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hehehe . dokladnie tyle samo ile wyszkolenie Mojego do poziomu panskiego.
prawdopodobienstwo sukcesu takie samo.

Aaa.. zapomniałbym..
Ponieważ tu się kroi niezły BIznes ;), to, jak się wykroi (w co, szczerze mówiąc, nic a nic nie
wierzę, takie gadanie..), zapraszam wszystkich obserwatorów na standardową BIbkę, czyli
frikowe szkolenie z imprezką.
Zapisywać się na listę! A Pan Jarek niech ma motywację.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.08.09 o godzinie 19:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.08.2009, 17:03

Wojciech Gardziński:

frikowe szkolenie z imprezką.

na jednej z konferencji usłyszałem, że Linux jest super bo jest za darmo, zapytałem go więc czy
w takim razie posadzi mi w urzędzie 800 Linuxów za darmo - nie odpowiedział.

Zapisywać się na listę! A Pan Jarek niech ma motywację.

OK, mam motywację:
- koszt i czas wyszkolenia księgowego do Pana poziomu wiedzy

powiedzmy:
szkolenie analityka trzy szkolenia (podstawy, budowa kostek, raportowanie) 3 x 1700 = 5100zł
zdobywanie doświadczenia (ćwiczenie, książki, projekty) dajmy na to ma na może 4 dni w
miesiącu (20% czasu) i potrwa to ok. roku, zarabia 5.000zł/m-c czyli delikatnie): 12 x 1000 -
12.000zł

jak pogadałem z księgowym to on uważa, że jeden na 10ciu ma talent do tego wiec gwarancja
sukcesu (mam człowieka i raporty) wymaga rozpoczęcia szkolenia 10 ludzi więc 120.000zł

tak więc mam budżet 120.000zł co za to kupię na rynku i to w tydzień a nie w rok i to dopiero
zaznaczam jeden człowiek raportuje a nie cała księgowość i średni szczebel...

kto odpowie ?

P.S.
wyniki z pewnej dużej firmy: dobrym analitykiem biznesowym zostaje po kilku latach pracy ok.
jeden na 100.... więc powyższe wyliczenia są mocno zaniżone...

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 27.08.09 o godzinie 22:16

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.08.2009, 22:14

Jarek Żeliński:

Wojciech Gardziński:

frikowe szkolenie z imprezką.

na jednej z konferencji usłyszałem, że Linux jest super bo jest za darmo, zapytałem go więc
czy w takim razie posadzi mi w urzędzie 800 Linuxów za darmo - nie odpowiedział.

Zapisywać się na listę! A Pan Jarek niech ma motywację.

OK, mam motywację:
- koszt i czas wyszkolenia księgowego do Pana poziomu wiedzy

powiedzmy:
szkolenie analityka trzy szkolenia (podstawy, budowa kostek, raportowanie) 3 x 1700 =
5100zł
zdobywanie doświadczenia (ćwiczenie, książki, projekty) dajmy na to ma na może 4 dni w
miesiącu (20% czasu) i potrwa to ok. roku, zarabia 5.000zł/m-c czyli delikatnie): 12 x 1000 -
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12.000zł

jak pogadałem z księgowym to on uważa, że jeden na 10ciu ma talent do tego wiec gwarancja
sukcesu (mam człowieka i raporty) wymaga rozpoczęcia szkolenia 10 ludzi więc 120.000zł

tak więc mam budżet 120.000zł co za to kupię na rynku i to w tydzień a nie w rok i to dopiero
zaznaczam jeden człowiek raportuje a nie cała księgowość i średni szczebel...

kto odpowie ?

P.S.
wyniki z pewnej dużej firmy: dobrym analitykiem biznesowym zostaje po kilku latach pracy
ok. jeden na 100.... więc powyższe wyliczenia są mocno zaniżone...

Straszliwie Pan zniżył te koszty!
Jeszcze trzeba dodać, że księgowy (Teraz już wszyscy wiemy, że p. Księgowy postacią
wyimaginowaną jest) jest tępy i nie potrafi zrozumieć, że sw/100 to znaczy "saldo winien konta
'100'"
Takiego , co zrozumie, ze świecą szukać. Koszt świeczki: 2 zł
Więc koszt=120.002

P.S.
A tak serio:
Księgowi:
Kto księgowemu każe budować kostki? Kostkę robi się raz i działa po wsze czasy. A księgowy
używa. Szanowny, to SIĘ DZIEJE u 100 klyjentów!

