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« Poprzednia     1  … 70  71  72  73  74  …  82     Następna »

BI to właśnie doskonały przykład.
Teoretycznie BI to usługa dla biznesu. Ale biznes jej NIE CHCE, bo 99% używa Excela - tu
chyba zgoda? Czy może Pan(owie) zaprzeczy?

Dla czego mam klientów? Po co oni się do mnie zgłaszają? Excel im nie wystarcza?

Teoretycznie BI to kłopot dla IT. Ale IT jest - jakoś dziwnie, nieprawdaż? - głównym fanem BI.

Na początku zawsze IT jest przeciwne, w miarę zwiększania świadomości oraz zbliżania z
biznesem to się zmienia.

Pisze o tej korupcji, czyli, że nie ten podejmuje decyzję, kto ma tego używać. To efekt
kupczenia certyfikatami, ale przede

Powinien Pan pamiętać że budowanie BI nie dla użytkowników to w 100% porażka - to tak jak
bym budował dla siebie dom myśląc o potrzebach mojego sąsiada podczas projektowania.

wszystkim kiepskiego wykształcenia analityków pod kątem informatycznym - oni nie wiedzą,
czego oczekiwać po IT.
Stąd http://afin.net/excel/SelfSeviceBI/ProgramRamowySelfSe...

Nie spotkałem się jeszcze z klientem który nie wiedział czego chce, chociaż jest druga możliwość,
analityk nie zapytał...

Przytacza Pan główne przyczyny niepowodzeń w BI. Ja twierdzę że świadomy PM z dobrą ekipą
poradzi sobie z każdym BI w każdych okolicznościach.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 10:11

Wojciech Gardziński:

Michał Sowacki:

Poproszę o odpowiedź na główne pytanie z mojego poprzedniego posta?

W odpowiedzi na Pana edit:
Jeżeli pisze Pan tylko o projektach BI które upadły to rzeczywiście mogę się z Panem
zgodzić, jeżeli zaś opisuje Pan cały rynek to jest Pan w wielkim błędzie.

Kiedy "cały rynek" to dokładnie to samo, co "projekty BI, które upadły".
"Why do 80% BI implementations fail?"

Proszę czytać ze zrozumieniem...
80% to nie 100%, jednak te 20% czyni pewną różnicę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 10:15

Michał Sowacki:

BI to właśnie doskonały przykład.
Teoretycznie BI to usługa dla biznesu. Ale biznes jej NIE CHCE, bo 99% używa Excela - tu
chyba zgoda? Czy może Pan(owie) zaprzeczy?

Dla czego mam klientów? Po co oni się do mnie zgłaszają? Excel im nie wystarcza?

Teoretycznie BI to kłopot dla IT. Ale IT jest - jakoś dziwnie, nieprawdaż? - głównym fanem
BI.

Na początku zawsze IT jest przeciwne, w miarę zwiększania świadomości oraz zbliżania z
biznesem to się zmienia.

Jest dokładnie tak, jak Pan pisze!

Najpierw biznes chce - potem (jak widzi ten kosmos) nie chce.
Najpierw IT nie chce - potem, po szkoleniach na Bahamach, już chce.

Cieszę się, że podziela Pan mój pogląd.
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Pisze o tej korupcji, czyli, że nie ten podejmuje decyzję, kto ma tego używać. To efekt
kupczenia certyfikatami, ale przede

Powinien Pan pamiętać że budowanie BI nie dla użytkowników to w 100% porażka - to tak jak
bym budował dla siebie dom myśląc o potrzebach mojego sąsiada podczas projektowania.

Przecież Pan Andrzej non-stop chce budować mój dom jakimś młotkiem pneumatycznym. Ja
krzyczę, że nie chcę, a on, że tak, że to lepsze. Czyli chce mi zgotować 100% porażkę.
No no no, Panie Andrzeju...

Niech Pan pogada z p. Andrzejem, bo ja już się zgubiłem, co dobre :(

wszystkim kiepskiego wykształcenia analityków pod kątem informatycznym - oni nie
wiedzą, czego oczekiwać po IT.
Stąd http://afin.net/excel/SelfSeviceBI/ProgramRamowySelfSe...

