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Andrzej O.:

Biajów schyłku niechybnego to zwiastun. Zauważyliście wielki wzrost ilości ogłoszeń o pracę
dla biajków? No tak, jak nie ma winnego złego wdrożenia, to się zmienia kadrę - przy
okazji można też coś uszczknąć z kosztów owej kadry.

To się nazywa wnioskowanie dramatyczne :)

Ponieważ dzisiejsze realia w temacie BI to dramat, to jest to nawet wnioskowanie
REALISTYCZNE!

bo ileż można naciągać sztucznie korzyści z budżetowania, jak i tak wszyscy wiedzą, że
wszyscy robią to w Excelku tak, czy tak, czy mają "system", czy też nie.

a każdy z nastu elementów na jednym z kilku wymiarów to kolejna zakładka w kolejnym
excelku :D

Pan się przyzwyczaił do tzw. najgorszych praktyk, które Pan sam stosuje (patrz wyżej) i myśli,
że wszyscy tak robią. To, że Pan nie umie, nie oznacza...
http://www.goldenline.pl/forum/2610065/konsolidacja-10...

 | Edytuj | Cytuj25.03.2012, 19:03

Ale Rzepa się błaźni...

http://businessintelligence.pl/images/stories/aktualno...

Tradycyjne podejście do BI zależne od hurtowni danych i oparte na kostkach OLAP próbuje już na

samym początku opisać i zaprojektować całość potrzeb informacyjnych tak, aby dostarczyć je

użytkownikom w procesie implementacji trwającym często długie miesiące. Praktyka pokazuje

bardzo niską skuteczność takiego podejścia.

Pan Bardzoelegancki powołuje się na Praktykę - szkoda, że tylko w takim zakresie, w jakim mu
jest wygodnie.
No bo Praktyka jest taka, że raporty robi się Excelu, a QlikView, podobnie zresztą jak owe,
słusznie wyśmiane, wielkie OLAPY, jest/są tylko jednym ze źródeł danych dla Excela.

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |28.03.2012, 08:57

Zapraszam(y)!
http://virtualstudy.pl/pl/strona-glowna/22-all-pl-news...

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |2.04.2012, 18:24

Ale tu cichosza, normalnie, tatuś, Białystok. Korupcji ni ma - nic ni ma.

To chociaż opowiedzcie, jak tam wrażenia z lajwmityngów...

A tu, co tam narobiliśmy... http://afin.net/uek
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.04.12 o godzinie 20:09

 | Edytuj | Cytuj5.04.2012, 14:03

No to co, jedziemy z naszym bełkotem dalej...

Wiosna to, jak wyżej, czas konferencyj. Taniokrawatowych i drogokrawatowych.
Zróbmy przegląd tych drogokrawatowych:

http://www.oditk.pl/pl/konferencja/prelegenci/41
Pomimo całego mojego szacunku dla dra Olecha i jego wkładu w popularyzację controllingu w
Polsce, uważam, że, jednak, czas teoretyzowania już się powinien skończyć.

http://www.controllerverein.com/miedzynarodowe_stowarz...
Ja, ja...
Przewidywany główny temat dyskusji w trakcie integracji: "Jak poradzić sobie z kropkami jako
separatory tysięcy w eksportach z SAP?"

http://konferencje.pb.pl/konferencja/511,vi-kongres-bu...
Ciekawe, co powie Pan Marcin Choiński (aaa, dzięki za pozdrowienia!) na temat
Najnowsze trendy i kierunki rozwoju analityki biznesowej – co z szumu technologicznego

powinieneś wybrać dla Twojej organizacji

??? Dajcie więcej!

Cechą wspólną tych "wydarzeń" jest brak słowa "Excel" (czy też "arkusz kalkulacyjny") w
agendach.
Pamiętajmy, co sądzi o tym rynek pracy: http://afin.net/uek/Analityk/PracaDlaCF/

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.04.12 o godzinie 12:05

 | Edytuj | Cytuj6.04.2012, 10:35

Tymczasem POWINNO BYĆ tak:

a jest tak:
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.04.12 o godzinie 16:29

 | Edytuj | Cytuj11.04.2012, 12:49

jest raczej tak:

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:21

No tak - więc na końcu jest EXCEL, EXCEL, EXCEL, EXCEL, EXCEL, EXCEL i Excel.
Robią nas, analityków w jajo. A my tego bardzo nie chcemy zauważyć, czyż nie?