Analitycy:
Analityk to człek, który zwykle WIE, CZEGO CHCE. Może to uzyskać, bo bazki ma zarówno
ROLAPowe (Relational OLAP), jak i MOLAPowe (Multidimenional OLAP). Wystarczy Query
(wbudowane w Excela od 15 lat).

"Poziom wiedzy", bo widzę, że to kluczowe:
"Pana Księgowy" nie osiągnie mojego poziomu wiedzy, bo nie wdraża informatyki od 15 lat. Nikt
tego od niego nie oczekuje. Wystarczy że umie poklikać:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_SimpleReport1...
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt4.swf
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.swf

Aha, skąd ta kostka i ile kosztuje?
Kokosy, psze pana, kokosy:
(wzorzec budowy kostki 'StandardFinancialsCube.oqy' znajduje się w katalogu przykładów)
Są też i zadanka prostsze, tzw. natychmiastowe:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_HowToGetDataF...

No to teraz moje wyliczonko:
Zakup standardowego BI: 200.000
Doróbki: 100.000
I księgowi tacy sami dalecy od swoich celów (efektywne i elastyczne raportowanie), jak przed
rokiem.
Jedyny zysk: Pan informatyk się przejechał dwa razy do ciepłych krajów (znaczy wypoczęty) na
szkolenie
A analitycy dalej w Excelku...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.08.09 o godzinie 10:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.08.2009, 22:59

ta rozmowa przypomina mi coś takiego:

Gram na fletach od 20 lat, jest to proste jak drut, każdy może sobie kupić flet na bazarze za 5zł,
wcale nie musi płacić 80zł za płytę z folkową muzyką by posłuchać fajnej muzyki, ludzie nie
kupujcie płyt nagranych przez muzyków, nie płacie za profesjonalne instrumenty po 2000zł czy
nawet 20.000, tylko nieuki płacą za koncerty w filharmonii, popatrzcie na mnie, gram to
proste!!!! Kupujcie moje instrumenty po 5 zł....

Zgłoś | Link | Cytuj2  Kto głosował? |28.08.2009, 11:57

A mi coś takiego:

"Nie wchodź, Jasiu, do wody, zanim nie nauczysz się pływać."

Jak Pan myśli, po co niejaki Tusk buduje Orliki?
Żeby wykształcić, poprzez zapewnienie, taniego lub wręcz darmowego, POWSZECHNEGO
dostępu, wirtuozów piłki, bo na razie to ich importujemy - połowa już chyba kadry, z panem
trenerem na czele, ma kłopoty z jęz. polskim.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.08.2009, 12:05
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Pozwoli Pan, Panie Jarku, że skorzystam z Pana wiedzy, którą nam Pan podał:

ETL:
"BI to szeroko pojęte raportowanie gdzie źródłem danych są bazy danych. Hurtownie wp ostaci
baz wielowymiaroych buduje się by:
- zebrac dane z wielu dostępnych źródeł
- uporządkowac je (te dane) specjalnie pod kątem analiz historycznych i optymalnie dla raportów
dotyczących historii

Tak więc jak tu zachowa się excel jeśli dam mu (jego użytkownkowi) liste rozrzuconych po
organziacji apliakcji kazda z baza o innej strukturze, do tego kilkadziesiąt płaskich plikow w
różnych formatach i to wszystrko ma sie dziac "samo na bieżaco".

To sie nazywa ETL - narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla hurtowni danych
(ang. Extract, transform, and load) i jest to proces ciągły."

OLAP:
"Oj.... z całym szacunkiem - hurtownia to inny, nierelacyjny model danych a nie architektura, to
drugie to tylko jej implementacja...

hurtownia to może byc mały serwerek z MS SQL tylko, że dane będa inaczej zorganizowane...
słuszał Pan o wielowymiarowych (to nie są modele relacyjne) modelach danych? Bo wie Pan, że
w systemach transkcyjnych, których uczy Pan używać z poziomu excela, takich danych nie
ma....(mam nadzieję, że Pan wie!), wie Pan zapewne także, że excel potrafi z takich danych
korzystać ..."

