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

Coś Panu nie wyszło z editem, ale nie szkodzi.
Zgadzam się z Panem, że orędowników jest mnóstwo. Ciekawe dlaczego, czy naprawdę uważa
Pan, że programowanie jest pasjonujące?
Otóż nie, to ich jedyne wyjście - oni tak walczą z architekturą BI. Oni odkrywają informatykę na
nowo (relacje w wyszpionkach). I Pan twierdzi, że najlepiej zakazać, zabronić, itp.
Już teraz są w podziemiu, myśli Pan, że Pan ich tam dosięgnie?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 22:10

Maciej S.:

wdrozyl juz Pan to u jakiegos klienta?

U ponad 100 klientów od A.D.1995.

Podobne, no nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.11.11 o godzinie 22:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 22:12

Andrzej O.:

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?

Jakież proste i eleganckie rozwiązanie! Serwer plików i po zawodach.
Pan to ma łeb!
(patrz: http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-... "Zabezpieczenia dostępu do
katalogów")

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 22:15

Wojciech Gardziński:
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Maciej S.:

wdrozyl juz Pan to u jakiegos klienta?

U ponad 100 klientów od A.D.1995.

Podobne, no nie?

to ze cos Pan wdrozyl juz wiem, ale o rozwiazanie wdrozenie z SAP'em mi chodzilo ;)

Maciej S. edytował(a) ten post dnia 22.11.11 o godzinie 22:33

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.11.2011, 22:33

Maciej S.:

Wojciech Gardziński:

Maciej S.:

wdrozyl juz Pan to u jakiegos klienta?

U ponad 100 klientów od A.D.1995.

Podobne, no nie?

to ze cos Pan wdrozyl juz wiem, ale o rozwiazanie wdrozenie z SAP'em mi chodzilo ;)

Tak.

P.S.
Tutaj szczegółowa instrukcja, jak tego NIE ROBIĆ.
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/duet?rid=/library/uuid/...
Ale, w sumie, to JEDYNE miejsce w sieci, gdzie JAKAKOLWIEK architektura tego rozwiązania jest
pokazana. To ciekawe, że ponad 3 lata (hehehe) tego rozwiązania fantastycznego nie
spowodowało powstania jakichkolwiek pomysłów na taką architekturę. Więc, uniżenie,
podpowiadam...

Poza tym to tylko gadanie, że jest, jest fantastyczne, że partnerzy trzymają się za rączki i jest
wspaniale.

Poczytajcie - można się pośmiać, serio.
np. tu
http://ecohub.sdn.sap.com/irj/ecohub/sites/unite
"What are the benefits for customers?
Potencially achieve a greater return on investment"

Albo tu - czyli jak zrobić 5-minutowy film, bez pokazania CZEGOKOLWIEK.
Mistrzostwo świata!
http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?u...

Sorka, sorka, jest! Znaczy schemacik jest.
http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?u...
(11. minuta filmu)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.11.11 o godzinie 08:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.11.2011, 22:34

Wojciech Gardziński:

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

Coś Panu nie wyszło z editem, ale nie szkodzi.
Zgadzam się z Panem, że orędowników jest mnóstwo. Ciekawe dlaczego, czy naprawdę
uważa Pan, że programowanie jest pasjonujące?
Otóż nie, to ich jedyne wyjście - oni tak walczą z architekturą BI. Oni odkrywają informatykę
na nowo (relacje w wyszpionkach). I Pan twierdzi, że najlepiej zakazać, zabronić, itp.
Już teraz są w podziemiu, myśli Pan, że Pan ich tam dosięgnie?

Tak, zgłosiłem dubla :-)

Ja akurat b. lubię programować, tyle że niekoniecznie takie pierdoły jak raporciki BI'owe i
najchętniej nie w VB :-)

Ja myślę, że to, o czym Pan pisze to konsekwencja troche zbyt sztywnej architektury typowego
BI i jej niezrozumienia przez użytkowników. Niemniej, nie uważam, żeby "architektura" AFIN'a
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była rozwiązaniem.

Pozdrawiam.