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:40

Wojciech Gardziński:

Tymczasem POWINNO BYĆ tak:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/89

3 z 7 2012-04-14 17:16



Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

a jest tak:

Spadła Panu liczba exceli - z kilkudziesięciu do jednego. Jakiś SuperExcel?

No i też ciekawa koncepcja - jak robi Pan notatki w bibliotece to ustawia Pan książki w kolejności
cytatów na notatce. Az do następnej notatki?
Zwykle w bibliotece stawia się książki tak by było je łatwo znaleźć, a nie pojedyncze notatki.

Więc model bazy robi się pod model danych, a nie raport.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:49

"Spadła liczba..." - nie do końca rozumiem... że na schemacie jest jeden?

To schemat, nie liczba instalacji. Może być tysiąc (i wcale nie muszą to być Excele, mogą
swobodnie być Open/Libre Office'y), byle działały we właściwej architekturze, czyli dane brały z
DMA (tematyczne hurtownie danych - data marty - kiedyś pisałem skrót polski HDA, ale, wie
Pan, ambicje światowe mamy ;), bo i ta kaszanka biajowa światową jest.)

To z tymi notatkami też proszę rozjaśnić, bo taki mało kumaty jestem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.04.12 o godzinie 22:07

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:02

To znaczy bałagan jest taki sam jaki był... Pan go tylko inaczej narysował :D

W bibliotece katalog książek robi Pan na podstawie tego co w nich jest lub jakie są ich
autorzy/tytuły. A nie wg podręcznych, adhocowych notatek bo przy każdym nowym adhocu musi
Pan wszystko zmieniać.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 12.04.12 o godzinie 23:13

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:12

Andrzej O.:
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To znaczy bałagan jest taki sam jaki był... Pan go tylko inaczej narysował :D

O, co to, to nie! Exceliozki odSAPowej to ja, psze Pana nie przebiję, żebym chciał.

W bibliotece katalog książek robi Pan na podstawie tego co w nich jest lub jakie są ich
autorzy/tytuły. A nie wg podręcznych, adhocowych notatek bo przy każdym nowym adhocu
musi Pan wszystko zmieniać.

Dalej nie kumam :( . Ale ja, w ogóle, nie kumam niczego z biajów, więc proszę o zniżenie
poziomu metafory (Mocno Elegancka Teoretycznie Adekwatna Forma Obicia Ryja Adwersarzowi)

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:50

Uwielbiam te konferencyje...

http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/archit...

Przysłali mnie spama - znaczy zaprosili.

A tam, pod tym linkiem...
15.15–16.00 Zarządzanie informacją a architektura korporacyjna - BZWBK

Znaczenie informacji w planowaniu centralnych i skalowalnych rozwiązań korporacyjnych,

znaczenie systemów master data, standaryzacja systemów BI, znaczenie SOA w dystrybucji

danych, governance architektoniczny i procesowy.

Andrzej Bragun, Bank Zachodni WBK

Tak sobie liczę i dwóch rąk nie starcza, ilu ja miałem gości z BZWBKu na kursach exceliozy...

 | Edytuj | Cytujwczoraj 14:03

Wojciech Gardziński:

Dalej nie kumam :( . Ale ja, w ogóle, nie kumam niczego z biajów, więc proszę o zniżenie
poziomu metafory (Mocno Elegancka Teoretycznie Adekwatna Forma Obicia Ryja
Adwersarzowi)

Konstrukcja, którą Pan pokazał jest wykorzystywana w integracji systemów. I jest to tam
sensowne bo każdy użytkownik bierze udział w określonych procesach, jest pod tym względem
identyfikowalny i są rozwiązania, które umożliwiają podłączenie przepływu wszelkich
dokumentów systemowych do Workspace użytkownika. Tak aby do jego pulpitu były podpięte
dokumenty z wielu systemów i wiadomo, ze w tym procesie na wejściu pojawi się taki
dokument, a na wyjściu taki i taki i zostana wprowadzone w nich określone zmiany.

Są to bardzo różne dokumenty (PurchaseOrder, AkceptacjaDekretu, WZ, Alerty... dowolne),
natomiast miejsce użytkownika w ich przepływie jest stałe.

Natomiast Pan zaproponował coś co jest zmienne jak notatka na kartce, ma czerpać różne dane
z różnych baz i być jeszcze centralnym miejscem architektury. To ładny rysunek, ale tak
naprawdę w architekturze poprzedniej z jednym wielkim chaosem nic Pan nie zmienił, tylko
zamiótł pod dywan te kilkadziesiąt porozrzucanych exceli.