Nie spotkałem się jeszcze z klientem który nie wiedział czego chce, chociaż jest druga
możliwość, analityk nie zapytał...

A ja się spotkałem. Więcej - ciągle się spotykam.
W moich wdrożeniach klient też nie wie czego chce. Bo on jest biznes, a ja tu robię za IT.
Tylko JA WIEM, że się nie rozumiemy i mówię mu to w pierwszym zdaniu.
Jak robię prototyp, to WTEDY zaczyna się dyskusja. TREŚCIWA.

Przytacza Pan główne przyczyny niepowodzeń w BI. Ja twierdzę że świadomy PM z dobrą
ekipą poradzi sobie z każdym BI w każdych okolicznościach.

"Why do 80% BI implementations fail?"

Proszę czytać ze zrozumieniem!
80% to nie 0%.

80% OZNACZA ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚĆ.
(Ale to miło, że zgadza się Pan z tym 80%!)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 10:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 10:18

Najpierw biznes chce - potem (jak widzi ten kosmos) nie chce.
Najpierw IT nie chce - potem, po szkoleniach na Bahamach, już chce.
Cieszę się, że podziela Pan mój pogląd.

Opowiada Pan bajki.

Nie spotkałem się jeszcze z klientem który nie wiedział czego chce,
chociaż jest druga możliwość, analityk nie zapytał...

A ja się spotkałem. Więcej - ciągle się spotykam.

Proszę to przeczytać i przemyśleć.

80% OZNACZA ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚĆ.
(Ale to miło, że zgadza się Pan z tym 80%!)

20% to też nie zero!
Zgadzam się z tymi 80%. Jest to dobra przestroga dla tych co myślą że BI da się wdrożyć szybko
i poniżej budżetu, oraz że jakoś to będzie.

Jednak produkt wdrożony na spokojnie i z głową będzie miał ręce i nogi. I nie ukrywajmy nie
będzie ani długi ani drogi.

Michał Sowacki edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 10:39

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 10:38

Michał Sowacki:

Zgadzam się z tymi 80%. Jest to dobra przestroga dla tych co myślą że BI da się wdrożyć
szybko i poniżej budżetu, oraz że jakoś to będzie.

Jednak produkt wdrożony na spokojnie i z głową będzie miał ręce i nogi. I nie ukrywajmy nie
będzie ani długi ani drogi.

Tak mówią dokładnie wszyscy od 10 lat, że nie jest Pan ani oryginalny, ani odkrywczy.
I wszyscy mówią, że to właśnie oni, to owe 20% tych dobrych...
"To taki wspaniały przypadek, Panie Prezesie, że zaprosił Pan na prezentację BI właśnie nas -
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jedynych, którym się zawsze udaje, itp."

Więc, "Why do 80% BI implementations fail?"

Poza tym, Pan sam sobie przeczy: (cytaty niedosłowne)
"To przestroga dla tych, co chcą oszczędzać"
"BI nie będzie długi ani drogi"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 10:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 10:45

Tak mówią dokładnie wszyscy od 10 lat, że nie jest Pan ani oryginalny, ani odkrywczy.
I wszyscy mówią, że to właśnie oni, to owe 20% tych dobrych...
"To taki wspaniały przypadek, Panie Prezesie, że zaprosił Pan na prezentację BI właśnie nas -
jedynych, którym się zawsze udaje, itp."

Tak jak wspomniano wcześniej w tym wątku, nikt nie chwali się niepowodzeniami. Brałem udział
w wielu różnych projektach i różnie to było. Grunt to wyciągać dobre wnioski i nie podawać się.
Mój biznes ciągle funkcjonuje więc widocznie albo znam się na tym albo mam niesłychanie dużo
szczęścia (lub jedno i drugie na raz).

Więc, "Why do 80% BI implementations fail?"