Jakub Fila edytował(a) ten post dnia 24.11.11 o godzinie 19:58

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.11.2011, 13:12

Jakub Fila:

Ja akurat b. lubię programować, tyle że niekoniecznie takie pierdoły jak raporciki BI'owe i
najchętniej nie w VB :-)

Rozumiem. Raporty zawsze(!) najlepiej tworzą ich użytkownicy, bo tylko oni wiedzą, czego chcą
(a chęć ta zmienną jest, jak wiemy).

Ja myślę, że to, o czym Pan pisze nie to konsekwencja troche zbyt sztywnej architektury
typowego BI i jej niezrozumienia przez użytkowników. Niemniej, nie uważam, żeby
"architektura" AFIN'a była rozwiązaniem.

Nie rozumiem, czego dotyczy to słowo "nie" w pierwszym zdaniu. Proszę skorygować.

To nie jest, proszę Pana, "architektura AFINA", chociaż, niewątpliwie, rościmy sobie do niej
pewnego rodzaju "prawa autorskie"
https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...
(patrz niżej).

To nasza propozycja architektury analitycznej. Ona jest, od kilku lat (2008?), znana jako
"Microsoft Business Intelligence" i obejmuje HD w SQLS i Excela, jako jej klienta. Microsoft,
marketingowo, dociska tutaj SharePointa, a niektórzy dostawcy, np. Comarch, jeszcze jakieś
narzędzia programistyczne (obłęd!).
http://www.goldenline.pl/forum/1871604/kompletna-hurto...

My tak działamy od lat 16 na różnych bazach, szczególnie na Accessie, kiedyś na DBF-ach(!) - w
zupełności wystarcza w 99% zastosowań, również w dużych firmach(!), gdyż HDA są
dziedzinowe. Silenie się na "autostrady", czyli jedną, wielką, HD, zawsze powoduje horrendalny
wręcz wzrost kosztów wdrożenia, ale to pikuś - zawsze oznacza też większą sztywność
rozwiązania i "exceliozę" na wyjściu.

Excel, tak prawdę mówiąc, nie musi też być Excelem - dysponujemy również rozwiązaniem na
OpenOffice Calc-a.
http://www.goldenline.pl/forum/1444766/z-innej-parafii

AFIN jest tylko (i aż) jej najlepszą realizacją.

Pozdrawiam.

Również.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.11.11 o godzinie 15:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.11.2011, 14:16

Po serii postów rozmydlających, wypadałoby chyba pytanie powtórzyć...
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Nie uważacie, że jest to JEDYNA SENSOWNA architektura pracy analityków z systemem SAP? Bo
ja tak uważam :)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.11.2011, 00:20

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

to wobec braku jednego słownika wymiarów oddzielna hurtownia danych na każdym
stanowisku, czyli informacyjny chaos.

Nieprawda. Nie wszystkim potrzebny jest ten sam słownik wymiarów. "pracownik" co
innego znaczy w kadrach, a co innego w księgowości, takie tam (powtarzanie tego staje się
nudne)

A jak chce Pan zrobć analizę kosztó na pracownika przekrojowo po działach to co Pan robi?

To może nawet przejaskrawię - jeden dział analiz ma hurtownię danych sprzedażowe z
wymiarem wojwództwo>powiat>gmina, a drugi drugą hurtownię dancyh z marką
sklepu>region>sklep. Jak Pan chce zrobić analizę korzystając z obu wymiarów???

Ha.. przepraszam, że się wtrącę do tej całkiem ciekawej dyskusji. Wtrącę się gdyż jako lamer
pierwszy raz przeczytałem oprócz bardzo mądrych słów opis problemu, który rozumiem.
I teraz z własnego doświadczenia w korzystaniu z mega wypasionego narzędzia BI o nazwie
Microstrategy odpowiem.... opisany powyżej przypadek nagminnie zdarza się w wielkich
hurtowniach danych i wielkie i wspaniałe narzędzia zawodzą gdyż nagle okazuje się, że gdzieś
brakuje relacji między tabelami i ...kicha. Trzeba sobie robić dwa raporty wrzucac do Accessa,
tworzyć realcje a potem i tak eksportowac do Excela..
Teraz pewnie usłyszę, że z pewnościa można to zrobić inaczej, lepiej, że dbać trzeba o strukturę i
poprawność danych w hurtowni ale co to obchodzi końcowego twórcę prezentacji w PowerPoincie
do której musi on wrzucić wykres z wynikami??

