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Wojciech Gardziński:

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

Jeszcze jestem trochę "nowy" w temacie, także będzie to taka moja dywagacja ;)

Gdybym chciał komuś wytłumaczyć na czym polega ETL, pokazałbym przykładowy flow
(najlepiej - w formie diagramu ;) ) i po kolei :
1. jak zorganizowane są dane źródłowe - co przedstawiają, z jaką częstotliwością się zmieniają,
jak wygląda model (najpewniej znormalizowany)
2. dlaczego potrzebujemy tych danych w naszej hurtowni
3. jakie konkretne dane są potrzebne i dlaczego
4. w jaki sposób zorganizowana jest nasza tabela faktów oraz wymiary, do których trafią dane
5. na jakim poziomie agregujemy dane
6. na które dane powinniśmy być szczególnie uczuleni (czy zmieniają się gwałtownie w samej
hurtowni) i w jaki sposób je obsługiwać
7. w jakim formacie przychodzą do nas dane
8. jak często przychodzą dane
9. jaki ma być rezultat - w których tabelach, które dane, w jakiej postaci
10. przeszedłbym do omawiania przepływu - czyli wszelkie filtry, lookupy, normalizery (to co u
Pana się znalazło w filmiku :) ),oczyszczanie danych, wszelkie reguły jakie są stosowane,
niezgodności typów danych, sposobów kodowania.. i takie tam..
11. omówiłbym całą "politykę" obsługi błędów - błędy w samej strukturze pliku wejściowego,
błędy w danych..czy wstrzymywać całe ładowanie i robić ręczne poprawki, dzwonić do "biznesu"
etc...
12. w jaki sposób utrzymać taki przepływ, gdzie są wąskie gardła, jak można próbować
usprawnić proces w przyszłości

Ale to tylko moje takie teoretyczne gadanie ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.08.2009, 21:37

Witam Pana (J.Ż) ponownie w dyskusji. Doceniam.

Cóż, zgadzam się z Panem właściwie we wszystkim, chociaż inne akcenty, inny ciężar, inne
niekiedy rozwiązania.
Oczywiście ta dyskusja jest "prowokacją", ale, i Pan to dobrze wie, bo inaczej by Pan nie
"wrócił", prowokacją "merytoryczną". To że mi "się z Panem udało", czyli wciągnęła Pana ta
dyskusja, uważam za sukces.
Widziałem zarówno wiele prezentacji BI, wiele ich implementacji oraz wiele modeli arkuszowych,
aspirujących do BI, tzn. wykraczających poza 2 arkusze i 1 budżet. Prezentacje - cud malina,
szczęście i w ogóle - do tego stopnia, że wręcz je wyśmiewam.
Implementacje - widziałem, bo musiałem po nich sprzątać. Raporty robiące się po 12 godzin,
proste raporty dodatkowe wyceniane na 30.000 zł, niemożność zrobienia raportów, szczególnie
księgowych - (duża komplikacja zapytań), ogromne koszty zakupu i jeszcze większe wdrożeń,
totalna wręcz niekompetencja wdrożeniowców - to zatrważająca norma, którą pozwalam sobie
tu krytykować i ujawniać. Nikt by mi jednak nie uwierzył w ani jedno słowo, gdybym nie
proponował rozwiązań prostszych. Wiec pokazuję, że zebrać dane łatwo, przerobić też, zrobić
OLAPA również, opublikować też.
Czyli, rzeczywiście Pana punkt 1. mamy właściwie załatwiony.

Punkt 2., czyli analiza strategii itp. nie należy już do informatyki, więc ja jej nie proponuję i do
nie nie aspiruję. To robią konsultanci, tacy jak Pan i w te kompetencje nie ingeruję i nie
zamierzam ich oferować ani za 100, ani za 1.000.000 czegokolwiek. Uważam jednak, że
zrównywanie projektowania DTSów z kompetencjami konsultanta to gruba pomyłka - więc
pokazuję, że ten Pana mityczny księgowy (dobry pomysł), wiele rzeczy może zrobić sam -
natychmiast i bardzo tanio. Pan swoje zrobi i zarobi i tak.

Pan twierdzi, że BI to to drugie, czyli Pana usługi. To, co do diabła, robią systemy za drogie
pieniądze, mieniące się systemami Business Intelligence? CO one takiego robią, skoro, ja
twierdzę, ich funkcjonalność jest do zrobienia, a co najmniej do zaprojektowania w Excelu, a to,
jak Pan wie, dużo pieniędzy w kieszeni klienta.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/9
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Pisze Pan, że Pan sprząta po tych Excelowcach wszystkoróbkach. Proszę Pana, wiem. "Spaghetti"
Excelowe to straszna norma i tym walczy zarówno pan, jak i ja. Tak, jak tutaj staram się Was
przekonać, że "Excel potrafi", tak na grupach "excelowych" staram się pokazać, że arkusz to za
mało, trzeba SQLa, "OLAP-a", trzeba to wszystko wpasować do jakieś sensownej architektury z
HD w roli głównej, itd.

Napisałem: "Microsoft Excel: The king of BI" i trzymam się tej tezy.
Jeżeli chcemy zrobić dobry system informacji biznesowej, MUSIMY uwzględnić w niej arkusz
kalkulacyjny.
(Excel najpopularniejszy i dużo jak widać może, więc używajmy dalej pojęcia "Excel" - Taki
prezent dla MS, OO jeszcze nic nie rozumie w temacie współpracy z bazą danych)

Excel to najlepsze środowisko tworzenia definicji raportów, to użytkownicy powinni je tworzyć,
żeby uniknąć tej powszechnej rozbieżności pomiędzy SIWZem, a efektem końcowym. Oczywiście
istnieje problem pozyskania danych, ale to załatwiamy odp. funkcjami.

