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Tylko jak Pan naprodukuje 10 takich hurtownianek to jest 10 razy więcej roboty (a w zasadzie do
dziesiątej... potęgi).

Panie Wojciechu - problem skali... to co się sprawdzi przy 3 wytwórcach analiz się nie skaluje w
górę.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 14.11.11 o godzinie 21:36

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.11.2011, 21:34

Andrzej O.:

Tylko jak Pan naprodukuje 10 takich hurtownianek to jest 10 razy więcej roboty (a w zasadzie
do dziesiątej... potęgi).

Panie Sanowny, to wywiad dla telewizji, podkręć Pan to jeszcze trochę! ^10 to mało! Do setnej!
Też mało...!

Panie Wojciechu - problem skali... to co się sprawdzi przy 3 wytwórcach analiz się nie skaluje
w górę.

Wie Pan Szanowny, dzisiaj zrobiłem sobie taką hurtowienkę (tak to się zdrabnia?), więc niech mi
Pan nie mówi, ile ja co robię, pliiiiz...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.11.11 o godzinie 21:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.11.2011, 21:45

Trochę dziwne, że budując hurtownie nie zna Pan kombinatoryki. 5 wymiarów do poprawki w 10
hurtowniach to 5^10 roboty.

Tak czy inaczej - hurtownie z rożnymi wymiarami nie dają możliwości użycia ich wysztkich w
jednej analizie. Można wszytskie wymiary włączyć do wszystkich hurtowni... tylko po co tyle
hurtowni?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.11.2011, 22:15

Andrzej O.:

Trochę dziwne, że budując hurtownie nie zna Pan kombinatoryki. 5 wymiarów do poprawki w
10 hurtowniach to 5^10 roboty.

Tak czy inaczej - hurtownie z rożnymi wymiarami nie dają możliwości użycia ich wysztkich w
jednej analizie. Można wszytskie wymiary włączyć do wszystkich hurtowni... tylko po co tyle
hurtowni?

Nie mam zielonego pojęcia o kombinatoryce. Trochę miałem, jak się zalecałem do mojej żony,
ale było-minęło. :(
Ja w ogóle nie myślę, ja... robię.

Tak nawiasem 5^10 = 9.765.625 . Prawie 10 milionów!
Ale Pan pojechał... hehehe

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.11.11 o godzinie 22:25

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.11.2011, 22:21

CO SIĘ ZMIENIŁO W BI PRZEZ OSTATNIE 3 LATA?

P.S. 18.11.2011
Naprawdę jest tak cienko z własnym zdaniem? No, fakt, patroni, znaczy pracodawcy, ledwo
zipią, więc co się tu i wypowiadać, no nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.11.11 o godzinie 09:14
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.11.2011, 09:50

CO SIĘ ZMIENIŁO W BI PRZEZ OSTATNIE 3 LATA?

To może ja zaś zacznę, tylko tiepier na abarot (akcent na "o"):

Nie zmieniło się, mianowicie, nic.

1. Dalej za zakup biaja odpowiedzialne są ITki.
Skutkuje to np. takimi "Profesjonalnymi portalami":
http://magazynit.pl/business-intelligence
Portalik żyje, bo ... trzeba tu być, bo tu zaglądają ITki i tym, że się tu jest, oni mogą uzasadnić
swoim szefom, że zarekomendowali. Ten model biznesowy chciał powtórzyć Bipl, ale mu nie
wyszło. RIP. :(

2. Dalej Excelek jest w pogardzie.
(Excel jest jak kaszanka - wszyscy lubią, nikt na stół nie poda.)
Dalej "kupuje się i wdraża BI", a nie rozwiązuje problemy z analizą danych. A jak "się wdraża
BI", to przecież nie można tych problemów rozwiązać inaczej, np. Excelem.
Nie można, "bo to nie BI", bo to "nie należy do dziedziny rozwiązań" - rozbawił mnie kiedyś taki
jeden "ANALITYK" (przez bardziej duże litery nie potrafiłem tego napisać). Rozkoszni są ci
metodolodzy.

3. Dalej "rowery karbonowe" są lepsze, niż rowery normalne. Dalej uważa się, nie tylko zresztą
w tej dziedzinie, że coś, technicznie najlepszego, jest najlepsze ekonomicznie.
Nie przeszkadza to jednak ITkom kupować samochodów z niższych segmentów - bo samochody
kupują już za swoje pieniądze.
Zauważyliście, że jak taki ITek się np. dorobi, założy swoją firmę, to nigdy nie kupi żadnego
biaja. Tłumaczy to, że "przecież wszystko może zrobić sam", już mu nagle nie potrzeba ani
JWPa, ani "prestiżu, związanego z posiadaniem klasowego BI" (to też jeden z lepszych dowcipów
biajowych)

4. Dalej "specjaliści BI" mają mgliste pojęcie o Excelku. Poczytajcie fora - "specjalistę Oracle BI
na roczny kontrakt itp." Śmiech bierze, gdy się wie, że rozwiązałoby się temat w tydzień z
palcem w nosie. Ale, gdy się nie należy do dziedziny, to się i nie da.