A kwestię adhoców excelowych przerabialiśmy - zawsze będzie jakaś część analiz, która z punktu
widzenia analizy wdrożeniowej jest niewarta zawarcia w firmowej HD. Do czasu aż ktoś nie
stwierdzi, że jednak zajmuje to zbyt dużo czasu i warto tymi danymi zasilić HD.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:21

Jak rzadko, tym razem się z Panem właściwie zgadzam
Andrzej O.:

Konstrukcja, którą Pan pokazał jest wykorzystywana w integracji systemów. I jest to tam
sensowne bo każdy użytkownik bierze udział w określonych procesach, jest pod tym
względem identyfikowalny i są rozwiązania, które umożliwiają podłączenie przepływu
wszelkich dokumentów systemowych do Workspace użytkownika. Tak aby do jego pulpitu
były podpięte dokumenty z wielu systemów i wiadomo, ze w tym procesie na wejściu pojawi
się taki dokument, a na wyjściu taki i taki i zostana wprowadzone w nich określone zmiany.

Tak, tylko, że Pan jest przyzwyczajony do wypychanych z systemów dokumentów, które
użytkownik potem mozolnie przerabia, a nasza idea jest taka (znaczy nasza praktyka
wdrożeniowa), że te dokumenty pozostają jako źródło tych mini HD, znaczy DMA, a wartości
ciągnie się do Exceli funkcjami.

Są to bardzo różne dokumenty (PurchaseOrder, AkceptacjaDekretu, WZ, Alerty... dowolne),
natomiast miejsce użytkownika w ich przepływie jest stałe.

dla Pana są to dokumenty, dla mnie źródła danych.
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Natomiast Pan zaproponował coś co jest zmienne jak notatka na kartce, ma czerpać różne
dane z różnych baz i być jeszcze centralnym miejscem architektury.

Tak i to fantastycznie działa. I naprawdę chciałbym to podkreślić - TO DZIAŁA!

To ładny rysunek, ale tak naprawdę w architekturze poprzedniej z jednym wielkim chaosem
nic Pan nie zmienił, tylko zamiótł pod dywan te kilkadziesiąt porozrzucanych exceli.

Nieprawda. Ja wiem, że Pan jest przyzwyczajony...

A kwestię adhoców excelowych przerabialiśmy - zawsze będzie jakaś część analiz, która z
punktu widzenia analizy wdrożeniowej jest niewarta zawarcia w firmowej HD. Do czasu aż
ktoś nie stwierdzi, że jednak zajmuje to zbyt dużo czasu i warto tymi danymi zasilić HD.

Tu pełna zgoda. Z tym, że w tej architekturze, koszt zrobienia takiej DMA jest minimalny - z
lubością na wszystkich pokazikach robię taką DMA w 10 minut - z bajerami i gotowymi funkcjami
na wyjściu. Oczywiście, na pokazie dane są pokazowe, a życie ciut bardziej temat komplikuje,
ale bez przesady.
Wie Pan na ile czaczu wyceniam taką robótkę, taką mini DMA szybciutką? - 1-4 koziołków,
ryczałtowo 2. A księgową 2 razy mniej, bo to standardzik. I nawet nie widzę klienta na oczy, bo i
po co?
I to nie ja jestem taki dżolero, tylko owa architektura. Jeśli owa mała DMA załatwia 99%
zapytań, to na pozostały 1 % klient se może fałlukapować. Ale - tak jak Pan słusznie napisał - jak
tylko go to zmęczy, to dzwoni i pyk - ma następną DMA. Słowniki i takie tam - w cenie.

Przy następnym temacie już nie dzwoni, tylko robi sam. Chce Pan spróbować? - daje Pan temat,
a ja Pana pokieruję. Tu, publicznie, za free, itp. Poreklamuje Pan AFINA troszku, co Pan
Szanowny na to? Zostaje Pan z gotowym efektem. Za darmo.

A'propos fałlukapowania!
Święto dzisiaj! I to jakie!!!!
http://www.accountingweb.co.uk/article/excel-mvps-cele...
Jak Pan to nazwie paranoją, to dam Panu plusa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.04.12 o godzinie 21:57

 | Edytuj | Cytujwczoraj 21:47

Wojciech Gardziński:

Tak, tylko, że Pan jest przyzwyczajony do wypychanych z systemów dokumentów, które
użytkownik potem mozolnie przerabia

Ja tu mówię o czym innym. Dokument nie w sensie dużego zbioru danych, a definicji zdarzenia w
systemie np. pojedyncza faktura, a raczej zdarzenie jej zaewidencjonowania.