Poza tym, Pan sam sobie przeczy: (cytaty niedosłowne)
"To przestroga dla tych, co chcą oszczędzać"
"BI nie będzie długi ani drogi"

Mimo iż niedosłownie to dobrze, jednak nie przeczę sobie, tylko podkreślam fakt, że pośpiech
jest wrogiem jakości. Nigdy nie powinno się zakładać, że zrobi się coś szybko. Powinien być
zapis, że zrobi się dobrze a jak będziemy robić z głową to wyjdzie i szybko.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 11:08

Michał Sowacki:

Tak jak wspomniano wcześniej w tym wątku, nikt nie chwali się niepowodzeniami. Brałem
udział w wielu różnych projektach i różnie to było.

Nie wierzę, nie może to być, że Pana też owe 80% dotyczy?!

Grunt to wyciągać dobre wnioski i nie podawać się.

BI cały czas podaje się za to, czym nie jest...

Mój biznes ciągle funkcjonuje więc widocznie albo znam się na tym albo mam niesłychanie
dużo szczęścia (lub jedno i drugie na raz).

Gratuluję. Napoleon awansował na generałów nie tych, co byli po szkołach, tylko tych, "co mieli
szczęście"

Więc, "Why do 80% BI implementations fail?"

Poza tym, Pan sam sobie przeczy: (cytaty niedosłowne)
"To przestroga dla tych, co chcą oszczędzać"
"BI nie będzie długi ani drogi"

Mimo iż niedosłownie to dobrze, jednak nie przeczę sobie, tylko podkreślam fakt, że pośpiech
jest wrogiem jakości. Nigdy nie powinno się zakładać, że zrobi się coś szybko. Powinien być
zapis, że zrobi się dobrze a jak będziemy robić z głową to wyjdzie i szybko.

Oczywiście. A jak będziemy to robić jeszcze tanio, to będzie dobrze, tanio i szybko...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 11:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 11:16

BI cały czas podaje się za to, czym nie jest...

BI samo się nie podaje. Jest to technologia stworzona z potrzeby. To biznes kreuje swoją wizję
BI, dostawcy tacy jak ja, ją tylko realizują.

Gratuluję. Napoleon awansował na generałów nie tych, co byli po szkołach, tylko tych, "co
mieli szczęście"

Awansował tych co wygrywali, a ile w tym było szczęścia ile ciężkiej pracy ciężko ocenić. Jednak
odczuwam to jako komplement, dziękuje!
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Oczywiście. A jak będziemy to robić jeszcze tanio, to będzie dobrze, tanio i szybko...

Tylko Pan twierdzi że BI jest drogie ?!? Ja napisałem że są różne możliwości...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 12:09

Michał Sowacki:

BI cały czas podaje się za to, czym nie jest...

BI samo się nie podaje. Jest to technologia stworzona z potrzeby.

Zarabiania pieniędzy.

To biznes kreuje swoją wizję BI, dostawcy tacy jak ja, ją tylko realizują.

Czyli w Excelu. 99%!

Oczywiście. A jak będziemy to robić jeszcze tanio, to będzie dobrze, tanio i szybko...

Tylko Pan twierdzi że BI jest drogie ?!? Ja napisałem że są różne możliwości...

Niesamowite. jeszcze przed chwilą twierdził Pan, że się nie da szybko, bo trzeba dokładnie, takie
tam. Że nie wolno oszczędzać, bo 100% zawałki.

A tu taka zmiana! Rewelacja, uwielbiam te metamorfozy...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 15:07

To się nazywa aproksymacja do oczekiwanej, jest Pan w tym mistrzem Panie Wojciechu.

W tym momencie podziękuję już za dyskusję gdyż, przedstawiłem jak widzę ten temat, a Pan w
żaden racjonalny sposób nie odparł moich argumentów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 15:41

Michał Sowacki:

To się nazywa aproksymacja do oczekiwanej, jest Pan w tym mistrzem Panie Wojciechu.

W tym momencie podziękuję już za dyskusję gdyż, przedstawiłem jak widzę ten temat, a Pan
w żaden racjonalny sposób nie odparł moich argumentów.

