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Wojciech Gardziński:

Proszę, ma Pan wymiar czasu bez JWPa.

To że na konto 700 kiedyś składało się 700-001, a teraz składa się 700-001, 700-002 i 700-003 to
żadne odrzucenie JWP. Wręcz przeciwnie. Bo w jednym oddziale może być tak, a w innym
700-010 i 700-020. Ważne, żeby w momencie zasilenia było jak trzeba.

1. TO UŻYTKOWNIK decyduje, co jest DLA NIEGO prawdą. Tu, ową prawdą są różne konta z
różnych obrotówek z trzech różnych instancji systemu FK. Ale, zdarzało mi się, robić takie
rzeczy również w firmach, które, w trakcie roku, zmieniły system FK i plan kont. A teraz
często spotykam sytuację, że ktoś ma zamknięcie roku księgowego po 1. kwartale. I co tu
jest JWPem?

jw.

2. I, muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie fakt, że księgowi tak doskonale ten temat
rozumieją. "Do tego czasu licz tak, od tego czasu - siak. Ale nie daj sobie zrobić jednej miary
(tu: JWP) liczącej się samoczynnie, bo a nuż będziesz potrzebował innych porównań"

3. (najważniejsze!) MIARA TWORZY SIĘ DOPIERO W RAPORCIE.

Yhm... czyli za każdym razem ciągniemy całą historię, zeby móc cokolwiek porównywać?

Pamiętam, że kiedyś to gdzieś pokazywałem, a jakiś młody analityk, w ferworze dyskusji,
krzyknął: "Ale my mamy write-back-i do naszych kostek!"
Na to stary główny księgowy:
- Spróbuj mi, kur.a, zrobić rajtbeka...!

No tak... księgowy... coś planuje kiedykolwiek?
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Proszę, ma Pan wymiar czasu bez JWPa.

To że na konto 700 kiedyś składało się 700-001, a teraz składa się 700-001, 700-002 i 700-003
to żadne odrzucenie JWP. Wręcz przeciwnie. Bo w jednym oddziale może być tak, a w innym
700-010 i 700-020. Ważne, żeby w momencie zasilenia było jak trzeba.

Tak, tylko owego JWPa w Pana narzędziach musi złożyć informatyk, czyli musi się uczyć, złożyć ,
sprawdzić, odebrać, wykłócić. A tu KSIĘGOWY ZROBIŁ TO SAM!

3. (najważniejsze!) MIARA TWORZY SIĘ DOPIERO W RAPORCIE.

Yhm... czyli za każdym razem ciągniemy całą historię, zeby móc cokolwiek porównywać?

A co za problem?
Połowa moich filmików o tym jest - robię funkcyjkę, cyk-cyk, ciągnę w Excelku i mam historię,
jaką se pociągnę. Przykładzik: http://www.goldenline.pl/forum/2702486/skydrive-jak-tw...
To Pan narzędzia nie potrafią ciągnąć danych z wielu kostek naraz.
Poza tym można zastosować milion sztuczek, żeby to przyspieszyć , np.
http://www.goldenline.pl/forum/2548658/archiwum-w-afin...

Na to stary główny księgowy:
- Spróbuj mi, kur.a, zrobić rajtbeka...!

No tak... księgowy... coś planuje kiedykolwiek?

Oczywiście! PLANUJE ZROBIĆ RAPORTY BEZ PEŁZANIA PRZED INFORMATYKAMI I NA CZAS.
I, co najważniejsze, doprowadza swój plan do końca, w przeciwieństwie do pańskiego, który
kończy na planowaniu. A raporty robi KLEPIĄC WARTOŚCI DO EXCELA, bo nie ma innego
wyjścia.

 | Edytuj | Cytuj8.02.2012, 22:02

Wojciech Gardziński:

Tak, tylko owego JWPa w Pana narzędziach musi złożyć informatyk, czyli musi się uczyć,
złożyć , sprawdzić, odebrać, wykłócić. A tu KSIĘGOWY ZROBIŁ TO SAM!
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Tłumaczyłem Panu, ze to Pański wymysł. Księgowy jak mu się bardzo chce to może sobie
samemu mapować - łatwo, lekko i przyjemnie, myk-myk-myk:

a jak mu się nie chce to dostanie arkusz excelowy, który zostanie wykorzystany do
dynamicznego lookupa (9-ta ikonka od lewej w najniższym wierszu :) ) przy mapowaniu kont
analitycznych na syntetyczne czy też lepiej, controllingowe.