Tutaj w całości poprę stanowisko pana Wojtka, że cokolwiek spece od hurtowni nie wymyślą.. na
końcu zawsze jest EXCEL. I to sie potwierdza róznież na szkoleniach prowadzonych przez moich
trenerów. Niezależnie od tego czy szkolenie jest z Business Objects czy Cristal Reports czy
Access'a zawsze pada pytanie.... A JAK TO TERAZ WYEKSPORTOWAĆ DO EXCELA!?

Szymon R. edytował(a) ten post dnia 29.11.11 o godzinie 13:27

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.11.2011, 13:26

Szymon R.:

Niezależnie od tego czy szkolenie jest z Business Objects czy Cristal Reports czy Access'a
zawsze pada pytanie.... A JAK TO TERAZ WYEKSPORTOWAĆ DO EXCELA!?

Niezły z Pana Szanownego "lamer"...
Pan więcej rozumie, niż pół "świata BI", gratuluję.

Z innej beczki: Przeglądnąłem Pana stronkę, bo Pan do niej kieruje.
Też jestem pod wrażeniem Vathia'ii.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.11.2011, 13:54

Szymon R.:

Ha.. przepraszam, że się wtrącę do tej całkiem ciekawej dyskusji. Wtrącę się gdyż jako lamer
pierwszy raz przeczytałem oprócz bardzo mądrych słów opis problemu, który rozumiem.

Bardzo dobrze, że się wtrąciłeś.

I teraz z własnego doświadczenia w korzystaniu z mega wypasionego narzędzia BI o nazwie
Microstrategy odpowiem.... opisany powyżej przypadek nagminnie zdarza się w wielkich
hurtowniach danych i wielkie i wspaniałe narzędzia zawodzą gdyż nagle okazuje się, że gdzieś
brakuje relacji między tabelami i ...kicha. Trzeba sobie robić dwa raporty wrzucac do Accessa,
tworzyć realcje a potem i tak eksportowac do Excela..

Hurtownie danych i narzędzia BI są po to, żeby Ci ułatwiać pracę. I teraz odpowiedz sobie na
pytanie. Jak przyjdę i zaoram Ci to Microstrategy i zostawię z Excelem, to czy w Twoja praca
stanie się wtedy łatwiejsza? Czy dany produkt analityczny jesteś w stanie bez tego narzędzia BI
dostarczyć szybciej?

Pomijam fakt, że Twoja HD i sam system został wdrożony niepoprawnie. Bo to nie może
stanowić argumentu przeciwko.
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Teraz pewnie usłyszę, że z pewnościa można to zrobić inaczej, lepiej, że dbać trzeba o
strukturę i poprawność danych w hurtowni ale co to obchodzi końcowego twórcę prezentacji w
PowerPoincie do której musi on wrzucić wykres z wynikami??

Wszystko można zrobić dobrze i źle. Fakt - hurtownia powinna być zaprojektowana tak, żeby
pokryć jak najwięcej twoich analitycznych potrzeb. I nie mówię tu o projektowaniu statycznych
raportów, ale o odpytywaniu tej hurtowni ad-hoc (nawet bez znajomości SQLa).

Inna kwestia, że zawsze w analizach ad-hoc mogą zdarzać się potrzeby których nie przewidziano
lub nie można ich obsłużyć standardowo (przygotowanie danych pod data mining). I wtedy
właśnie Excel i bazy plikowe mogą pomóc.

Tutaj w całości poprę stanowisko pana Wojtka, że cokolwiek spece od hurtowni nie wymyślą..
na końcu zawsze jest EXCEL. I to sie potwierdza róznież na szkoleniach prowadzonych przez
moich trenerów. Niezależnie od tego czy szkolenie jest z Business Objects czy Cristal Reports
czy Access'a zawsze pada pytanie.... A JAK TO TERAZ WYEKSPORTOWAĆ DO EXCELA!?

Jakbyś przeczytał całą dyskusję tutaj, to byś wiedział, że problem nie polega na Excelu. To
niektórzy tutaj go sztucznie tworzą.

