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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Nie wiem czy pan zauważył, ale jako że miałem do czynienia z oboma systemami (Prophix,
Eureca) staram się nie oceniać, który jest lepszy.

(Ponieważ w naszym biajowym ognisku ogień dogorywa, pozwólcie, że podrzucę małą
szczapeńkę...)

Panie Andrzeju, czy mógłby mi Pan wytłumaczyć SENS powyższego zdania?

Sens jest taki, że nie ja a klienci to oceniają. Ja nie chcę tego robić publicznie będąc
przedstawicielem jednego z nich.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.09.2011, 12:47

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Nie wiem czy pan zauważył, ale jako że miałem do czynienia z oboma systemami
(Prophix, Eureca) staram się nie oceniać, który jest lepszy.

(Ponieważ w naszym biajowym ognisku ogień dogorywa, pozwólcie, że podrzucę małą
szczapeńkę...)

Panie Andrzeju, czy mógłby mi Pan wytłumaczyć SENS powyższego zdania?

Sens jest taki, że nie ja a klienci to oceniają. Ja nie chcę tego robić publicznie będąc
przedstawicielem jednego z nich.

...i byłym przedstawicielem drugiego z nich.
TO KTO MA O NICH WIEDZIEĆ WIĘCEJ, NIŻ PAN SZANOWNY?

Zadaję Panu Andrzejowi publiczne pytanie:
Który produkt jest lepszy Prophix, czy Eureca?

(Hehehehe, jak znam życie, to teraz pogadamy o budowlance albo o downhillingu ;) )

No dobrze, to ja już też nie będę krzyczał, że Pan coś tu wartościowego wrzucił, a że, ktoś inny,
farmazoni...
... bo Was znam.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.09.2011, 12:54

Wojciech Gardziński:

Zadaję Panu Andrzejowi publiczne pytanie:
Który produkt jest lepszy Prophix, czy Eureca?

No dobra, odpust. Nie chcieć to więcej, niż nie móc.
Pan Andrzej nie może się zdecydować i... ma rację!
Bo ja też sądzę, że Excel.

...............................................
Dawno nie było tu bełkotu biajowego. Ale dzisiaj - specjalny!
Bardzo bełkotliwy (Nieodzowne stają się narzędzia BI współpracujące z systemami

nadzorującymi wszystkie gałęzie działalności firmy, co pozwala zwiększać efektywność

ekonomiczną i konkurencyjność przedsiębiorstwa.), biajowy artykuł, opublikowany na stu
portalach pt.
"Od czego zależy jakość BI?"
http://technologie.nf.pl/Artykul/12327/Od-czego-zalezy...
http://erp-view.pl/business_intelligence/od_czego_zale...
http://www.grabb.pl/story.php?title=od-czego-zalezy-ja...

Ale, uwaga, nie taki do końca on zły - bo puenta jest PIERWSZA KLASA(!!!).

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/74
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Od czego zależy jakość BI?

Systemy Business Intelligence jak każdy system, aby działał sprawnie wszystkie jego elementy

muszą pracować jak najbardziej wydajnie. Jednak w przypadku BI podstawą jest hurtownia

danych i od jej działania, prawidłowego zaprojektowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz

uzyskiwania nowych możliwości wprowadzania informacji zewnętrznych, zależy późniejsze

działanie całego systemu. Należy pamiętać, że właściwą podstawą dla jakości działania

systemów BI jest zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej. Bez

tego nie można dobrać odpowiednich rozwiązań i zaprojektować hurtowni. Właściwe

wykorzystanie systemów Business Intelligence może stać się kluczem do sukcesu firmy.

Powtórzę:
Należy pamiętać, że właściwą podstawą dla jakości działania systemów BI jest

zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej.

Nie Oracle, nie BO, nie JWP, nie IMA i nie Cloud - ZRO-ZU-MIE-NIE!

99% LUDZI CHCE E-XCE-LA, RO-ZU-MI-CIE?
Więc jak ludzie chcą Excela, to trzeba im go dać. Właściwie sami se go już wzięli, no nie?