5. Dalej kwitnie korupcja, bo dalej biaje wdraża się "od góry". Kontrakty "załatwia się" nie biorąc
pod uwagę tych, którym, teoretycznie przynajmniej, powinno na tym zależeć, czyli analitykom.
Ale, zauważyliście(?), zakupy biajowe są ANALITYKOM ZUPEŁNIE OBOJĘTNE(!). Oni już
wykształcili zbiorową mądrość, że biaj i tak, i tak, do niczego się im nie przyda, bo...

6. Dalej wszyscy (!) używają Excela, Excela i Excela.
A biaj to, po prostu, kolejne źródło eksportów (wydruczków, jak zwał, tak zwał)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.11.11 o godzinie 10:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.11.2011, 10:10

Co ja mogę Panu powiedzieć?
Pański Afin również eksportuje do Excela.

Różnica jest takie, że takie Addiny excelowe BIaje robią to od tak dawna jak Pański Afin... tyle
że jest to może 1/20 ich funkcjonalności.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 21.11.11 o godzinie 20:17

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.11.2011, 20:16

Andrzej O.:

Co ja mogę Panu powiedzieć?
Pański Afin również eksportuje do Excela.

Nie do końca. AFIN to Excel - nic nie trzeba eksportować.

Różnica jest takie, że takie Addiny excelowe BIaje robią to od tak dawna jak Pański Afin...
tyle że jest to może 1/20 ich funkcjonalności.

Jakaż więc jest ta pozostała, skoro wszyscy używają tylko i wyłącznie eksportów do Excela?
Proszę mnie oświecić!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.11.2011, 21:03

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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Jakub Fila
Inżynieria /

Co ja mogę Panu powiedzieć?
Pański Afin również eksportuje do Excela.

Nie do końca. AFIN to Excel - nic nie trzeba eksportować.

Sam Pan już przyznał, że Excel bez jakiejś bazki to bez sensu...

Jakaż więc jest ta pozostała, skoro wszyscy używają tylko i wyłącznie eksportów do Excela?
Proszę mnie oświecić!

Ja klientów mam oświecać, a nie nieprzemakalnych :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.11.2011, 21:15

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Co ja mogę Panu powiedzieć?
Pański Afin również eksportuje do Excela.

Nie do końca. AFIN to Excel - nic nie trzeba eksportować.

Sam Pan już przyznał, że Excel bez jakiejś bazki to bez sensu...

Oczywiście. Excel to Klient, taki przez duże "K".

Jakaż więc jest ta pozostała, skoro wszyscy używają tylko i wyłącznie eksportów do Excela?
Proszę mnie oświecić!

Ja klientów mam oświecać, a nie nieprzemakalnych :D

A, fakt. No ale choć jakąś maleńką mikrociutkę tych swoich czarów marketingowych by Pan
zapodał... a nuż się przekonam?...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.11.2011, 21:18

Postanowiłem jednak wyrwać mój rower z cudzej komórki.
BO TO MÓJ ROWER!

Co Szanowni Państwo na taką propozycję?

Można to wdrożyć u dowolnego klienta SAP, dysponującego wyłącznie prawami użytkownika, nie
niepokojąc IT. Oni mają tam wszak ważniejsze sprawy na głowie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 18:15

Wojciech Gardziński:

Postanowiłem jednak wyrwać mój rower z cudzej komórki.
BO TO MÓJ ROWER!
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Co Szanowni Państwo na taką propozycję?

Można to wdrożyć u dowolnego klienta SAP, dysponującego wyłącznie prawami użytkownika,
nie niepokojąc IT. Oni mają tam wszak ważniejsze sprawy na głowie.

A ja na to jak na lato - najbardziej podobają mi się:
1. Orientacja na centralne repozytorium raportów, a nie dłubanie w Exceliku na własnych
stacjach roboczych
2. Przenośność między platformami, inni to panie tylko MS Windows promują

:-)))))))

No i Panie Wojciechu - gratulacje za wytrwałość w prowadzeniu krucjaty, szkoda że nie urodził
się Pan przed Cervantesem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 18:28

Jakub Fila:

A ja na to jak na lato - najbardziej podobają mi się:
1. Orientacja na centralne repozytorium raportów, a nie dłubanie w Exceliku na własnych
stacjach roboczych
2. Przenośność między platformami, inni to panie tylko MS Windows promują

:-)))))))

No i Panie Wojciechu - gratulacje za wytrwałość w prowadzeniu krucjaty, szkoda że nie urodził
się Pan przed Cervantesem.