Spytaj się na przykład Pana Wojtka, co on Ci proponuje zamiast innych narzędzi BI i Twojej
centralnej HD. On Ci powie (o ile go dobrze rozumiem) coś w ten deseń:
Postaw sobie pod biurkiem bazę danych. Zasil tą bazę danych danymi z różnych źródeł.
Wprowadź sobie swoje definicje obiektów biznesowych jakie Ci się żywnie podobają (byle
sensownie). Zadbaj o integrację danych między systemami, jeżeli jest taka konieczność to
poddaj je czyszczeniu. Następnie rób sobie raporty na takiej HDA w Excelu i przy użyciu pożal się
Boże MS Query i VBA. Twój kolega - inny analityk ma mieć podobną HDA. Najlepiej jak dane
między waszymi raportami są sprzeczne. Bo wtedy według Pana Wojtka możecie poświecić sporo
czasu na wykrycie różnić w waszych mechanizmach zasilających. Korzyść jest ogromna, bo
możecie się uczyć. Wadą jest to, że ktoś u Ciebie w organizacji przez jakiś czas podejmował
decyzje w oparciu o fałszywe dane, ale cóż. Ty się przynajmniej czegoś nauczysz. Napisałeś, że
jesteś "lamerem", więc nikt nie oczekuje, że znasz się na ETLach, Data Quality, administracji
bazą danych, czy programowaniu w VBA. Dlatego na każde twoje zawołanie powinna być rzesza
informatyków gotowa implementować Twoje pomysły. Oczywiście dla Twojego kolegi analityka
też Ci informatycy są dostępni. Pytanie tylko ile by ich musiało być do obsłużenia na przykład 10
analityków i 10xHDA. Oczywiście na koniec jak jakieś elementy Twojej HDA się sprawdzają to
można ja zintegrować z centralną HD.

Nie chce mi się już tutaj powtarzać po raz nie wiem, który... Ale problem nie tkwi w Excelu. Po
prostu do pewnych czynności są lepsze narzędzia niż Excel i VBA. Nikt nie che eliminować Excela
z organizacji!!!

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.11.2011, 14:45

Krzysztof Bokiej:

Spytaj się na przykład Pana Wojtka, co on Ci proponuje zamiast innych narzędzi BI i Twojej
centralnej HD. On Ci powie (o ile go dobrze rozumiem)

Nawet nie najgorzej Pan mnie rozumie...

coś w ten deseń:
Postaw sobie pod biurkiem bazę danych. Zasil tą bazę danych danymi z różnych źródeł.
Wprowadź sobie swoje definicje obiektów biznesowych jakie Ci się żywnie podobają (byle
sensownie). Zadbaj o integrację danych między systemami, jeżeli jest taka konieczność to
poddaj je czyszczeniu.

Jeden dzień szkolenia + mała usługa i leci, że hej.

Następnie rób sobie raporty na takiej HDA w Excelu i przy użyciu pożal się Boże MS Query

Jeżeli "pożal się Boże", to PROSZĘ MI PODAĆ LEPSZE NARZĘDZIE. Access 2010 i PowerPivot
Excela 2010 wymiękają w przedbiegach.

i VBA. Twój kolega - inny analityk ma mieć podobną HDA. Najlepiej jak dane między waszymi
raportami są sprzeczne.

A czemu tak? Co to, sieciowych baz nie ma?

Bo wtedy według Pana Wojtka możecie poświecić sporo czasu na wykrycie różnić w waszych
mechanizmach zasilających.

Pożyteczna informacja - wiedzieć, czym się różni pogląd na słowo "sprzedaż" pomiędzy dwoma
działami. Pan ma chyba trochę mało praktyki, Panie Krzysztofie, że tak Pan (jeszcze) wierzy w
boga JWPa...

Korzyść jest ogromna, bo możecie się uczyć.

Zgadza się.

Wadą jest to, że ktoś u Ciebie w organizacji przez jakiś czas podejmował decyzje w oparciu o
fałszywe dane, ale cóż.

Pan chce mi powiedzieć, że Pan przyjdzie do firmy I PAN PODA na talerzu od razu dobre dane?
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Niezły żart. A jak Pan będzie konfrontował, to czemu ów analityk nie może? Szczególnie, że ma
do szefa 100 razy bliżej, niż do Pana Krzysztofa Specjalisty.

Ty się przynajmniej czegoś nauczysz. Napisałeś, że jesteś "lamerem", więc nikt nie oczekuje,
że znasz się na ETLach, Data Quality, administracji bazą danych, czy programowaniu w VBA.