Dobre, dobre.
To jedna z metod dyskusji, wiem...
Pomimo jasnej porażki merytorycznej stwierdzić, że właściwie to wszystko "wyszło na moje" i się
wycofać raczkiem. Czytał Pan Schopenhauera... wow!

Ale dziękuję za komplement, niekoniecznie muszę rozumieć wyrażenie "aproksymacja do
oczekiwanej".
Internet też nie wie
http://www.google.com/search?q=aproksymacja+do+oczekiw...
Ale Pan stosuje tanie chwyty w dyskusji, hehehehe, podziwko!

;)
Do zobaczenia w kolejnym wcieleniu!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 15:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 15:51

Michał Sowacki:

Panie Andrzeju, myślę że nie ma sensu roztrząsać jak jest tworzona i gdzie jest
przechowywana DWH w rozwiązaniu Pana Wojciecha. Mogą być hurtownie oparte na
arkuszach xls/xlsx, które później migruje się do silnika bazy danych. Jest to wykorzystanie
oklepanego rozwiązania. Swoją drogą Pan Wojciech wspomina że rozwiązania te mają od
kilkudziesięciu do kilkuset mega więc zarówno czasochłonność ani skala nie są porażające.
Niektórzy wykorzystują to podejście do budowy tematycznych data martów.

Ma, o tyle że każdy z elementów tego procesu jest w jakiś sposób przeprowadzany. Do tego są
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narzędzia obsługujące. I pewne narzędzia analitycy obsługują, inne mniej (np. Visual Studio) -
więc HD jak była niedostępna dla analityka tak jest niedostępna dalej.

Podsumowując, podczas gdy Pan Wojciech stawia domki, nawet te murowane, my stawiamy
całe osiedla. Wszystko jest kwestią skali.

Ja nadal twierdzę, że Pan Wojciech buduje domki tradycyjnie i upiera się, że tradycyjnie lepiej bo
młotek każdy ma pod ręką prawie za darmo.

A ja pokazuję, że fajnie, zgadza się, każdy ma pod ręką zwykły młotek, ale spędza na obsłudze
dancyh tyle czasu, że na rozwój analiz już nie starcza czasu i pozostają one na podstawowym
poziomie.
I teraz piękne zamknięte koło - jeśli ktoś wykonuje tylko podstawowe analizy to faktycznie w
Excelu można wykonać 99% z nich. A jak się przejdzie do bardziej zaawansowanych to się okaże,
że może 60%. Ale niestety się nie da, bo się korzysta z Excela... który wtedy zapewnia 99%
analiz :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 15:55

Andrzej O.:

Do tego są narzędzia obsługujące. I pewne narzędzia analitycy obsługują, inne mniej (np.
Visual Studio) - więc HD jak była niedostępna dla analityka tak jest niedostępna dalej.

Nie no, ja sie zabiję, Mario Magdaleno (jakoś tak to było...)
Zauważono, że HD nie jest analityka, a być powinna.
Chłopaki, gratulki!!! Włączyli światło.

Podsumowując, podczas gdy Pan Wojciech stawia domki, nawet te murowane, my
stawiamy całe osiedla. Wszystko jest kwestią skali.

Ja nadal twierdzę, że Pan Wojciech buduje domki tradycyjnie i upiera się, że tradycyjnie lepiej
bo młotek każdy ma pod ręką prawie za darmo.

99,99% budownictwa jest tradycyjnego.
Uważajmy na Pana Andrzeja ;), bo szklane domy nadchodzą...

A ja pokazuję, że fajnie, zgadza się, każdy ma pod ręką zwykły młotek, ale spędza na
obsłudze dancyh tyle czasu, że na rozwój analiz już nie starcza czasu i pozostają one na
podstawowym poziomie.
I teraz piękne zamknięte koło - jeśli ktoś wykonuje tylko podstawowe analizy to faktycznie w
Excelu można wykonać 99% z nich. A jak się przejdzie do bardziej zaawansowanych to się
okaże, że może 60%. Ale niestety się nie da, bo się korzysta z Excela... który wtedy zapewnia
99% analiz :D

SZOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uwaga, Uwaga!!!!!!!!!!!!!