Ważne, że po nim umrę. Dzięki za uwagi, słuszne. Znaczy, prawie słuszne - ja nie zamierzam
tworzyć "centralnego repozytorium raportów". Raporty NAJLEPIEJ projektują i robią użytkownicy
końcowi. Ale w tej architekturze NIE KOSZTUJE TO ICH / NIE GROZI TO IM zarażeniem
Exceliozą.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.11.11 o godzinie 18:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 18:29

Wojciech Gardziński:

/ NIE GROZI TO IM zarażeniem Exceliozą.

Też marzę o śmierci Excela i VBA, niestety nie każdego stać na SPSS'a lub SAS'a.

Ja bym generalnie chciał, żeby raporty wracały do centralnego repo, cokolwiek by to było, byle
zarządzalne. Niestety, we wszystkich znanych mi systemach, zawsze dla jakiejś części raportów,
masterem jest wersja leżąca na HD którejś ze stacji roboczych...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 18:56

Jakub Fila:

Wojciech Gardziński:

/ NIE GROZI TO IM zarażeniem Exceliozą.
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Też marzę o śmierci Excela i VBA, niestety nie każdego stać na SPSS'a lub SAS'a.

1. Ja nie marzę o śmierci Excela, ale tego nagrywanego VBA to trochę tak.
2. Stety, że nie stać. Bo w 99% przypadków są to wydatki bez sensu.

Ja bym generalnie chciał, żeby raporty wracały do centralnego repo, cokolwiek by to było,
byle zarządzalne.

Nie, proszę Szanownego. Raporty to domena użytkowników. Trzeba im tylko pomóc w
organizacji współpracy i współdzielenia.

Niestety, we wszystkich znanych mi systemach, zawsze dla jakiejś części raportów, masterem
jest wersja leżąca na HD którejś ze stacji roboczych...

Jest Pan pierwszą osobą, poza mną (ale ja jestem oszołomem), która odważyła się to
powiedzieć. Gratuluję.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 19:05

Wojciech Gardziński:

Jakub Fila:

Wojciech Gardziński:

/ NIE GROZI TO IM zarażeniem Exceliozą.

Też marzę o śmierci Excela i VBA, niestety nie każdego stać na SPSS'a lub SAS'a.

1. Ja nie marzę o śmierci Excela, ale tego nagrywanego VBA to trochę tak.
2. Stety, że nie stać. Bo w 99% przypadków są to wydatki bez sensu.

Bezsensowność tych wydatków jest taka oczywista tylko w kontekście ich ceny, gdyby per
użytkonik cena była porównywalna z Excelem, to sprawa wyglądałaby inaczej.

Ja bym generalnie chciał, żeby raporty wracały do centralnego repo, cokolwiek by to było,
byle zarządzalne.

Nie, proszę Szanownego. Raporty to domena użytkowników. Trzeba im tylko pomóc w
organizacji współpracy i współdzielenia.

Tworzenie raportów to domena użytkowników, ale wiele z nich ma zasięg na całą organizację i
warto, żeby zamiast miliona wersji, była jedna aktualna z możliwą do wyśledzenia historią
zmian.

Niestety, nawet zespół developerów jest ciężko dyscyplinować tak, żeby spójnie korzystał z
SVN'a czy np. RTC. Zespół analityków biznesowych jest zazwyczaj jeszcze trudniej zarządzalny...

Niestety, we wszystkich znanych mi systemach, zawsze dla jakiejś części raportów,
masterem jest wersja leżąca na HD którejś ze stacji roboczych...

Jest Pan pierwszą osobą, poza mną (ale ja jestem oszołomem), która odważyła się to
powiedzieć. Gratuluję.

Z faktami nie ma co dyskutować. Jak rozumiem obaj się zgadzamy, że opisana sytuacja nie jest
pożądana?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 19:13

Jakub Fila:

Wojciech Gardziński:

Jakub Fila:

Wojciech Gardziński:

/ NIE GROZI TO IM zarażeniem Exceliozą.

Też marzę o śmierci Excela i VBA, niestety nie każdego stać na SPSS'a lub SAS'a.

1. Ja nie marzę o śmierci Excela, ale tego nagrywanego VBA to trochę tak.
2. Stety, że nie stać. Bo w 99% przypadków są to wydatki bez sensu.
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Bezsensowność tych wydatków jest taka oczywista tylko w kontekście ich ceny, gdyby per
użytkonik cena była porównywalna z Excelem, to sprawa wyglądałaby inaczej.

Ja bym generalnie chciał, żeby raporty wracały do centralnego repo, cokolwiek by to
było, byle zarządzalne.