I, co najważniejsze, doprowadza swój plan do końca, w przeciwieństwie do pańskiego, który
kończy na planowaniu. A raporty robi KLEPIĄC WARTOŚCI DO EXCELA, bo nie ma innego
wyjścia.

Wręcz przeciwnie... taki excel ma WYŁĄCZNIE wyjścia bo jest WEJŚCIEM, czyli interfejsem do
planowania i budżetowania :D

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.02.12 o godzinie 23:17

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |8.02.2012, 22:28

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tak, tylko owego JWPa w Pana narzędziach musi złożyć informatyk, czyli musi się uczyć,
złożyć , sprawdzić, odebrać, wykłócić. A tu KSIĘGOWY ZROBIŁ TO SAM!

Tłumaczyłem Panu, ze to Pański wymysł. Księgowy jak mu się bardzo chce to może sobie
samemu mapować - łatwo, lekko i przyjemnie, myk-myk-myk:

a jak mu się nie chce to dostanie arkusz excelowy, który zostanie wykorzystany do lookupa
przy mapowaniu kont analitycznych na syntetyczne czy też lepiej, controllingowe.

I, co najważniejsze, doprowadza swój plan do końca, w przeciwieństwie do pańskiego,
który kończy na planowaniu. A raporty robi KLEPIĄC WARTOŚCI DO EXCELA, bo nie ma
innego wyjścia.

Wręcz przeciwnie... taki excel ma WYŁĄCZNIE wyjścia bo jest WEJŚCIEM, czyli interfejsem do
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planowania i budżetowania :D

Zagubiłem się. Ja(!) się zagubiłem, który tu prowokuję, skaczę do gardła i udaję, że się znam. A
co tu powiedzieć o owym księgowym...
Stwierdzi, że nie od tego tu jest, żeby takie schemaciki ćwiczyć i... ZACZNIE KLEPAĆ DO
EXCELKA.
Jakiż ten świat jest prosty...

 | Edytuj | Cytuj8.02.2012, 22:45

Cześć biajki,

Wy jesteście światowe goście, macie fejsbuki pełne kontaktów zagramanicą.
Czemu im ma być gorzej? Podzielcie się moim oszołomstwem!
https://skydrive.live.com/fullscreen?cid=42ac4083b32e6a...

P.S.
Nieźle Wam idzie, gratulki!
Dawno takiej klikanki po blogu nie było! Tak trzymać! Widać, ech, tam, na Zachodzie, więcej
kumają czaczę... albo, może,... są mniej przyzwyczajeni do swych biajowych pensyjek...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.02.12 o godzinie 16:28

 | Edytuj | Cytuj9.02.2012, 23:07

Nie, no nie będziemy naszymi połajankami śmiecić w obcych wątkach...

Jak to jest, że owo całe ZOO Gartnera, czyli ci wszyscy wielcy, WSZYSCY nie mają 10% w rynku,
bo resztę ma arkusik, i WSZYSCY oni kończą w arkusiku. Niby się biajka wdraża po to właśnie,
żeby "uniknąć excelologii", a otrzymuje się excelologię w formie czystej.
Gartner to farsa i już.

Od jakiegoś czasu mam wrażenie, ze Pan nie wie na co Pan wylewa żółć.

Proszę Pana Szanownego, odpowiadam: Na zakłamanie BI. A, najlepsze jest to, że świat
ZACZYNA to rozumieć. Muszę Panu powiedzieć, że spodziewałem się nieco większego oporu
materii.

 | Edytuj | Cytuj12.02.2012, 18:37

Andrzej O.:

Nie wiem dlaczego Pan tak bardzo prosi, zeby zastrzelić Pana jakimś prostym przykładem.

Wiadomo, ze są systemy bardziej skomplikowane, posiadające wiele funkcjonalności, z
których można budować całe aplikacje, są systemy wyspecjalizowane, których funkcjonalności
nie pozwalają na uniwersalność. I jest Excel, który nie pozwala ani na to ani na to, bo jest
podręcznym narzędziem analiz.

