej jest szalenie
konserwatywny (przyzwyczajenia ludzi)

Zaś dla analityka poświęcającego 80% czasu na uzyskanie właściwego selecta analiza
wykraczająca poza drilldown na tabeli przestawnej wykracza poza jego moźliwości (czasowe).

A kto mówi, że analityk ma pisać wszystkie SQLki? QV i PP!
My juz omówiliśmy sensy HDC, HDA itp.
Musi UMIEĆ pisać podstawowe, najlepiej graficznie. A jak napisze, to konsultacja z ITkiem i do
HDA. Jak się sprawdzi to z innym ITkiem i do HDC.

Brak bardziej zaawansowanych analiz nie boli tak bardzo - wystarczy się więcej narobić i już.

Witam kolejnego fana Excela w wersji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Ech te metafory...
Już nawet nie pytam, czy dom p.A. był stawiany w tej technologii, bo się i tak nie dowiem :(, ino
dostanę kolejną metaforę. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.09.11 o godzinie 22:21

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.09.2011, 22:07

Och, Zniesmaczeni!
Och, Zniechęceni!
Och, Zawiedzeni!
Och, Biajowo Zauroczeni!

SAP ERP w Ministerstwie Sprawiedliwości
http://www.goldenline.pl/forum/2567010/biuletyn-erp-vi...

To Wasze pieniądze.

Panie będą dostawać jakieś zestawienia od sądów, przeklepywać je do Excelka, importować do
SAP BO i prezentować w BO.
Bajki o terabajtach w MinSpraw-ie włóżcie sobie w.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.09.2011, 09:01

Sorka za spam, ale, no, nie mogę...

Dzięki wdrożeniu rozwiązania informacyjnej analityki biznesowej, umożliwiającej współdzielenie

przetwarzania i zasobów danych za pomocą nowatorskiej technologii Sybase IQ PlexQ™,

przedsiębiorstwa mogą stanąć na czele nowej fali transformacji hurtowni danych poprzez

rozbicie silosów użytkowników i silosów informacyjnych w celu doprowadzenia do

przyjęcia analityki w całej organizacji.

Już HDC niemodna? JWP vel JŹD niech na drzewo spada!
Oto idzie NOWATORSKA TECHNOLOGIA Sybase IQ PlexQ™!

(czytaj: Sajbejz-ajkiuplekskiu)

Kabaret SAP.
http://www.erp-view.pl/business_intelligence/inteligen...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.09.11 o godzinie 10:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.09.2011, 10:21

Wojciech Gardziński:

No tak, zwykły młotek jest poza moją wyobraźnią. A już PRZEWIEZIENIE DOMU ze zwykłym
młotkiem..., ludzie! Jestem Napoleonem!

Ale domy w jeden dzień to stawia mój dobry znajomek

No mówię, że to może przekraczać wyobraźnię - w 1 dzień staiwa się domy z drewna, tylko
potrzeba do tego parę narzędzi, które umożliwią taką linię technologiczną.

Z tą HDA i HDC to teraz Pan proponuje, żeby analityk w każdej sprawie zwracał się do IT coby
mu wymiar umieściła w HD? To nie lepiej zrobić to jednym projektem - przecież na umieszczenie
wymiaru będą czekali dłużej niż na selecta.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.09.2011, 11:40
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No tak, zwykły młotek jest poza moją wyobraźnią. A już PRZEWIEZIENIE DOMU ze
zwykłym młotkiem..., ludzie! Jestem Napoleonem!

Ale domy w jeden dzień to stawia mój dobry znajomek

No mówię, że to może przekraczać wyobraźnię - w 1 dzień staiwa się domy z drewna, tylko
potrzeba do tego parę narzędzi, które umożliwią taką linię technologiczną.

No tak, ale ja chcę tu wykrzyczeć prostą prawdę, że 99,99% ludzi tak domów NIE STAWIA. I
młotki zwykłe WYSTARCZAJĄ.

Z tą HDA i HDC to teraz Pan proponuje, żeby analityk w każdej sprawie zwracał się do IT coby
mu wymiar umieściła w HD? To nie lepiej zrobić to jednym projektem - przecież na
umieszczenie wymiaru będą czekali dłużej niż na selecta.

Ja też tak chciałbym! Robię specyfikację, robię robotę, włączam i działa.