Zapraszam na film:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1129638

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.08.2009, 19:12

Panie Wojtku pozwoliłem sobie zebrać kilka cytatów z Pana wypowiedzi i dodać komentarze:

Wojciech Gardziński:

Pana klienci mogą mieć dowolny raport w 10 minut, proszę Pana, bez żadnego BI. Trzeba się
tylko trochę douczyć... Excelka i... SQLka.

Hmm, tutaj to już Pan wzbił się na skrzydłach swojego ulubionego sarkazmu na prawdę
wysoko... Chociaż wypowiedź raczej bardziej pasuje do sprzedaży odkurzaczy. W 10 min to Pan
ledwo zdąży przygotować sobie kawę przed rozmową z klientem o tym co chciałby w Pana Excelu
zobaczyć. Chyba, że jak widać z kolejnej wypowiedzi dotyczącej tym razem wyceny:

Wojciech Gardziński:

Oferta:
Narzędzie: 100 €.
(Wyceniam w Euro, bo mam taki kaprys, jesteśmy w Europie.)
Wykonanie dostępu do bazy;
Oczywiście bazy mają różny stopień komplikacji, może to być trywialne i natychmiastowe,
może zająć i dzionek.
Przysyła pan strukturę bazy i jakiś szczątek zniekształconych danych i ja mówię ile za usługę:
100-500 €

żadna rozmowa z klientem nie jest potrzebna... Wystarczy struktura bazy i coś tam coś tam.
Jakie raporty są potrzebne klientowi to Pan na pewno już wie - w końcu lata doświadczenia
procentują...

I na koniec:

Wojciech Gardziński:

A tak serio:
Księgowi:
Kto księgowemu każe budować kostki? Kostkę robi się raz i działa po wsze czasy. A księgowy
używa. Szanowny, to SIĘ DZIEJE u 100 klyjentów!

zatem policzmy (bez excela) 100 klientów razy podany wyżej koszt średniego wdrożenia czyli coś
koło 1000 EUR daje nam 100 000 EUR. Jeżeli tyle udało się Panu zarobić (nie licząc kosztów)
przez te wszystkie lata pracy no to chyba znam już powód Pana frustracji (sarkazmu ;) ).

Podsumowuąc wszystkie Pana wywody można wyciągnąc jeden wniosek - we wszystkich
korporacja/firmach/spółkach wdrażających u siebie systemy BI pracują same barany, które nie
potrafią dostrzec, że przepłacają bo przecież wstarczy excel (plus Pan Wojtek oczywiście).

pozdrawiam
Krzysztof

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.08.2009, 23:52
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Wojciech Gardziński:

Zapraszam na film:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1129638

Gdzie w tym filmie mogę znaleźć proces ETL?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 10:59

No wreszcie jakaś reakcja, Szanowni.

Kiedyś to, żeby zobaczyć reakcję, trzeba było zacząć studiować chemię na Politechnice
Wrocławskiej - tak przynajmniej głosiła reklama.

Odpowiadam panu KK
(Podsumowanie zawodowe:
konsultant SAP ABAP, BW, SEM, Quercus
Biegłość w programowaniu ABAP/4 w modułach FI, CO, MM, SD, WM, PS, PP, QM i HR)
Łojej! To ja nawet nie piszę że jestem biegły w formułkach...

"Hmm, tutaj to już Pan wzbił się na skrzydłach swojego ulubionego sarkazmu na prawdę
wysoko... Chociaż wypowiedź raczej bardziej pasuje do sprzedaży odkurzaczy. W 10 min to Pan
ledwo zdąży przygotować sobie kawę przed rozmową z klientem o tym co chciałby w Pana Excelu
zobaczyć"
Pomijam atak 'ad personam', nie ma miejsca na połajanki.
Pan zdąży przygotować kawę, a ja kostkę dla finansów, z której będzie można zrobić każdy
raport finansowy, oparty o obroty i salda kont. Moja wina, że to jeden schemat, tylko Pan
wmawia klientowi że nie?
('StandardFinancialsCube' w katalogu przykładów)

"żadna rozmowa z klientem nie jest potrzebna..."
Żadna. Raporty finansowe są w 99% oparte są jw. KLIENT RAPORTY ROBI SAM !!!!!! To on wie
gdzie saldo takie, a gdzie obroty takie.
Panu rozmowa jest potrzebna, dlatego Pan kosztujesz.
"w końcu lata doświadczenia procentują..."
Lepiej bym tego nie ujął.

Hehe ad kosztów...
AFIN, Proszę Pana, zdobył 100 klientów, będąc zgoła inaczej wyceniany. Taka "Promocja" ;)
teraz.