Biaje won! Najlepsze jest to, że - na tych portalach przynajmniej - podpisu brak, bo
pogratulowałbym owej puenty, a tak nie ma komu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.10.11 o godzinie 22:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.10.2011, 22:06

Wojciech Gardziński:

Powtórzę:
Należy pamiętać, że właściwą podstawą dla jakości działania systemów BI jest

zrozumienie potrzeb przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej.

Nie Oracle, nie BO, nie JWP, nie IMA i nie Cloud - ZRO-ZU-MIE-NIE!

99% LUDZI CHCE E-XCE-LA, RO-ZU-MI-CIE?
Więc jak ludzie chcą Excela, to trzeba im go dać. Właściwie sami se go już wzięli, no nie?

Panie Wojtku, jeden błąd - w naszym kraju ESOPów jest tyle co kot napłakał więc rzadko w
której firmie panuje demokracja.

Firmy stosują to co jest dla nich korzystne i ta korzyść jest przekładana z góry na dół (poprzez
bonusy za osiąganie celów firmy), a nie z dołu do góry.
Więc nie jest istotne jest co ludzie chcą (bo ja np. chciałbym dużo zarabiać i nic nie robić), ale czy
czy uzasadnią korzyść dla firmy.

No poza tym, jeszcze wiadomo, że ponieważ żadna firma nie płaci za nic więc wiadomo, że w
korporacjach zarabia ten kto potrafi uzasadnić mandaysy :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.10.2011, 13:42

Andrzej O.:

Panie Wojtku, jeden błąd

Panie Andrzeju - wiele błędów!

Firmy stosują to co jest dla nich korzystne

Nieprawda. Przykład najprostszy z możliwych - zakup BI, a potem excelioza, czyli dokładnie
wszystkie zakupy BI

i ta korzyść jest przekładana z góry na dół (poprzez bonusy za osiąganie celów firmy), a nie z
dołu do góry.

Informacja raportowa też idzie z góry na dół? Ja zawsze myślałem, że odwrotnie...

Więc nie jest istotne jest co ludzie chcą (bo ja np. chciałbym dużo zarabiać i nic nie robić),

Kolejny błąd! To hasło jest rzeczywiście nośne, ale, niestety nie w naszym (my obaj i jeszcze
paru) przypadku.

ale czy czy uzasadnią korzyść dla firmy.

Tu już lepiej. Ale nikt już nie wierzy w boga JotWuPa :(

No poza tym, jeszcze wiadomo, że ponieważ żadna firma nie płaci za nic

Że co? Alem się ubawił. Wszystkie firmy, które kupiły biaje, płaciły za "zwiększacza ROI"
(czymkolwiek toto) - uważam że powinny się zgłosić do sądu za NIEDOSTARCZENIE
POWYŻSZEGO.

więc wiadomo, że w korporacjach zarabia ten kto potrafi uzasadnić mandaysy :)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/74
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No wiem. Itki w tym są dobre, bo nikt ich nie kuma i świszczą strasznie ważnymi certkami. I tu
skończyły się Pana błędy - przed tą prawdą padłem na pysk.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.10.2011, 20:08

Oj, oj, oj, zaczynam się martwić na poważnie.
Tak się pięknie zapowiadało, takie świetliste perspektywy, szczytne hasła...
Myślałem, że wakacje, trochę spóźnione co prawda...
Tyle ważnych tematów dokoła - ździebkostrategia w agonii...

A tu na Biplu, od miesiąca, żadnego ruchu :(
R.I.P.

P.S.
Panie Andrzeju!

W uniżeniu donoszę, że, na sąsiednim wątku, Pan Krzysztof sprzedaje darmowe młotki, a
przecież wiadomo, że domy szybciej się stawia młotkami pneumatycznymi. Prosimy o
odpowiedni komentarz do tej kontrabandy przewstrętnej
http://www.goldenline.pl/forum/2609415/open-source-bus...

Życzliwy.

(Patrzcie, patrzcie, w betonie zaczął być ważny KOSZT, nie może być...)

P.S.
Nie, sorka, głupoty gadam! Koszt nie jest ważny!
Ta dyskusja się rozwinęła fantastycznie. Polecam!