Ale informatyk firmowy wie, co to SQLek i, niech Pan mi wierzy, doskonale pomaga potem w
modyfikacjach.

Dlatego na każde twoje zawołanie powinna być rzesza informatyków gotowa implementować
Twoje pomysły.

Hahahahaha! Tu mnie Pan rozbawił! Panie Krzysztofie, gdyby tak było, nie miałbym czasu tu się
z Panem tak radośnie przekomarzać, bo bym non-stop jechał SQLki albo takie jechanie
zlecał/kontrolował itp. Ludzie to na serio potrafią sami.

Oczywiście dla Twojego kolegi analityka też Ci informatycy są dostępni. Pytanie tylko ile by
ich musiało być do obsłużenia na przykład 10 analityków i 10xHDA.

Jeden na jeden dzień w tygodniu. A jako usługa zewnętrzna jeszcze mniej. A po roku już nikt nie
dzwoni, chyba, że awaria albo zmiana systemu ERP. Serio.
Przykro mi, że to nie pasuje do Pana wyobrażeń.

Oczywiście na koniec jak jakieś elementy Twojej HDA się sprawdzają to można ja zintegrować
z centralną HD.

Oczywiście.

Nie chce mi się już tutaj powtarzać po raz nie wiem, który... Ale problem nie tkwi w Excelu.
Po prostu do pewnych czynności są lepsze narzędzia niż Excel i VBA.

A wszyscy chcą Excela. Chcą i już. A Pan Krzysztof tego nie widzi. Nie widzi i już.

Nikt nie che eliminować Excela z organizacji!!!

To fajnie.

Reasumując - nawet nie najgorzej Pan mnie rozumie...
Tylko złe wnioski Pan wyciąga. Pan chyba naprawdę zbyt mało czasu poświęcił na trzymanie za
rączkę jakiegoś pana lub pani analityk. Polecam - pierwszorzędne doznania!

P.S.
Ach, i jeszcze jedno!
Niech Pan ze mną nie rozmawia, jak żona z mężem w ciche dni, czyli "przez dzieci".
"Powiedz ojcu, że jest kolacja..."

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.11.11 o godzinie 17:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.11.2011, 15:18

Szymon R.:

I teraz z własnego doświadczenia w korzystaniu z mega wypasionego narzędzia BI o nazwie
Microstrategy odpowiem.... opisany powyżej przypadek nagminnie zdarza się w wielkich
hurtowniach danych i wielkie i wspaniałe narzędzia zawodzą gdyż nagle okazuje się, że gdzieś
brakuje relacji między tabelami i ...kicha. Trzeba sobie robić dwa raporty wrzucac do Accessa,
tworzyć realcje a potem i tak eksportowac do Excela..
Teraz pewnie usłyszę, że z pewnościa można to zrobić inaczej, lepiej, że dbać trzeba o
strukturę i poprawność danych w hurtowni ale co to obchodzi końcowego twórcę prezentacji w
PowerPoincie do której musi on wrzucić wykres z wynikami??

W takiej sytuacji ma Pan dwa wyjścia: albo dokłada Pan wymiar do hurtowni danych, tak żeby
teraz i w przyszłości móc robić tego rodzaju zestawienia.

Albo robi Pan metodą Pana Wojtka: Pan sobie zrobi hurtowiankę z kilkoma wymiarami, kolega z
działu obok również (oczywiście 99% wymiarów będzie się powtarzać), a koleżanka z HRów ma
te same dane finansowe tylko z wymiarami pracowników, i tak przez całą firmę. Kto się nie
dowie, u którego kolegi ten wymiar co Pan potrzebuje już jest w hurtowni to i tak powtarza
wszystko od nowa bo musi dołożyć wymiar do swojej hurtowianki, która niekoniecznie była
zrobiona przez Pana Wojtka.

Dla Pana Wojtka to kolejne zlecenie (przynajmnie na szkolenie), dla firmy - robi Pan po raz
kolejny to co jest już zrobione gdzie indziej.

Niezależnie od tego czy szkolenie jest z Business Objects czy Cristal Reports czy Access'a
zawsze pada pytanie.... A JAK TO TERAZ WYEKSPORTOWAĆ DO EXCELA!?