Ale to nie działa w praktyce. I ja wcale nie twierdzę, że przez biaje nie działa. Nie działa, bo -
zaraz wyłuszczę szerzej - a biaje, ponieważ inaczej nie umieją, same sobie ów "błąd" wpisują we
wdrożenia.

Zróbmy schemacik (czasy w miesiącach)
Czas 0 - pojawia się jakiś problem analityczny (Ktoś coś zawalił. ponieważ 99% systemów
analitycznych jest w Excelu - winnym jest Excel!)
Czas +3 - pojawia się pomysł na biaja i szukanie. zostawiamy telefeny, strasznie ważni
"Dyrektorzy Sprzedaży" oddzwaniają, zapraszaja na kawę, żeby pokazać marmury, umawiają
prezentacje takie tam - w tym czasie leci już obróbka ITków...

Czas +6 piszemy SIWZ. Wymyślamy, co nam ślina na język przyniesie, bo "i tak kupujemy, a za
taką kasę to nam na pewno zrobią wszystko". Wymyślamy bzdury.

Czas +9 podpisujemy umowę, przepychanki. jak najwięcej do aboamentu, bo "jak będzie
abonament, to ekstra raporty będą w cenie" - takie tam naciągactwo.

Czas +12 Pierwsze nasze nowe pomysły. "Spadajcie, najpierw musimy zrobić SIWZA, potem
będziecie wymyślać"

Czas + 18 Pierwsze raporty. Kaszanka! "Oczywiście, poprawimy!"

Czas + 24 (2 lata!) Pierwsze coś, co w ogóle można przyjąć. W międzyczasie już jednak nasza
koncepcja zmieniła się diametralnie i PRAWDZIWY BIAJ POWSTAJE RÓWNOLEGLE W EXCELU.

Czas +36 Zakończenie projektu. Wszyscy maja siebie dość. System informacyjn jest w Excelu.
Raporty się włącza, żeby system odebrać i się o nich zapomina.

To nie system X, czy też Y jest winny. Winny jest SPOSÓB naciągania na jego wdrożenie. Ja nie
krytykuję BO ani Oracle'a za to, że są - a niech będą! - ja krytykuję to, że oni mi wmawiają, że
postępując tak, jak powyżej, czynią mi dobrze. Krytykuję zakłamanie.

A, tak nawiasem, wracając do genezy problemu, chodzi najczęściej o to, że się gdzieś łącza
Excelowe posypały.

P.S.
Aha, jeszcze uzupełnienie:

Z tą HDA i HDC to teraz Pan proponuje, żeby analityk w każdej sprawie zwracał się do IT coby
mu wymiar umieściła w HD?

No pewnie.
Jak Pan buduje swój system informacyjny z żoną, dziećmi, współpracownikami? Co, robi Pan
SIWZ?
Systemy informacyjne wypracowuje się "w boju".

Spróbujmy zrobić SIWZ naszych tu kontaktów GLowych.
W poniedziałki piszemy listy zaczepne
We wtorki się trochę wnerwiamy
W środy zapodajemy jakiś komplemencik
W czwartek...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.09.11 o godzinie 12:41

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.09.2011, 12:33

Panie Wojciechu, a skąd ma Pan takie doświadczenia? Zrobiłem już kilka BI, produkt na +6 jest
już oddany i użytkowany. Na +12 dostaje kwiaty, butelkę, życzenia oraz zaproszenie do
następnego projektu. IT się rozwija, ludzie się zmieniają, metody też.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/69
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Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |14.09.2011, 14:12

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, a skąd ma Pan takie doświadczenia?

Oczywiście, ZE SWOICH PROJEKTÓW.
Pana projekty, oczywiście, kończą się zawsze na 6 z plusem, a czasami to nawet mało tej skali. I
butelką szampana, i kwiatami(!!!) Panienkę do hotelu też Panu z wdzięczności dają? (W
projektach japońskich to podobno czasami spotykane...)

Parę dni temu na tym LinkedInku też było:
- Dlaczego 80% projektów BI zawodzi?
- Nie wiem. Może dlatego, że QV ma ok 20% rynku...

Wie Pan, Panie Michale, dobry dowcip!
Ale nieoryginalny. QVki już go przećwiczyli.
(Nie mogę się niestety zaśmiać, bo się Pan "zniechęci"...)

Zrobiłem już kilka BI, produkt na +6 jest już oddany i użytkowany. Na +12 dostaje kwiaty,
butelkę, życzenia oraz zaproszenie do następnego projektu. IT się rozwija, ludzie się
zmieniają, metody też.