Pan Krzysztof udowadnia, przepraszam - bardzo stara się udowodnić, że nie jest wielbłądem. A
peemki go siodłają, aż miło. Bo jak to możliwe, żeby możliwe było to, co jest niemożliwe?

Pozdro, Panie Krzysztofie.

Skąd ja to znam?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.10.11 o godzinie 12:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.10.2011, 20:20

A więc, skoro koszt licencji NIE GRA ŻADNEJ ROLI, to
http://www.goldenline.pl/forum/1829788/promocja-afin-n...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.10.2011, 12:39

Na ulice europejskich miast wyszły wczoraj tysiące analityków, słusznie i głośno skandując

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/74
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Znaczna część, nawet bardzo znaczna, chciałoby się rzec - WSZYSCY - używają arkusza
kalkulacyjnego, a wciska się nam jakieś BadziewIe.

99% z nas nie chce BI! Musimy się ukrywać pod kapturami, gdyż polują na nas konsultanci o
orientacji bi i ITki (odmiana mątw).

Ale lepsza przyszłość nadchodzi! Jest już blisko.
Drukarnie garażowe pracują pełną parą. Nasze radykalne skrzydło drukuje już ulotki-poradniki
"15 sposobów, jak zabić BI"(*)

http://www.business-intelligence-secrets.com/2011/01/1...

(Wszystkie sposoby już były omawiane na tym wątku po kilka razy - nowością jest to, że świat
wreszcie zaczyna dostrzegać to, co dla nas było jasne wiele lat temu. Ciekawostką jest, że link
prowadzi do strony chorwackiej!

Czyżby sens analityce miała przynieść Europa?)

(*) My nie jesteśmy jednak aż tak radykalni, żeby zabijać biaje, już narodzone.
One się wykończą same, gdyż większość z nich z nieprawego łoża.

My promujmy biajową antykoncepcję!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.10.11 o godzinie 11:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.10.2011, 10:38

Panie Andrzeju!

Czekamy wszyscy na "twarde dowody" na podstawie "konkretnych case'ów" na zwiększanie ROI
przez BI.

Już Pan zapewne dotarł do pracy/domu/szafki w klubie fitness/ogródka, gdzie przechowuje Pan
niewątpliwie setki, a nawet tysiące, takich "konkretnych case'ów".

Chcielibyśmy poznać TWARDE DOWODY na wpływ bei na roi! Sorka - na POZYTYWNY

WPŁYW! Bo negatywny jest łatwy do udowodnienia = koszt.

Cóż (lub któż? Zaraz zrobimy mu nu-nu!) stoi na przeszkodzie?

http://www.goldenline.pl/forum/167623/szkolenia-kursy-...

P.S.
Tylko bardzo proszę nie opowiadać bajek typu "Moja babcia chorowała, zjadła loda -
wyzdrowiała" albo "Mój po Viagrze dostał mocy, nie dał zasnąć mi pół nocy".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.10.11 o godzinie 10:05

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2011, 09:59

Mówiłem Panu, że ponieważ obecnie nie mam dostępu do bazy case'ów nie mogę przedstawić
konkretnego przypadku.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/74
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Natomiast sam Pan przyznał, że w przypadku firmy o 3mln obrotu, przy założeniu 3 letniej
amortyzacji na zakup sprzętu (załóżmy, że OPEXy też zarządczo są amortyzowane na 3 lata),
wystarczy przez 3 lata co roku znaleźć dzięki oprogramowaniu do np. budżetowania 1%
nieuzasadnionych kosztów. Dla firmy o 30mln obrotu jest to 1 promil by zwróciło się wdrożenie
rzędu 150tyś zł.

Przy odejściu od prostego budżetowania przyrostowego często mówi się o wielkościach rzędu
10-20% kosztów operacyjnych. Oprogramowanie, które zmniejsza pracochłonność obsługi
procesu budżetowania na rzecz bardziej zaawansowanej metody, pozwala to osiągnąć.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.10.2011, 12:42

Andrzej O.:

Mówiłem Panu, że ponieważ obecnie nie mam dostępu do bazy case'ów nie mogę przedstawić
konkretnego przypadku.