To pytanie rzędu: a jak to napisać w zeszycie w kratkę :D Prawie każdy system BI ma interfejs
excelowy z addinem swoich funkcji :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.11.2011, 20:32

Andrzej O.:
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W takiej sytuacji ma Pan dwa wyjścia: albo dokłada Pan wymiar do hurtowni danych, tak żeby
teraz i w przyszłości móc robić tego rodzaju zestawienia.

AleSZ oSZywiśćie :P
Dokładam wymiar :D... wybaczcie ale tutaj to zpraszam do lektury Dilberta. Jęsli tego wymiaru
w bazie nie ma to w KORPORACJI sprawa wygląda tak:
1. czekam rok na wykonanie CR do bazy danych wypełniając najpierw elektroniczny formularz
zapotrzebowania do IT, które inicjuje projekt a następnie zleca to zewnętrznemu dostawcy
megawypasionegosystemuBI za kilkaset tysięcy PLN... ja musze do tego oczywiście wymysleć
UZASDNIENIE BIZNESOWE w formie Business Case'u
2. robie to co robiłem... eksportuję wyniki kilku raporów do pliku tekstowego a następnie
obrabiam to w Accessie lub pisze makro w VBA, które mi potrzebne dane wydobywa i podlicza..

Ja nie neguje potrzeby istnienia centralnej HD... tylko proszę nie wmawiajcie nikomu, że
użytkownik końcowy będzie potrafił z niej generować użyteczne raporty nie wymagające
późniejszej obróbki w excelu. A narzędzia BI to przecież nie centralna HD tylko własnie rzekome
narzędzie dla użytkownika, który ma przy ich pomocy wyciągnąć sobie dane, na podstawie
których podejmie decyzje biznesowe. One niestety nie dają dostatecznej elastyczności jak
wszystkie wielkie systemy IT, które maja byc uniwersalne.

Gdyby było inaczej to w korporacjach wszystko byłoby pięknie uporzadkowane i idealne ...a
niestety w większości spotyka się spaghetti ... bo to życie jest :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.11.2011, 21:08

I ja tego nie neguję. Nawet mamy 100% zgodność poglądów - w większości firm najlepszą
architekturą jest centralna HD z ustalonym procesem dołączania wymiarów i adhocowe
hurtowianki o krótkim cyklu życia jako miejsce weryfikacji zapotrzebowania na wymiar.

Jeśli robi Pan zestawienie raz na rok, czy nawet kwartał to Pan wyciąga surowe dane i robi na
boku hurtowiankę. Natomiast jak już ma Pan coś cyklicznego to przedstawia Pan zamówienie z
liczbą godzin, którą Pan poświęca każdorazowo na ściągnięcie tych danych. I IT samo, lub zleca
obsłudze HD jeden lub pół mandaysa, dodanie wymiaru wg specyfikacji. Życie. Niekoniecznie
spaghetti.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.11.11 o godzinie 21:17

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.11.2011, 21:15

Szymon R.:

Andrzej O.:

W takiej sytuacji ma Pan dwa wyjścia: albo dokłada Pan wymiar do hurtowni danych, tak
żeby teraz i w przyszłości móc robić tego rodzaju zestawienia.

AleSZ oSZywiśćie :P
Dokładam wymiar :D... wybaczcie ale tutaj to zpraszam do lektury Dilberta. Jęsli tego
wymiaru w bazie nie ma to w KORPORACJI sprawa wygląda tak:
1. czekam rok na wykonanie CR do bazy danych wypełniając najpierw elektroniczny formularz
zapotrzebowania do IT, które inicjuje projekt a następnie zleca to zewnętrznemu dostawcy
megawypasionegosystemuBI za kilkaset tysięcy PLN... ja musze do tego oczywiście wymysleć
UZASDNIENIE BIZNESOWE w formie Business Case'u
2. robie to co robiłem... eksportuję wyniki kilku raporów do pliku tekstowego a następnie
obrabiam to w Accessie lub pisze makro w VBA, które mi potrzebne dane wydobywa i
podlicza..

Ja nie neguje potrzeby istnienia centralnej HD... tylko proszę nie wmawiajcie nikomu, że
użytkownik końcowy będzie potrafił z niej generować użyteczne raporty nie wymagające
późniejszej obróbki w excelu. A narzędzia BI to przecież nie centralna HD tylko własnie
rzekome narzędzie dla użytkownika, który ma przy ich pomocy wyciągnąć sobie dane, na
podstawie których podejmie decyzje biznesowe. One niestety nie dają dostatecznej
elastyczności jak wszystkie wielkie systemy IT, które maja byc uniwersalne.