W Excelu DA SIĘ ZROBIĆ
99% (prostych analiz) + 60%*1% (pozostałych analiz) = 99,6% ANALIZ!

Panie i Panowie, przykro mi to stwierdzić, ale ja, w temacie fanatyzmu excelowego, w
porównaniu do pana Andrzeja, to jestem Pan Pikuś. Szacun!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 16:39

Wojciech Gardziński:

Nie no, ja sie zabiję, Mario Magdaleno (jakoś tak to było...)
Zauważono, że HD nie jest analityka, a być powinna.
Chłopaki, gratulki!!! Włączyli światło.

Nie Panie Wojtku. To Pan się zorientował, że od dawna są systemy BI, które mają
wyspecjalizowane narzędzia do obsługi HD przez analityka - od zestawu i struktury wymiarów po
zasilanie danymi. Przyjazne, nie wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej.

99,99% budownictwa jest tradycyjnego.
Uważajmy na Pana Andrzeja ;), bo szklane domy nadchodzą...

Panie Wojtku, tam gdzie 99,99% budownictwa jest tradycyjne budowa nie trwa zwykle krócej niż
pół roku.
W krajach gdzie w 80% buduje się domy z drewna - większość budów trwa poniżej miesiąca.

I teraz piękne zamknięte koło - jeśli ktoś wykonuje tylko podstawowe analizy to faktycznie
w Excelu można wykonać 99% z nich. A jak się przejdzie do bardziej zaawansowanych to
się okaże, że może 60%. Ale niestety się nie da, bo się korzysta z Excela... który wtedy
zapewnia 99% analiz :D

SZOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uwaga, Uwaga!!!!!!!!!!!!!

W Excelu DA SIĘ ZROBIĆ
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99% (prostych analiz) + 60%*1% (pozostałych analiz) = 99,6% ANALIZ!

Panie i Panowie, przykro mi to stwierdzić, ale ja, w temacie fanatyzmu excelowego, w
porównaniu do pana Andrzeja, to jestem Pan Pikuś. Szacun!

Chyba Pan nie zrozumiał.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 18:00

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 17:56

Andrzej O.:

jeśli ktoś wykonuje tylko podstawowe analizy to faktycznie w Excelu można wykonać
99% z nich. A jak się przejdzie do bardziej zaawansowanych to się okaże, że może 60%.

W Excelu DA SIĘ ZROBIĆ
99% (prostych analiz) + 60%*1% (pozostałych analiz) = 99,6% ANALIZ!

Chyba Pan nie zrozumiał.

A co tu jest do rozumienia? Napisane czarno na białym.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 18:10

Naprawdę muszę tłumaczyć? Nie lubię tłumaczyć kawałów, bo potem nie są śmieszne.

Jeśli większość czasu zajmuje obróbka danych, to jedynymi analizami jakie można wykonać są
tabele przestawne. Zgadza się - 99%, a może nawet 100% takich analiz da się zrobić w Excelu.
Jeśli nie zajmujemy się obróbką danych w takim zakresie to możemy zrobić znacznie bardziej
zaawansowane analizy. Wykonalne w Excelu w rozsądnym czasie w 60%.

Było napisane czarno na białym. Nie wiem dlaczego Pan się upiera by analitycy nie wychodzili
poza poziom tabel przestawnych?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 18:43

Andrzej O.:

Dobra, już zostawię uszczypki na boku.

Nie wiem dlaczego Pan się upiera by analitycy nie wychodzili poza poziom tabel przestawnych?

Że ja się upieram, żeby co? Nic nie rozumiem.
A jaki "poziom analiz" oferuje Pan wyżej?
Ja od lat twierdzę, że clou analizy to FUNKCJE bazodanowe, bo tylko one gwarantują pełną
elastyczność raportowania.

Dowód: Artykuł na ten temat z 2001 roku
https://skydrive.live.com/?cid=42ac4083b32e6ab0#cid=42A...