Serio:
Bo mam ich na szkoleniach z Excela, proszę Pana.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.09.11 o godzinie 14:40

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.09.2011, 14:24

Panie Wojciechu, czy coś Pan udowodnił swoim postem? Wydaje mi się że to tylko zaświadczenie
że rynek jest jeszcze spory. Poza tym zapraszam do kolejnej dyskusji na LinkedIn When will BI
kill Excel?!

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.09.2011, 21:26

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, czy coś Pan udowodnił swoim postem? Wydaje mi się że to tylko
zaświadczenie że rynek jest jeszcze spory. Poza tym zapraszam do kolejnej dyskusji na
LinkedIn When will BI kill Excel?!

No tak - że Pan Szanowny bajki opowiada.
Wie Pan, wiarygodność ma swoja cenę.

A co do BI killera... o co się zakładamy publicznie?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.09.2011, 21:37

Panie Wojciechu, proszę się najpierw zapoznać, potem komentować! Upieranie się przy Excelu
jako jednym i niezastąpionym narzędziu BI to jest dopiero bajka.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.09.2011, 21:56

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, proszę się najpierw zapoznać, potem komentować! Upieranie się przy Excelu
jako jednym i niezastąpionym narzędziu BI to jest dopiero bajka.

Jestem bardzo ciekawy dwóch spraw.
Czy pan Doktor Folklor i pan Michał rzeczywiście istnieją?
Gadają jak automaciki. Niekoniecznie sofware'owe, ale już widziałem różne podpuszki na mnie,
śliczne panienki, strasznie złych maczosów, superfajne interesy i takie tam.

Sorka, Panowie, jeśli to nieprawda - bardzo chciałbym się mylić.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/69
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Ale jakbym dostał jakiś dowód Waszego istnienia, znaczy się - Waszego myślenia niezależnego
od Waszych mocodawców - byłoby fajnie.
Może to głupie, ale chyba głupszym jest bycie marionetką, czyż nie?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.09.2011, 22:35

Panie Wojciechu, proszę poszukać w google, na pewno nas Pan znajdzie, tak jak my Pana.
Proszę też uprzejmie o nie obrażanie mnie w ten sposób, nie świadczy to dobrze o Panu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 08:49

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, proszę poszukać w google, na pewno nas Pan znajdzie, tak jak my Pana.
Proszę też uprzejmie o nie obrażanie mnie w ten sposób, nie świadczy to dobrze o Panu.

Dobrze, już dobrze. Proszę się nie denerwować, bo się coś jeszcze zawiesi.
Buduje Pan strony internetowe, sprzedaje Pan dyski, robi Pan systemy BI, cóż za
wszechstronność!

1. Sprzedaje pan dyski - wynika z tego, że na pewno nie jest Pan zwolennikiem IMA'y (bo tam
dyski na śmietnik, wszystko do RAM-u). To co to za nowoczesność?

2. Robi Pan strony internetowe - teraz prosze Pana jest WEB 3.0. Strony się robią same lub
społeczne. Przekaz jednostronny jest passe.

3. Robi pan BI - to też passe. Do tego stopnia Pan sam sobie nie wierzy, że nie chce się Pan
założyć, nawet o złotówkę. Szkoda.

Nie, no, w ogóle świetnie. A moglibyśmy cóś na temat?...
Np. Co Pan sądzi o...?
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=pl&hl=pl&key=0Au...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 09:29

Zapoznałem się z linkiem. Jako że jest to dzieło związane z Afin'em to nie jest obiektywne.
Marketingowy bełkot.

Wg. Pana, żeby zrobić BI, trzeba mieć Excela, MS SQL Server (na przykład) i Afina. Mnie
wystarcza Excel i MS SQL Server. Istnieją także inne podejścia, jak i ich nadużycia.

Jedno i drugie rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy, ale dyskusja na ten temat już dawno
umarła na tym forum.

Jeżeli chce Pan promować Afina, to proszę bardzo. Pan twierdzi, że coś się da zrobić dobrze w
Afin'ie, ja twierdzę, że także w innych narzędziach. Twierdzę także że zastosowanie innych
narzędzi niż Excel wychodzi na zdrowie biznesowi, jak i analitykom. Firmy dzięki świadomości, że
wiele projektów BI poległo, podchodzą bardziej uważnie i ostrożnie do tego tematu, przez co
jeszcze bardziej podnoszą jego rangę. Wrócę jeszcze do jednego z moich wcześniejszych postów:
zakończenie projektu BI z sukcesem to jest „Prestiż”, wyłożenie odpowiednich funduszy, czasu i
wysiłku w zbudowanie rozwiązania, które sukcesywnie zaspokoi zapotrzebowanie na informacje,
to wielkie osiągniecie dla firmy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 10:59

Michał Sowacki:

Zapoznałem się z linkiem. Jako że jest to dzieło związane z Afin'em to nie jest obiektywne.
Marketingowy bełkot.