Gdyby było inaczej to w korporacjach wszystko byłoby pięknie uporzadkowane i idealne ...a
niestety w większości spotyka się spaghetti ... bo to życie jest :)

Ale jaja! Panie Szanowny, skądżeś Pan się urwał? Ja już myślałem, że tylko ja tu taki śmieszny
jestem i widzę, jak jest.
BINGO!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.11.2011, 21:24

Andrzej O.:

w większości firm najlepszą architekturą jest centralna HD z ustalonym procesem dołączania
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Rówiński
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wymiarów i adhocowe hurtowianki o krótkim cyklu życia jako miejsce weryfikacji
zapotrzebowania na wymiar.

Jeśli robi Pan zestawienie raz na rok, czy nawet kwartał to Pan wyciąga surowe dane i robi na
boku hurtowiankę. Natomiast jak już ma Pan coś cyklicznego to przedstawia Pan zamówienie z
liczbą godzin, którą Pan poświęca każdorazowo na ściągnięcie tych danych. I IT samo, lub
zleca obsłudze HD jeden lub pół mandaysa, dodanie wymiaru wg specyfikacji. Życie.
Niekoniecznie spaghetti.

Zaraz, zaraz, czy ja się nie przesłyszałem?
Pan Andrzej już nie lubi rowerów karbonowych, tylko ma, owszem, rower karbonowy, ale tylko
do użytku specjalnego, tak "na Krupówki" i "przed kolegami", a większość realnej informacji i
wszystkie prototypy (znaczy się dojazdy bieżące) dzieją się na zwykłych rowerkach, nawet
dziecinnych, damkach jakich, hulajnogach, a nawet wrotkach, tfu!

I jeszcze drobna uwaga: Jednak "hurtowienka", nie "hurtowianka".
http://www.radio90.pl/nielegalna-hurtowienka-wodki.html

Oczy mnie wyszły na wierzch, jak, co chwilę, tutaj. Będę miał wytrzeszcz przez Was.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.12.11 o godzinie 11:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2011, 11:34

Nowy obrazeczek do dyskusji:

Prawda boli.

P.S.
Głosujemy?
Wylecę, vs nie wylecę (?) (TAK/NIE)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.12.11 o godzinie 14:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2011, 14:12

Wojciech Gardziński:

Nowy obrazeczek do dyskusji:

Obrazeczek jest z gruntu błędny... tam gdzie narysowano spaghetti powinien być wstawiony
obrazek dowolnego systemu BI z jego wspaniałym i wszechmogącym interfejsem użytkownika...
dopiero dalej zaczyna się Access z Excelem gdyż z raportów generowanych przez system
wszechmogący niewiele da się wprost uzyskać.

Natomiast spaghetti jest przed hurtownią danych. System ERP najczęściej jest gdzieś w środku
tego spaghetti.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.12.2011, 16:09

Szymon R.:
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Wojciech Gardziński:

Nowy obrazeczek do dyskusji:

Obrazeczek jest z gruntu błędny... tam gdzie narysowano spaghetti powinien być wstawiony
obrazek dowolnego systemu BI z jego wspaniałym i wszechmogącym interfejsem
użytkownika... dopiero dalej zaczyna się Access z Excelem gdyż z raportów generowanych
przez system wszechmogący niewiele da się wprost uzyskać.

Natomiast spaghetti jest przed hurtownią danych. System ERP najczęściej jest gdzieś w środku
tego spaghetti.

Bardzo słuszna uwaga!
Ten rysuneczek, rzeczywiście, nie uwzględnia wspaniałych produktów, wspomagających ROI i
dodających inteligencji, najwyższych osiągnięć myśli ludzkiej, czyli, naszych ukochanych,
Systemów Business Intelligence.
Tak, jak na rysuneczku, jest wtedy, gdy nie wydaliśmy milionów na SAP BW (i podobne
gadżety).

Wersyjka, uwzględniająca Pana uwagę, w produkcji.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.12.11 o godzinie 16:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2011, 16:25
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