"we wszystkich korporacja/firmach/spółkach wdrażających u siebie systemy BI pracują same
barany, które nie potrafią dostrzec, że przepłacają bo przecież wstarczy excel (plus Pan Wojtek
oczywiście)."
Nie. Ale w dużej ilości przypadków zakup BI to jedna wielka pomyłka. Wystarczy Excel, SQL i
trochę wiedzy, jak to połączyć, którą staram się wam tutaj przedstawić.
Jak Pan nie umie wyklikać tego, co na filmie, to jak Pan się nazwie?

MOIM CELEM JEST POKAZAĆ, ŻE MOŻNA.
Tak, prawdę mówiąc, to ja was tutaj trochę kiwam. 90% z rzeczy, które tu pokazuję, da się
zrobić w CZYSTYM EXCELU bez wydawania ani jednej dodatkowej złotówki. Tylko, że jest to
czasami bardzo skomplikowane, a tu: pyk, pyk.. naprawdę nie moją winą jest, że tego nie
wiecie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.08.09 o godzinie 13:36

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 13:14

Grzegorz Drzymała:

Wojciech Gardziński:

Zapraszam na film:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1129638

Gdzie w tym filmie mogę znaleźć proces ETL?

Tu, Prosze Pana:
"BI to szeroko pojęte raportowanie gdzie źródłem danych są bazy danych. Hurtownie wp ostaci
baz wielowymiaroych buduje się by:
- zebrac dane z wielu dostępnych źródeł
- uporządkowac je (te dane) specjalnie pod kątem analiz historycznych i optymalnie dla raportów
dotyczących historii"
(za J.Ż.)
3 linijki składające dane z SQLS, Accessa i Excela. Czyż to nie zebranie danych z wielu
dostępnych źródeł. Żeby dodać kolejne 100, dodaj wiersze..

29.08.2009, 13:18
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Wojciech
Gardziński

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Grzegorz Drzymała:

Wojciech Gardziński:

Zapraszam na film:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1129638

Gdzie w tym filmie mogę znaleźć proces ETL?

Tu, Prosze Pana:
"BI to szeroko pojęte raportowanie gdzie źródłem danych są bazy danych. Hurtownie wp
ostaci baz wielowymiaroych buduje się by:
- zebrac dane z wielu dostępnych źródeł
- uporządkowac je (te dane) specjalnie pod kątem analiz historycznych i optymalnie dla
raportów dotyczących historii"
(za J.Ż.)
3 linijki składające dane z SQLS, Accessa i Excela. Czyż to nie zebranie danych z wielu
dostępnych źródeł. Żeby dodać kolejne 100, dodaj wiersze..

Gdzie w takim razie na tym filmiku wykonuje się faza "T" z procesu ETL?

Czy to, że miał Pan przygotowane tabelki z odpowiednimi kolumnami, typami kolumn etc i
wyciągnięcie ich tylko do Microsoft Query świadczy o tym, że to jest ETL?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 14:07

Wojciech Gardziński:

by:
- zebrac dane z wielu dostępnych źródeł
- uporządkowac je (te dane) specjalnie pod kątem analiz historycznych i optymalnie dla
raportów dotyczących historii"
(za J.Ż.)
3 linijki składające dane z SQLS, Accessa i Excela. Czyż to nie zebranie danych z wielu
dostępnych źródeł. Żeby dodać kolejne 100, dodaj wiersze..

Ja tylko chciałbym zobaczyć te trzy linijki przejścia z relacyjnych, znormalizowanych baz
transakcyjnych na nowo zaprojektowane wielowymiarowe, zdenormalizowane bazy dla hurtowni
i raportowania, chciałbym także zobaczyć analizę firmy klienta i projekt hurtowni wykonany w 10
minut.... a szczególnie dokumentacje tego projektu, bo wie Pan, że jak ktoś po Panu przyjdzie w
tym pogrzebać to...

aha, raporty z hurtowni to nie te 99% standardowych raportów finansowych bo tu faktycznie nie
raz wystarczy Excel, hurtownie danych i BI to co innego, to te pozostałe 1% trudne do ogarnięcia
i zaprojektowania...

cała ta dyskusja to chyba jedna wielka pomyłka inicjatora: biaj to nie raporty finansowe...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 14:32

Panie Jarku. Ja, WG, proszę Pana o pewną DECYZJĘ tutaj:
Czy pan dyskutuje o meritum, czy się łajamy.