Wie Pan na ile czaczu wyceniam taką robótkę, taką mini DMA szybciutką? - 1-4 koziołków,
ryczałtowo 2. A księgową 2 razy mniej, bo to standardzik. I nawet nie widzę klienta na oczy,
bo i po co?

Danych do oczyszczenia i zamapowania na słowniki też Pan nie widzi? :)

I to nie ja jestem taki dżolero, tylko owa architektura. Jeśli owa mała DMA załatwia 99%
zapytań, to na pozostały 1 % klient se może fałlukapować.

No tak... jak 99% ma już poczyszczone to nawet pewnie standaryzować pod słowniki nie musi...

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:45

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tak, tylko, że Pan jest przyzwyczajony do wypychanych z systemów dokumentów, które
użytkownik potem mozolnie przerabia

Ja tu mówię o czym innym. Dokument nie w sensie dużego zbioru danych, a definicji zdarzenia
w systemie np. pojedyncza faktura, a raczej zdarzenie jej zaewidencjonowania.

Najpierw Pan nas karmi teoryjkami, że jakieś terabajty, a teraz już biaj księguje faktury... No,
jaja jakieś tydzień po Wielkiej Nocy nam Pan tu nieświeże zapodaje...

Wie Pan na ile czaczu wyceniam taką robótkę, taką mini DMA szybciutką? - 1-4 koziołków,
ryczałtowo 2. A księgową 2 razy mniej, bo to standardzik. I nawet nie widzę klienta na
oczy, bo i po co?

Danych do oczyszczenia i zamapowania na słowniki też Pan nie widzi? :)

A co, Internet nie przesyła tabelek? Pulpity zdalne nie działają?
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I to nie ja jestem taki dżolero, tylko owa architektura. Jeśli owa mała DMA załatwia 99%
zapytań, to na pozostały 1 % klient se może fałlukapować.

No tak... jak 99% ma już poczyszczone to nawet pewnie standaryzować pod słowniki nie
musi...

Musi. Ale ja mam taką zasadę - zrób słownik w Excelku sam. Co się połączy - to ma od razu,
reszta w błędach słownikowych (taki arkusik się robi przy okazji). I, po dwóch iteracjach, czyli po
dwóch minutach, użytkownik nagle nabiera takiego pojęcia o relacjach, jakby pigułę z dwoma
semestrami informatyki łyknął.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 23:12

Wojciech Gardziński:

Najpierw Pan nas karmi teoryjkami, że jakieś terabajty, a teraz już biaj księguje faktury...
No, jaja jakieś tydzień po Wielkiej Nocy nam Pan tu nieświeże zapodaje...

Mówię o modelu w jakim działają systemy integracji systemów. Transakcyjne.

I że ten model nie nadaje się do adhocowych raportow na HD.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:51

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Najpierw Pan nas karmi teoryjkami, że jakieś terabajty, a teraz już biaj księguje faktury...
No, jaja jakieś tydzień po Wielkiej Nocy nam Pan tu nieświeże zapodaje...

Mówię o modelu w jakim działają systemy integracji systemów. Transakcyjne.

I że ten model nie nadaje się do adhocowych raportow na HD.

Transakcyjne systemy raportowe? No to chyba już pójdę spać, bo nie rozumiem. Dobranoc!

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 00:15

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Dalej nie kumam :( . Ale ja, w ogóle, nie kumam niczego z biajów, więc proszę o zniżenie
poziomu metafory (Mocno Elegancka Teoretycznie Adekwatna Forma Obicia Ryja
Adwersarzowi)

Konstrukcja, którą Pan pokazał jest wykorzystywana w integracji systemów.

Ma Pan np. fk i osobno magazynówkę. I człowieka, który jak faktura zostanie
zaewidencjonowana to uruchamia proces wysyłki. Na wejściu pojawia mu się dokument
systemowy FV, na wyjściu ma skonfigurować dokumenty do WZ lub akceptacji wysyłki - ten
punkt procesu dziejącego się w różnych systemach materializuje się u niego na pulpicie, gdy ma
workspace integratora systemów.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 14.04.12 o godzinie 14:05

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:53
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