Ojej, szkoda...
Meteoryt zniszczył, UFO wykradło, czy jakieś inne złe moce zadziałały?

Natomiast sam Pan przyznał,

hehehe, nic nie przyznałem. To że kiedyś, przy jakieś okazji napisałem słowo "tak' nie oznacza,
że zgadzam się na wszystko, co Pan pisze, a Pan taką metodę "wymuszania zgody" stosuje.
terefere, zaciemniacze obrazu...

że w przypadku firmy o 3mln obrotu, przy założeniu 3 letniej amortyzacji na zakup sprzętu
(załóżmy, że OPEXy też zarządczo są amortyzowane na 3 lata),

i jest - teza, której Pan nigdy nie udowodni.

POPROSZĘ NA TO DOWÓD!

wystarczy przez 3 lata co roku znaleźć dzięki oprogramowaniu do np. budżetowania 1%
nieuzasadnionych kosztów. Dla firmy o 30mln obrotu jest to 1 promil by zwróciło się
wdrożenie rzędu 150tyś zł.

Programy do budżetowania GENERUJĄ KOSZTY, a nie je oszczędzają. Same kosztują, kosztuje
ich utrzymanie, a nie generują żadnych przychodów, ani, tym bardziej, oszczędności - bo nikt
nikogo jeszcze nie zwolnił z powodu takiego wdrożenia, a zatrudnianie 'specjalistów do obsługi"
jest normą.
oprogramowanie takie MOŻE 9i z tym się zgodziłem) podnieść EFEKTYWNOŚĆ procesu, ale TO
MOŻNA OSIĄGNĄĆ niemal natychmiastowo i niemal darmowo innymi metodami. Więc, fakt, że
coś "by się zwróciło" ja mogę przelicytować,że innymi metodami "by się zwróciło pięciokrotnie".
A co, nie mogę pięciokrotnie? A dla kogo to wywiad? Licytacja na liczby nie do sprawdzenia
wiedzie na manowce.

Daj Pan już spokój tym teoriom, proszę!

Przy odejściu od prostego budżetowania przyrostowego często mówi się o wielkościach rzędu
10-20% kosztów operacyjnych. Oprogramowanie, które zmniejsza pracochłonność obsługi
procesu budżetowania na rzecz bardziej zaawansowanej metody, pozwala to osiągnąć.

"mówi się", "wystarczy", terefere. Dowody niedostępne.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2011, 13:46

Wojciech Gardziński:

Ojej, szkoda...
Meteoryt zniszczył, UFO wykradło, czy jakieś inne złe moce zadziałały?

Nie pracuję w firmie, w której miałbym dostęp do takiej biblioteki case'ów

Więc, fakt, że coś "by się zwróciło" ja mogę przelicytować,że innymi metodami "by się
zwróciło pięciokrotnie". A co, nie mogę pięciokrotnie? A dla kogo to wywiad? Licytacja na
liczby nie do sprawdzenia wiedzie na manowce.

Nie wiem na jakiej podstawie w takim razie Pan by inwestował. Bo gdzieś się zwróciło 10-krotnie
to Pan zakłada, ze u Pana na 100% też??? Absurd.

Ja podaję tylko warunki minimalne - ograniczyć (sensownie) promil kosztów rocznie i wdrozenie
się zwraca.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.10.2011, 13:51

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/74
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Ojej, szkoda...

Meteoryt zniszczył, UFO wykradło, czy jakieś inne złe moce zadziałały?

Nie pracuję w firmie, w której miałbym dostęp do takiej biblioteki case'ów

Jak Pan czegoś nie ma, to proszę się na to nie powoływać.
Blefowanie zostawiamy pokerzystom, OK?

Więc, fakt, że coś "by się zwróciło" ja mogę przelicytować,że innymi metodami "by się
zwróciło pięciokrotnie". A co, nie mogę pięciokrotnie? A dla kogo to wywiad? Licytacja na
liczby nie do sprawdzenia wiedzie na manowce.