Pan i ja, doskonale wiemy, że są ograniczenia, że nie wszystko się da łatwo, że dokumentacje,
że SIWZy, przetargi, itp. mają swoje prawa i swoje koszty.

Pan i ja jednak jesteśmy niezależni, i od MS, i od innych wielkich, itp. Pan i ja "się
podpuszczamy" bo taka jest logika publicznej dyskusji.
Ale, jak Pan ze mną dyskutuje przez 3 dni (ciekawie) niech Pan nie mówi, że to było pomyłką, bo
to też Pana pomyłka.
Oczekuję decyzji.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 14:40

Gdzie w takim razie na tym filmiku wykonuje się faza "T" z procesu ETL?

Ach, książek się Pan naczytał. "Transport" to przekazanie danych pomiędzy serwerami. Serwer
SQLSE (mój lokalny) jest innym "serwerem" niż pliczek Accessa, do którego to jest ładowane.
Więc transport jest. Na innym z filmików znajdzie Pan "Transport" przez Internet -
przy obecnej technice to to samo.
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Czy to, że miał Pan przygotowane tabelki z odpowiednimi kolumnami, typami kolumn etc i
wyciągnięcie ich tylko do Microsoft Query świadczy o tym, że to jest ETL?

No tak. Każdy proces musi być pokazany na czymś. Jak Pan chce dane wstępnie poprzetwarzać i
wywrócic do góry nogami, to Query też to potrafi. "Wykonaj instrukcję SQL" w menu "Plik".

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 14:45

Wojciech Gardziński:

Gdzie w takim razie na tym filmiku wykonuje się faza "T" z procesu ETL?

Ach, książek się Pan naczytał. "Transport" to przekazanie danych pomiędzy serwerami.
Serwer SQLSE (mój lokalny) jest innym "serwerem" niż pliczek Accessa, do którego to jest
ładowane. Więc transport jest. Na innym z filmików znajdzie Pan "Transport" przez Internet -
przy obecnej technice to to samo.

Czy to, że miał Pan przygotowane tabelki z odpowiednimi kolumnami, typami kolumn etc i
wyciągnięcie ich tylko do Microsoft Query świadczy o tym, że to jest ETL?

No tak. Każdy proces musi być pokazany na czymś. Jak Pan chce dane wstępnie
poprzetwarzać i wywrócic do góry nogami, to Query też to potrafi. "Wykonaj instrukcję SQL"
w menu "Plik".

T - Transform
Czekam więc na dalsze tłumaczenia :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 15:06

Ech, te książki. Dobrze, że Pan chociaż czyta w tym kraju

Różni ludzie różnie to 'T' widzą.
http://www.freepatentsonline.com/7051334.html.
Ale, niech będzie, w Wikipedii jest po Pańskiemu.
Ja to widzę jednak jako "Transport". "Transform-y" robię zawsze na etapie dalszym, już w bazie.
uważam że takie podejście się trochę opłaca - zawsze mam do dyspozycji źródło do testów
zgodności, itp.

Tu, w tym filmiku, nie robię żadnych przekształceń (Napisałem to.), bo to ma być pokazane jak
najprościej. Ale, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je robić. Do woli.

Tu ma Pan przykład dość poważnych przekształceń tabel przed stworzeniem tabeli wynikowej i
kostki OLAP na niej
http://afin.net/webcasts/Demo_CreatePivotTableFromScat...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 15:27

Wojciech Gardziński:

Ech, te książki. Dobrze, że Pan chociaż czyta w tym kraju

Różni ludzie różnie to 'T' widzą.
http://www.freepatentsonline.com/7051334.html.
Ale, niech będzie, w Wikipedii jest po Pańskiemu.
Ja to widzę jednak jako "Transport". "Transform-y" robię zawsze na etapie dalszym, już w
bazie. uważam że takie podejście się trochę opłaca - zawsze mam do dyspozycji źródło do
testów zgodności, itp.

Tu, w tym filmiku, nie robię żadnych przekształceń (Napisałem to.), bo to ma być pokazane
jak najprościej. Ale, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je robić. Do woli.

Tu ma Pan przykład dość poważnych przekształceń tabel przed stworzeniem tabeli wynikowej i
kostki OLAP na niej
http://afin.net/webcasts/Demo_CreatePivotTableFromScat...