(Pardon, że ja tak każde moje słowo podpieram dowodami, ale mam wrażenie, że wmawia mi
się tu jakieś bzdury. Fajnie by było, gdyby ktoś z Szanownych Interlokutorów też jakiś dowodzik
od czasu do czasu podał...)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 21:20

Ludzie, ratunku!

To naprawdę poważna sprawa. Chmura nadchodzi.

W Guglu (Google Docs) można importować... tabele!
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapid=S...

Porażająca funkcjonalność chmury jest tak porażająca, że aż poraża.

Usiłuję sobie wyobrazić jakieś zastosowanie...
Budżety rozproszone? Co Wy na to? Free, dostęp reglamentowany, przyjmie się toto?

P.S.
Ale jaja! Nawet "agregacje" i wykresy można robić. Toż to BI!

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/72
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Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?snapid=S...
Mnie to chyba już niewiele życia pozostało. Śmierć ze śmiechu bliska.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.09.11 o godzinie 12:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.09.2011, 12:04

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Dobra, już zostawię uszczypki na boku.

Nie wiem dlaczego Pan się upiera by analitycy nie wychodzili poza poziom tabel
przestawnych?

Że ja się upieram, żeby co? Nic nie rozumiem.
A jaki "poziom analiz" oferuje Pan wyżej?

No właśnie...

Każda analiza, która wykorzystuje wynik tabeli przestawnej. W Excelu pobieranie danych z tabeli
przestawnej jest trudno parametryzowalne.
A więc wszelkie rachunki kosztów, którcyh jest z 10 rodzajów.
ABC
TD ABC
ABC Roztockiego
Klucze podziałowe wg AHP
Do tego:
Analizy czynnikowe uwzględniające przesunięcia fazowe zamiast drilldownów
Analizy koszykowe
Analizy trendów

Panie Wojtku, poza grajdołkiem jest cały świat... naprawdę :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |20.09.2011, 14:22

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Dobra, już zostawię uszczypki na boku.

Nie wiem dlaczego Pan się upiera by analitycy nie wychodzili poza poziom tabel
przestawnych?

Że ja się upieram, żeby co? Nic nie rozumiem.
A jaki "poziom analiz" oferuje Pan wyżej?

No właśnie...

Każda analiza, która wykorzystuje wynik tabeli przestawnej. W Excelu pobieranie danych z
tabeli przestawnej jest trudno parametryzowalne.

PATRZ NIŻEJ - pełna parametryzacja dowolnych raportów!

A więc wszelkie rachunki kosztów, którcyh jest z 10 rodzajów.
ABC
TD ABC
ABC Roztockiego
Klucze podziałowe wg AHP
Do tego:
Analizy czynnikowe uwzględniające przesunięcia fazowe zamiast drilldownów
Analizy koszykowe
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 70  71  72  73  74  …  82     Następna »

Analizy trendów

Panie Wojtku, poza grajdołkiem jest cały świat... naprawdę :)

No wiem wiem...
ABC Roztockiego
Cały świat...

Tylko, widzi Pan, Panie Andrzeju, nie do końca jestem pewny, który z nas ma klapki na oczach...
(skoro Pan do mnie w ten deseń, to ja też.... bez obrazy, oczywiście)
http://www.goldenline.pl/forum/1992668/raportowanie-fi...
http://www.goldenline.pl/forum/1987198/raportowanie-fi...
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Z kostek OLAP, czy też z DOWOLNEGO źródła danych można w Excelu wyciągać dane jak się
chce. Bez najmniejszego problemu.
To Pan nie wie, że można.

Zarzucił mnie Pan metodami analizy kosztów - FA-JO-WO.
Proszę mi podać narzędzie, w którym można za pięć minut zaimlementować KAŻDĄ z tych
metod! Ja takie znam.

Pan wybaczy...

P.S.
O to chodziło z tym ABC Roztockiego?
http://www.wykop.pl/link/40291/abc-fotografii-gracjana...
Dużo cycków - fajne! - wcale się nie dziwię, że stracił Pan ostrość widzenia...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.09.11 o godzinie 14:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.09.2011, 14:30
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