Rozkoszne. Więc dlatego pewnie wszyscy używają.

Weźmy taką prostą funkcjonalność - jest Pan w arkuszu budżetowym na gałęzi w dwóch
wymiarach (np. czas - w kwartale i jednostka organizacyjna - oddział powyżej działu) i
wprowadza Pan wartość planowaną w arkuszu dla takiego zestawu wymiarów to system
automatycznie sam przelicza wszystkie wartości dla liści poniżej wymiarów, na których się Pan
znajduje.

Zrobienie tego w Excelu - marzenie ściętej głowy. Nie mówię nawet o funkcji generycznej, dla
dowolnego budżetu, ale dla konkretnego budżetu, bo taka funkcja wymagałaby otwierania
skoroszytów z niższych jednostek organizacyjnych - tak zwykle są zbudowane excelowe
modele budżetowe.

Więc coś co zajmuje w systemach o "completeness of vision" i "ability to execute" 2 sekundy w
przypadku Excela trwa 2 godziny - i taka jest różnica.

Aaa, to "completeness of vision" to takie makro na otwieranie arkuszy budżetowych
a "ability to execute" to ilość wymiarów budżetowych.
To BI to inaczej taki tani systemik do budżetowania! Taki do zrobienia w VBA w dzionek?

Ciekawe dlaczego 99% procesów budżetowania odbywa się w Excelku?
Normalnie, tatuś, ludzie są masochistami.

Aleś mnie Pan zastrzelił...! Ma Pan podobne efekty, jak prokurator Przybył.
No, dobra, nieco lepsze - bo przed kamerami. Prokurator nie dopilnował tego, jakże ważnego
teraz, szczególiku.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.02.12 o godzinie 10:46

 | Edytuj | Cytuj13.02.2012, 10:41
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Wojciech Gardziński:

Rozkoszne. Więc dlatego pewnie wszyscy używają.

ERPów też wszyscy używają, choć mogliby przecież w Accessie :)

Aaa, to "completeness of vision" to takie makro na otwieranie arkuszy budżetowych
a "ability to execute" to ilość wymiarów budżetowych.
To BI to inaczej taki tani systemik do budżetowania! Taki do zrobienia w VBA w dzionek?

Hmmm... chciałbym zobaczyć minę tych, co mrówczą pracą i doświadczeniem pokoleń łączyli
przez lata excele tymi makrami i mają w pewnym momencie cokolwiek w nich
pozmieniać...:DDD w dzionek... :DDD

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 13.02.12 o godzinie 19:32

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |13.02.2012, 19:30

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Rozkoszne. Więc dlatego pewnie wszyscy używają.

ERPów też wszyscy używają, choć mogliby przecież w Accessie :)

No, bez przesady. Postawienie ERPa na Accessie byłoby porównywalną porażką, jak exceliozka
na poziomie analiz.

To BI to inaczej taki tani systemik do budżetowania! Taki do zrobienia w VBA w dzionek?

Hmmm... chciałbym zobaczyć minę tych, co mrówczą pracą i doświadczeniem pokoleń łączyli
przez lata excele tymi makrami i mają w pewnym momencie cokolwiek w nich
pozmieniać...:DDD w dzionek... :DDD

Panie Szanowny, przecież dyskutowaliśmy o tym - programik do budżetowania to przecież
excelki jako pliki klienckie i SQLkowy mechanizm konsolidacji/wyszukiwania błędów. Nic więcej,
nawet bez opcji mejlowania się obywa całkiem znośnie. 90% problemu to konsolidacja i
sensowna baza historyi, a to, jak Pan doskonale wie, SQLki załatwiają w mig. Dzionek jest
całkiem realnym terminem wdrożenia takiego mechanizmu. Potem pewnie ze dwa dzionki na
dyscyplinowanie opornych, ale to już wyjątki. Wiem, wiem, zaraz Pan się będzie wykłócał, że
klucze podziałowe w budżecikach góra-dół to podstawa i w ogóle... Gdyby tak było to
Excelkowcy by nie żyli, a żyją - i nawet nie bardzo chcą coś zmieniać. Excelek to załatwia
formułkami ślicznie - jedyne co, to trzeba go wziąć w ramki. I tyle.

 | Edytuj | Cytuj13.02.2012, 20:20

ALE CZAD!!!