W podanym przez Pana linku Transport występuje tylko w tytule - dalej już jest Transform.

http://www.patentstorm.us/patents/7051334/claims.html

Tu jest chyba trochę szerzej opisane to co znajduje się w Pana linku.

Co do filmu - nie wiem czy dobrze rozumiem - ETL jest wg Pana w złączeniu tych 4 pliczków w
jeden + zrobienie pewnej transpozycji?

Jeżeli tak - to chyba troszkę inaczej rozumiemy ten proces ;)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/8
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 16:38

Ależ, Szanowny, Pan się czepia słówek.
"Co do filmu - nie wiem czy dobrze rozumiem - ETL jest wg Pana w złączeniu tych 4 pliczków w
jeden + zrobienie pewnej transpozycji?"

No pewnie. Proszę Pana, próbował Pan kiedyś komuś coś WYTŁUMACZYĆ? Jeśli tak, to Pan wie,
że uproszczenia są konieczne. Procesy ETL programuje się SQL-kami, czasami są proste, czasami
bardzo skomplikowane. Ja pokazuje proste, żeby POKAZAĆ, ŻE MOŻNA JE ZROBIĆ, Pan jako
specjalista informatyk na pewno pokaże nam lepsze, do czego zachęcam!

Tu ma Pan inny link do analizy pod katem slowek
http://www.opendatasys.com/DWE_intro.html

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.08.09 o godzinie 16:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 16:47

Wojciech Gardziński:

Ale, jak Pan ze mną dyskutuje przez 3 dni (ciekawie) niech Pan nie mówi, że to było pomyłką,
bo to też Pana pomyłka.
Oczekuję decyzji.

Pan napisał: Microsoft Excel: The king of BI
Ja uważam: arkusz kalkulacyjny to nie BI i nie zastąpi BI

Projekty potocznie nazywane BI:
1. zakup i wdrożenie narzędzia pozwalającego wygenerować potrzebne raporty z danych
zgromadzonych w posiadanych bazach oraz tworzyć ad-hoc nowe wymagane raporty z tych baz.
2. analiza strategii firmy, opracowanie modelu biznesowego, opracowanie wielowymiarowego
modelu danych opisującego (modelującego) rzeczywistość gospodarczą firmy, opracowanie
metody zasilania danymi tak opracowanej hurtowni danych i teraz do tego dodajemy punkt
pierwszy, ale rozbudowany o np. analizy korelacyjne, algorytmy wykrywające nadużycia i inne
"wspomagające podejmowanie decyzji" bajery ...

Mam wrażenie, że Pan pisze o tym pierwszym ale to pierwsze to nie BI tylko systemy
raportowania, BI to to drugie. Tego drugiego nie da się wykonać ani w 10 minut ani tylko
excelem...

Nikt chyba nie neguje tu Pana kompetencji ale zrównywanie rycerskiego miecza ze szwajcarskim
scyzorykiem jest lekkim nadużyciem i stąd to "oburzenie"....

Nie ja jeden reaguję tu troszkę emocjonalnie bo nie raz "sprzątam" po analitykach, którzy
opracowują wymagania na oprogramowanie w dwa dni, dokumentując je prozą na sześciu
stronach papieru A4 co jest przyczyną nie raz porażek wartych setki tysięcy złotych a znam także
milionowe porażki.... tacy w swoich wystąpieniach deprecjonują każdą dłużej trwającą prace ...
ale też niechętnie biorą odpowiedzialność za dalszy ciąg swoich projektów.

Mam nadzieję, że Pan nie jest takim analitykiem...a jeżeli Pana wątek jest prowokacją to ze mną
udało się Panu...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 17:22

Wojciech Gardziński:

Procesy ETL programuje się SQL-kami, czasami są proste, czasami bardzo skomplikowane.

ETL to środeczek a po bokach mamy:
- źródła danych pierwotne
- hurtownię z wielowymiarowym modelem danych
zapewniam Pana, że zaprojektowanie poleceń SQL, który pobierze dane źródłowe i załaduje dane
do opracowanej hurtowni to pikuś, wyzwaniem są algorytmy oczyszczania danych i oraz sam
model wielowymiarowy, z doświadczenia wiem, ze model opracowany w 10 minut jest wart tyle i
napisany w 10 minut każdy program do fakturowania.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 17:31

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/8
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