Nie wiem na jakiej podstawie w takim razie Pan by inwestował. Bo gdzieś się zwróciło
10-krotnie to Pan zakłada, ze u Pana na 100% też??? Absurd.

Gdzieżbym śmiał się z Panem licytować na nierealne założenia!
Taż, w tych zawodach, do stópek nie sięgam...

Ja podaję tylko warunki minimalne - ograniczyć (sensownie) promil kosztów rocznie i
wdrozenie się zwraca.

Warunki minimalne to, proszę Szanownego, minus 100.000 (koszt "systemu") minus IleśTam za
bałagan przy jego wdrożeniu, minus DużeIleśTam za kursy Excela, ratujące temat.
Przychodu ZEROOOO (bo i tak dalej wszystko będzie w Excelku!), o "zysku" nawet nie
wspominam.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.10.11 o godzinie 14:50

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2011, 14:42

I jeszcze ad któregoś tam powyżej...
Andrzej O.:

wystarczy przez 3 lata co roku znaleźć dzięki oprogramowaniu do np. budżetowania 1%
nieuzasadnionych kosztów. Dla firmy o 30mln obrotu jest to 1 promil by zwróciło się
wdrożenie rzędu 150tyś zł.

Nie no, jaja.
30.000.000 * 1%% = 30.000
30.000 * 3 (lata) = 90.000

90.000 <> 150.000

Dowodów brak, a w matmie braki.

P.S.
O inflacji nawet nie wspominam, o kosztach bieżącego utrzymania też, a o tym, że nigdy 100%
kosztów nie jest "zarządzalne", się nawet nie zająknę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.10.11 o godzinie 15:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2011, 15:03

Raczej literówka, bo firmom poniżej 50mln obrotu takiego systemu się nie oferuje - jak ktoś ma
4 działy to może w excelach opanować i 5 wersji. Jak działów i oddziałów jest ponad 20, a w nich
kilka obszarów i stopni zatwierdzania budżetu to już się zaczyna robić problem.

Ale jasne, od Pana sie dowiedzą: "dobrze jest jak jest, chłopaki i dziewczyny, nic w zasadzie
zmieniać nie trzeba" i nie dodaje Pan "a że z braku czasu i możliwości modelu budżetowania
zmienić się nie da to się dowiecie porównując swoje pensje do zachodnich..."

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.10.2011, 18:43

Andrzej O.:

Raczej literówka,

Wiem. Prawo dyskusji;) Zawsze trzeba jakoś (próbować) przeciwnika pogrążyć :) (cieszę się, że
Pan o tym wie i nie bierze do siebie jak co poniektórzy, doceniam)

bo firmom poniżej 50mln obrotu takiego systemu się nie oferuje - jak ktoś ma 4 działy to
może w excelach opanować i 5 wersji. Jak działów i oddziałów jest ponad 20, a w nich kilka
obszarów i stopni zatwierdzania budżetu to już się zaczyna robić problem.

Nieprawda. Niestety - nieprawda. W przypadku wielu (20,100) tzw MPKów problemy są natury
technicznej i organizacyjnej.
Techniczne: konsolidacja i raporty - można to spokojnie ogarnąć excelkami, tylko, że nie
wyszpionki i linki tylko ADO. Naprawdę - spoko.
Organizacyjne: współpraca i poprawki
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W tym to ani Excelki, ani żaden system nie pomoże - więc nie ma zysku z jakiegoś biaja
budzetowego, czy, jak zwał, tak zwał.
Spokojnie znam firmy, które robią i po 200 MPKów BEZ "specjalistycznego" i bardzo dobrze sobie
radzą.

Ale jasne, od Pana sie dowiedzą: "dobrze jest jak jest, chłopaki i dziewczyny, nic w zasadzie
zmieniać nie trzeba" i nie dodaje Pan "a że z braku czasu i możliwości modelu budżetowania
zmienić się nie da to się dowiecie porównując swoje pensje do zachodnich..."

No włassnie, Pan mi wciska, to , co Pan myśli, że się mówi, organizując pracę excelkową. Tu
problemem, proszę mi wierzyć i bez obrazy, jest naprawdę fakt, że TO PAN nie widział takiego
rozwiązania.