Dostałem lista od "Analityka" - [dane, zgodnie z życzeniem - tajne]!.
Odfirmowałem go i uzyskałem zgodę na anonimową przeklejkę.
Ale jaja! Uwaga - drastyczne!

[Firma] - duża firma międzynarodowa, wszystkim znana
[BI] jeden z bardziej znanych biajów z kwadrata, wszystkim znany, wielokrotnie tu wymieniany
Pogrubienie w tekście - moje [WG]

"(...) Manadżerowie często zadają pytanie „co by było gdyby??” Odpowiedzi na to pytanie

zazwyczaj udziela się stosując jakiś model analizy przy użyciu danych z przeszłości. Odpowiada

się więc zazwyczaj, że gdybyśmy kiedyś tak zrobili to byśmy uzyskali takie rezultaty w

porównaniu do takich faktów. Jeśli rezultat jest zadowalający to wdraża się to rozwiązanie.

Gdyby Excel był bezpośrednio podłączony do danych analitycy oszczędziliby mnóstwo czasu. Dziś

w [firma] najbardziej przerażającym elementem nowego zlecenia analitycznego dla analityka

jest pozyskanie danych. Jak dane już są analityk się odpręża otwiera Excela i robi swoje. Nie raz

i nie dwa analityk siedział do późna w pracy, żeby porobić eksporty z systemów transakcyjnych, i

BI tak żeby mieć dane gotowe na następny dzień do analizy. Dodatkowo to co jest

najśmieszniejsze, że większość analityków, robi ze swoich komputerów takie małe

ręcznie zarządzane hurtownie danych. To znaczy, że okresowo każdy analityk

eksportuje sobie z różnych systemów, jak najszerszą tabelę danych (trwa to na

przykład pół dnia) po to, żeby potem w razie potrzeby móc przeprowadzić analizę

żądanego okresu, albo anlizę dynamiczną w podziale na okresy. Niektórzy tworzą

potem specjalne makra w excelu albo specjalne „maszynki” w accesie, które

następnie umożliwiają im szybki dostęp do dużej ilości danych, w takim układzie jaki

jest dla nich wygodny i pożądany. "

Dzięki, Panie "Analityku".

P.S.
Aha, zapomniałem...
Ludzie, opisujcie te Wasze wdrożenia biajowe!
Możecie anonimowo, oczywiście. Tylko, wtedy, ja też przekażę to jako "anonim" - Wasz wybór.
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Andrzej
Olechowicz

Ważne jest, żeby pokazać, jak jest naprawdę, a nie w folderach reklamowych i prezentacjach
naszych ulubieńców, biajków.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.02.12 o godzinie 13:27

 | Edytuj | Cytuj14.02.2012, 12:59

Anonimowo to proponuję postawić jakąś deskę w wc na wpisy - "W firmie X system Y to ch..." :D

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.02.2012, 19:20

Andrzej O.:

Anonimowo to proponuję postawić jakąś deskę w wc na wpisy - "W firmie X system Y to ch..."
:D

Czemu nie? Będzie przynajmniej wolność słowa. A pod tymi deskami my będziemy palić
papierochy i sensownie rozmawiać. Ja, jak coś robię w jakieś korporacyi, to zawsze udaję się do
owych palarni - tam jest prawdziwy obieg informacji. JWP jest na planszach w korytarzach, a
real jest, zwykle, mocno zadymiony.

 | Edytuj | Cytuj15.02.2012, 10:28

Warszawa (jednak) da się lubić...

Przeszedłem się jakiś czas temu w okolicach Galerii Mokotów [Reklama] (to takie cóś, co 90%
przychodów ma przed świętami, bo wtedy trzeba.). I co widziały moje piękne oczy?
Budynek, na którym jest nełon Bonair: pod spodem "Spaces to let", budynek z reklamką "SAP
Projekt" - na nim: "budynek do wynajęcia, albo na sprzedaż" (cytaty niedosłowne, nie miałem
ołówka za uchem).

Tak 3mać!

 | Edytuj | Cytuj16.02.2012, 00:57

Ale fajnie!