Nie, proszę Szanownego. Raporty to domena użytkowników. Trzeba im tylko pomóc w
organizacji współpracy i współdzielenia.

Tworzenie raportów to domena użytkowników, ale wiele z nich ma zasięg na całą organizację i
warto, żeby zamiast miliona wersji, była jedna aktualna z możliwą do wyśledzenia historią
zmian.

Niestety, nawet zespół developerów jest ciężko dyscyplinować tak, żeby spójnie korzystał z
SVN'a czy np. RTC. Zespół analityków biznesowych jest zazwyczaj jeszcze trudniej
zarządzalny...

Niestety, we wszystkich znanych mi systemach, zawsze dla jakiejś części raportów,
masterem jest wersja leżąca na HD którejś ze stacji roboczych...

Jest Pan pierwszą osobą, poza mną (ale ja jestem oszołomem), która odważyła się to
powiedzieć. Gratuluję.

Z faktami nie ma co dyskutować. Jak rozumiem obaj się zgadzamy, że opisana sytuacja nie
jest pożądana?

Edit:
Nagrywanie makr to rzeczywiście horror, niestety ma liczniejszych i bardziej gorących
orędowników niż AFIN ;-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 19:13

Wojciech Gardziński:

Postanowiłem jednak wyrwać mój rower z cudzej komórki.
BO TO MÓJ ROWER!

Co Szanowni Państwo na taką propozycję?

Można to wdrożyć u dowolnego klienta SAP, dysponującego wyłącznie prawami użytkownika,
nie niepokojąc IT. Oni mają tam wszak ważniejsze sprawy na głowie.

wdrozyl juz Pan to u jakiegos klienta?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 19:47

Jakub Fila:

Tworzenie raportów to domena użytkowników, ale wiele z nich ma zasięg na całą organizację i
warto, żeby zamiast miliona wersji, była jedna aktualna z możliwą do wyśledzenia historią
zmian.

W sensie... folder sieciowy?
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 21:24

Dobra, po kolei...
Jakub Fila:

Wojciech Gardziński:

Też marzę o śmierci Excela i VBA, niestety nie każdego stać na SPSS'a lub SAS'a.

1. Ja nie marzę o śmierci Excela, ale tego nagrywanego VBA to trochę tak.
2. Stety, że nie stać. Bo w 99% przypadków są to wydatki bez sensu.

Bezsensowność tych wydatków jest taka oczywista tylko w kontekście ich ceny, gdyby per
użytkonik cena była porównywalna z Excelem, to sprawa wyglądałaby inaczej.

No właśnie - niekoniecznie. Też kiedyś myślałem, że jak będę duży, to sobie kupię dom z
basenem. Nigdy w życiu. Roboty do diabła (wysokie koszty) i 5 metrów do pływania (efekt
mizerny i sztywny).

Ja bym generalnie chciał, żeby raporty wracały do centralnego repo, cokolwiek by to
było, byle zarządzalne.

Nie, proszę Szanownego. Raporty to domena użytkowników. Trzeba im tylko pomóc w
organizacji współpracy i współdzielenia.

Tworzenie raportów to domena użytkowników, ale wiele z nich ma zasięg na całą organizację i
warto, żeby zamiast miliona wersji, była jedna aktualna z możliwą do wyśledzenia historią
zmian.

Nie ma "jednej aktualnej". Jak coś potrzebuje jednej aktualnej, to się ją robi sieciowo
automatem.

Niestety, nawet zespół developerów jest ciężko dyscyplinować tak, żeby spójnie korzystał z
SVN'a czy np. RTC. Zespół analityków biznesowych jest zazwyczaj jeszcze trudniej
zarządzalny...

Z tym się zgadzam, ale Pan chce ich dyscyplinować zamordyzmem, a ja robię wszystko, żeby nie
było uszczerbku na elastyczności. Da się.

Niestety, we wszystkich znanych mi systemach, zawsze dla jakiejś części raportów,
masterem jest wersja leżąca na HD którejś ze stacji roboczych...

Jest Pan pierwszą osobą, poza mną (ale ja jestem oszołomem), która odważyła się to
powiedzieć. Gratuluję.

Z faktami nie ma co dyskutować. Jak rozumiem obaj się zgadzamy, że opisana sytuacja nie
jest pożądana?

Nie, proszę Pana. Ona jest jak najbardziej pożądana, bo życiowa. Nie wolno walczyć z efektem
tylko z przyczyną. A przyczyną jest to, że każdy użytkownik SAP (ale to np.) robi sobie wydruczki
sam, sam je obrabie i potem każdy ma inaczej. To nie wina użytkowników, tylko architektury.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 22:07

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/77

7 z 7 2012-01-03 09:58