Wszystkie PdBiA, a w szczególności te co ja wiem, a Pan rozumie, opierają się o Excelka.
Maszynka robi konsolidację. Też umiem, serio
http://www.goldenline.pl/forum/2610065/konsolidacja-10...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.10.2011, 21:31

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Raczej literówka,

Wiem. Prawo dyskusji;) Zawsze trzeba jakoś (próbować) przeciwnika pogrążyć :)

Kiedy mówię o rzędach wielości, a Pan wyskakuje z wielkościami księgowymi w rodzaju
0,00104% to nie mnie Pan pogrąża :)

Nieprawda. Niestety - nieprawda. W przypadku wielu (20,100) tzw MPKów problemy są natury
technicznej i organizacyjnej.
Techniczne: konsolidacja i raporty - można to spokojnie ogarnąć excelkami, tylko, że nie
wyszpionki i linki tylko ADO. Naprawdę - spoko.
Organizacyjne: współpraca i poprawki
W tym to ani Excelki, ani żaden system nie pomoże

No to podziwiam - to musi być jakiś doskonały system nazw plików obejmujący okres, dział,
wersję, odpowiedzialnych, datę wprowadzenia zmian, status prac, historię zmian...

No włassnie, Pan mi wciska, to , co Pan myśli, że się mówi, organizując pracę excelkową. Tu
problemem, proszę mi wierzyć i bez obrazy, jest naprawdę fakt, że TO PAN nie widział takiego
rozwiązania.

Nie ma obaw - widziałem nie raz jak dostawałem arkusze od klientów, żeby zrobić prezentację
dedykowaną z formatkami wyglądającymi tak jak dotychczasowe.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 16:36

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |22.10.2011, 13:49

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Raczej literówka,

Wiem. Prawo dyskusji;) Zawsze trzeba jakoś (próbować) przeciwnika pogrążyć :)

Kiedy mówię o rzędach wielości, a Pan wyskakuje z wielkościami księgowymi w rodzaju
0,00104% to nie mnie Pan pogrąża :)

Racja! Jestem zupełnie niepoprawny. Frajer, tudzież, kanalia wstrętna.
Pan Andrzej mami nas tutaj 1%%, czyli wartością 0,001, a ja, tfu! coś podobno o jakimś
0,00104%! Czyli różnię się w wymyślankach o 0,00004%, czyli o 0,0000004.
TAK MI WSTYD, ŻE SIĘ AŻ TAK BARDZO (!!!) MYLĘ W MOICH WYLICZANKACH! SIARA PO
PROSTU.

Uwaga, więc powtórzę:
BI jest do luftu i trzeba je wysiudać z działów analiz/controllingu, terefere

(Moja teza jest PRAWDZIWA z prawdopodobieństwem 0,9999996, czyli 99,99996%)

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Nieprawda. Niestety - nieprawda. W przypadku wielu (20,100) tzw MPKów problemy są
natury technicznej i organizacyjnej.
Techniczne: konsolidacja i raporty - można to spokojnie ogarnąć excelkami, tylko, że nie
wyszpionki i linki tylko ADO. Naprawdę - spoko.
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Organizacyjne: współpraca i poprawki
W tym to ani Excelki, ani żaden system nie pomoże

No to podziwiam - to musi być jakiś doskonały system nazw plików obejmujący okres, dział,
wersję, odpowiedzialnych, datę wprowadzenia zmian, status prac, historię zmian...

przecież wszyscy tak mają: Budżet wydziały X 2001_05 gotowy.xls, terefere...
To Pan mało praktyki ma, Panie Andrzeju. Zapraszam kiedyś do jakiegoś Klienta!

No włassnie, Pan mi wciska, to , co Pan myśli, że się mówi, organizując pracę excelkową.
Tu problemem, proszę mi wierzyć i bez obrazy, jest naprawdę fakt, że TO PAN nie widział
takiego rozwiązania.

Nie ma obaw - widziałem nie raz jak dostawałem arkusze od klientów, żeby zrobić prezentację
dedykowaną z formatkami wyglądającymi tak jak dotychczasowe.