Zaczyna się, moje drogie biajki. Zaczyna się... Wasz koniec.

Popatrzcie tylko na co się już naród odważa! Jeszcze niedawno nie śmiał podnieść głosu, bo go
waliliście po głowach Gartnerkiem... a teraz już odważnie!
Jakieś pytania niegodne profesjonalisty stawia! A kysz!

Teraz czekamy na serię artykułów w prasie fachowej i koniecznie we WPROST (takie tam znane
miejsce kontrolowanych przecieków i artykułów typu "mundur żołnierza 'marinesów' sam leczy
rany) z serii "Ja to nie oni", czyli marketingi różnych biajków będą starały się bardzo, ale to
bardzobardzo, pokazać, że oni to nie biaje i że nigdy nimi nie byli i że oni się, w ogóle, brzydzą
tym biajowaniem i tak dalej. Ale będzie ciekawie!

Na razie stawiąją pytanka. Nieśmiałe, jeśli porównać nasze, tu, standardy.
"Big Data" BI vs. "Big Streams" vs. "traditional"

Started by Igor Rozenberg, EDW\BI Chief Architect

What is your biggest Pain areas the Business Intelligence software you use in your company?

Started by Emeka Okwara, Founder and CEO at OfficeXta

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.02.12 o godzinie 15:38

 | Edytuj | Cytuj25.02.2012, 15:35
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Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:40

Błagam, Panie Andrzeju...
My tu nie jesteśmy ani wystarczająco inteligentni, ani seksowni, jak na Pana Szanownego
standardy.

vide: http://www.goldenline.pl/forum/584742/poczucie-humoru-...

 | Edytuj | Cytujwczoraj 18:21

Dobrze, ze nie przyjąłem od Pana zaproszenia na piwko. Jeszcze bym później tu co nieco
przeczytał :D

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:33

Andrzej O.:

Dobrze, ze nie przyjąłem od Pana zaproszenia na piwko. Jeszcze bym później tu co nieco
przeczytał :D

Pomijam milczeniem.

Wracając na normalne tory...
Zauważył Pan, że http://www.magazyncontrolling.pl/ padł i nie ma go już?
Zaś za mało pisał o Excelu...
Spieszmy się czytać efemerydki biajowe - tak szybko odchodzą.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 18:44

Wojciech Gardziński:

Budynek, na którym jest nełon Bonair: pod spodem "Spaces to let", budynek z reklamką "SAP
Projekt" - na nim: "budynek do wynajęcia, albo na sprzedaż"

Muszę Pana zmartwić ten "SAP projekt" nie ma nic wspólnego z tym SAPem, któego Pan nie
lubi...

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:55

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Budynek, na którym jest nełon Bonair: pod spodem "Spaces to let", budynek z reklamką
"SAP Projekt" - na nim: "budynek do wynajęcia, albo na sprzedaż"

Muszę Pana zmartwić ten "SAP projekt" nie ma nic wspólnego z tym SAPem, któego Pan nie
lubi...

Jestem strasznie zmartwiony.
Ale nie bardziej niż Szanowne Państwo Bardzo Inteligentni - macie teraz zagwozdkę, współczuję.
Poinwestowaliście kupę kaski w aplikacje-wydmuszki, które miały sens, tylko wtedy, gdy ludzie
wierzyli w BI. Przestali, czy też przestają wierzyć - ciężka sprawa, nie sprzedacie już szczęścia.
No, jeszcze kilka firm państwowych przekabacicie, bo tam, wiadomo, marketing ;), ale to
koniec. No, sorka, jeszcze kilka lat podoicie wielkich, ale tam też już świadomość wzrasta. Więc,

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...
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czy to SAP taki, czy siaki, nie ma znaczenia - na pewno z biaja się już nie utrzyma.

Jeszcze podejmujecie próby, żeby to zinstytucjonalizować, czyli włożyć do programów szkolnych,
stąd wzmożenie kursowo-studiumowe. Pewnie Wam się uda zbajerować paru gości. Pewnie też
jeszcze parę pseudokonferencyjek za unijne pójdzie na łapankę uliczną ludków po 45, przed 23,
kudłatych, łysych, w ciąży itp.

Będziemy śledzić owe sukcesy.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 21:22
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