Dziękuję za komplement.

Wg. Pana, żeby zrobić BI, trzeba mieć Excela, MS SQL Server (na przykład) i Afina.

Nieprawda. Jest to jedna z opcji.

Mnie wystarcza Excel i MS SQL Server.

To dobrze. To opcja też jest opisana.

Istnieją także inne podejścia, jak i ich nadużycia.

Naprawdę? Też są opisane.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/69
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Jedno i drugie rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy, ale dyskusja na ten temat już dawno
umarła na tym forum.

Nieprawda. Właśnie ją Pan podjął.

Jeżeli chce Pan promować Afina, to proszę bardzo.

Dzięki za pozwolenie.

Pan twierdzi, że coś się da zrobić dobrze w Afin'ie, ja twierdzę, że także w innych narzędziach.

A czy ja twierdzę, że nie? Ja twierdzę, że to co jest nam sprzedawane za milijony nie jest tych
milijonów warte. Nie twierdzę, że nie ma innych narzędzi. A jak Pan pisze, że robi Pan tzw,
MSBI, to niech Pan robi - to właściwy kierunek.

Twierdzę także że zastosowanie innych narzędzi niż Excel wychodzi na zdrowie biznesowi, jak i
analitykom. Firmy dzięki świadomości, że wiele projektów BI poległo, podchodzą bardziej
uważnie i ostrożnie do tego tematu, przez co jeszcze bardziej podnoszą jego rangę.

Nie rozumiem. To że BI jest bez sensu, podnosi jego rangę? Tak jest w programach
telewizyjnych - im głupszy, tym większa oglądalność. Ale w BI, takim POWAŻNYM, hehehe,
temacie?

Wrócę jeszcze do jednego z moich wcześniejszych postów: zakończenie projektu BI z
sukcesem to jest „Prestiż”, wyłożenie odpowiednich funduszy, czasu i wysiłku w zbudowanie
rozwiązania, które sukcesywnie zaspokoi zapotrzebowanie na informacje, to wielkie
osiągniecie dla firmy.

Nieprawda.

Wycieczki osobiste, standardowo, pomijam.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 11:38

Dostałem dzisiaj mejla. Standardowego do bólu.

Jestem w trakcie negocjacji programu szkolenia VBA z jedną firmą...
(Wyciąłem wszelkie kawałki identyfikujące firmę)

Chcielibyśmy, aby szkolenie pomogło nam w co najmniej w 2 kwestiach:

1. Obróbka zrzutów z naszych systemów ([NazwaWłasna], SAP).

2. Łączenie dane z wielu źródeł (systemowych i pozasystemowych) w jednym raporcie.

Podam 2 przykłady związane z obróbką zrzutów.

a) Obróbka zrzutu z [NazwaWłasna]

Plik źródłowy:

Plik wynikowy z makrem:

Niestety to marko nie jest doskonałe, zostało ona nagrane, a nie zapisane, np. nie zmienia liczb

powyżej 1000 na właściwy format.

Po szkoleniu chciałbym umieć pisać i modyfikować tego typu makra.

b) Obróbka zrzutu z SAP

Plik źródłowy:

Plik wynikowy:

Obecnie dostosowuje ten zrzut z wykorzystaniem funkcji: jeżeli, wyszukaj.pionowo, tekstowych.

Wydaje mi się, że jest możliwe zautomatyzowanie tego przy użyciu VBA.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 12:04

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 12:04

Pan sprzedaje derwniany rower i ja też. Oba nadają się do jazdy. Pan uparcie udowadnia że
Pański jest lepszy bo tańszy, a ja nie twierdze że mój jest lepszy tylko inny, nawet jeżeli jest
droższy. Czy jest sens inwestować w BI? Widocznie tak skoro na całym świecie tak robią. Nie
nazwie Pan wszystkich głupcami, bo wdrożenie BI bez rozważenia innych opcji i przeprowadzenia
odpowiednich badań jest rzeczywiście głupie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 12:08

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/69
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