No, bo Ci co nie wiedzą (jak to właściwie zrobić), to może i dzwonią do Pana.
Jakiż ja jestem spolegliwy, ze wszystkim się z Panem zgadzam... plusik się należy!

P.S.
A, ad. pogrążania...
Myśli Pan, że można jeszcze bardziej się pogrąży(a)ć, niż ja tutaj?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 21:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.10.2011, 21:10

Wojciech Gardziński:

Racja! Jestem zupełnie niepoprawny. Frajer, tudzież, kanalia wstrętna.
Pan Andrzej mami nas tutaj 1%%, czyli wartością 0,001, a ja, tfu! coś podobno o jakimś
0,00104%! Czyli różnię się w wymyślankach o 0,00004%, czyli o 0,0000004.

a do mnie się Pan przypieprza, ze nie uwzględniam inflacji... :/

no ale to standard - jak ktoś nie ma argumentu, że zmiana metody budżetowania może
przynieść konkretne korzyści (a przy 1%% mniejszych kosztach zwraca się zakup narzędzia) to
się przypieprza o jakieś 0,04%%

btw. co do matematyki - 0,001 to jest 1%% z 1 :D

przecież wszyscy tak mają: Budżet wydziały X 2001_05 gotowy.xls, terefere...

Proszę sobie posortować po gotowych albo lepiej po dacie.
Takich szczegółów jest masa na każdym etapie i po to powstały różne narzędzia, żeby ich nie
było.

Lepiej Pan poradzi co mają zrobić controllerzy jak im dojdzie zrobienie nowych wersji budżetu dla
zmian kursu złotego.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 21:42

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.10.2011, 21:26

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Racja! Jestem zupełnie niepoprawny. Frajer, tudzież, kanalia wstrętna.
Pan Andrzej mami nas tutaj 1%%, czyli wartością 0,001, a ja, tfu! coś podobno o jakimś
0,00104%! Czyli różnię się w wymyślankach o 0,00004%, czyli o 0,0000004.

a do mnie się Pan przypieprza, ze nie uwzględniam inflacji... :/

Przypieprza. Ładnie powiedziane.
http://www.sjp.pl/przypieprza%E6
Szkoda, że nic nie znaczy. Chyba Pan nie zaneguje powagi Słownika Języka Polskiego?

no ale to standard - jak ktoś nie ma argumentu, że zmiana metody budżetowania może
przynieść konkretne korzyści (a przy 1%% mniejszych kosztach zwraca się zakup narzędzia)
to się przypieprza o jakieś 0,04%%

btw. co do matematyki - 0,001 to jest 1%% z 1 :D

Wiem, wiem, myśli Pan że 1%% to 1% z 1%, czyli 0,0001. Nic bardziej mylnego.
Promil, proszę Pana Szanownego się oznacza jedynką i procenetem z dwoma zerami na dole, w
zapisie skrótowym 1%%.

przecież wszyscy tak mają: Budżet wydziały X 2001_05 gotowy.xls, terefere...

Proszę sobie posortować po gotowych.
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Ależ proszę bardzo.
Co, filmik? Ale nie chce mi się. Zakład o złotówkę, to zrobię.

Takich szczegółów jest masa na każdym etapie i po to powstały różne narzędzia, żeby ich nie
było.

Żeby nie było tych szczegółów, czy też tych etapów, czy też tych narzędzi?
Kurde, ale jak Słownik Języka Polskiego jest be, to do kogo się Pan zwróci po pomoc?

P.S.
Zaraz, zaraz, chwileczkę...

to standard - jak ktoś nie ma argumentu, że zmiana metody budżetowania może przynieść
konkretne korzyści (...) to się przypieprza o jakieś 0,04%%

To Pan nie miał argumentów i i to Pan coś mówił o czymś tam z "04%" na końcu.
(Proszę prześledzić, ja mam dobrą pamięć)
Sam się Pan do siebie przyp...a? (cokolwiek to znaczy ;) ).
To Pana standard? Wartościowa samokrytyka, rzekłbym.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 21:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.10.2011, 21:42
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