Użytkownicy tych projektów jednak nie tworzą. Przykład z jakieś tam rozmowy z analitykami.
-Słyszałem że wdrażacie jakieś BI?
-tak, coś tam INFORMATYCY WDRAŻAJĄ, jeżdżą na razie na jakieś szkolenia i potem nas będą
uczyć.
Nie otwiera się Panu, jako temu świadomemu, nóż w kieszeni? Mi tak.

Pisze Pan , że wyzwaniem są algorytmy oczyszczania i wzbogacania danych i model
wielowymiarowy. Fakt, ale jak Pan widzi, można je zrobić bardzo, ale to bardzo szybko, prosto i
tanio (w warstwie informatycznej).

Wie Pan, jak ja robię? Ja robię tak.
Mówię, Kliencie, daj dane. Daje. (oczywiście umowy, poufności, zastrzeżenia, tararara). Nie rób
żadnej specyfikacji wstępnej!

Ja robię prototypy ETL i OLAP, tak jak Pan to widział na filmikach.
I pytam się klienta, czy to to?
I wtedy on mi robi SIWZ, gdy wie co ma już, co ma, jak da słownik, na co musi chwilę poczekać,
bo ja muszę uwzględnić to i tamto.

Ale raporty robi od razu. Takie "rozpoznanie walką".
Nie muszę Panu pisać, jaki osiągamy efekt". Efekt współpracy - protokół odbioru podpisany
właściwie, zanim go wydrukuję.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.08.09 o godzinie 21:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 21:37

A Pana G.D. też witam. "Słówka" sobie wyjaśniliśmy. Mam nadzieję, że dalej porozmawiamy o
konkretach. Pan student, sam Pan to zauważa, to pierwszy atut, Panie Grzegorzu, że Pan potrafi
słuchać.

Trochę Pan teoretyzuje z tym diagramem do Cash-Flow. CF to konta, księgowy CF zrobi sobie
sam, trzeba mu dać tylko narzędzie.
(Niech pan wyrzuci te 'diagramy' do kosza.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.08.09 o godzinie 21:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.08.2009, 21:47

Wojciech Gardziński:

"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.

Panie Wojciechu - chyba wreszcie Pana zrozumiałem. Więc Panu w tej dyskusji chodzi wyłącznie
o analizy finansowe (stąd ciągle w dyskusjach przewija sie ten nieszczęsny księgowy).
Tylko wtedy lepiej zatytułować było dyskusję "Microsoft Excel: The king of FI BI".
Rzeczywiście w raportowaniu opartym wyłącznie o konta księgowe trudno cuda wymyślić.
Problem niestety (i jednak konieczność rozmowy z klientem) pojawia się, gdy raportować
chcemy nie tylko w oparciu o konta ale ważne są raporty dotyczące np.:
rozliczania projektów (koszty, wykonanie, plany w odniesieniu struktury projektu,
harmonogramu),
planowania i wykonania sprzedaży, kalkulacji zyskowności produktów,
skonsolidowanych wyników grup kapitałowych, analizy dotyczące obsługi klienta opartych o dane
z systemów CRM, analizy czasu zalegania produktów w magazynach, stanu zatrudnienia oraz
rotacji pracowników w różnych podziałach itd. itp.
No chyba, że takie tematy też Pan załatwia w 10 min, bez rozmowy z klientem...

Wojciech Gardziński:

Hehe ad kosztów...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/9

2 z 8 2012-01-03 09:28



Grzegorz
Drzymała
PL/SQL Developer

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

Jeżeli inaczej wyceniał Pan prace u swoich klientów niż nam pan to opisał to po co nas pan w błąd
wprowadza ? Jeżeli podaje już pan swoje kalkulacje wdrożeń żeby udowodnić, że jest pan tańszy
od innych rozwiązań to niech pan opiera się na rzeczywistości, nie na cenach "promocyjnych".

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 30.08.09 o godzinie 01:11

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.08.2009, 01:10

Wojciech Gardziński:

A Pana G.D. też witam. "Słówka" sobie wyjaśniliśmy. Mam nadzieję, że dalej porozmawiamy
o konkretach. Pan student, sam Pan to zauważa, to pierwszy atut, Panie Grzegorzu, że Pan
potrafi słuchać.

Trochę Pan teoretyzuje z tym diagramem do Cash-Flow. CF to konta, księgowy CF zrobi sobie
sam, trzeba mu dać tylko narzędzie.
(Niech pan wyrzuci te 'diagramy' do kosza.)

Miały być konkrety więc są.

Pisząc o diagramie i przepływach miałem na myśli przepływ danych w ETLu. Nie wiem skąd Pan
wziął "diagram do Cash-Flow".

Przykłady takich diagramów :

3.bp.blogspot.com/_jwovRYkIKyk/SaHCWMxXD2I/AAAAAAAAAEk/FCr6TUxF0uE/s1600-
h/2_17a.jpg

1.bp.blogspot.com/_jwovRYkIKyk/SaG0bxMGkgI/AAAAAAAAACE/89wDRTkbRU0/s1600-
h/1_07.jpg

4.bp.blogspot.com/_jwovRYkIKyk/SaG12Pqo2hI/AAAAAAAAAC0/3mrUSbhf6Kk/s1600-h/2_12.jpg

Pod każdą z tych ikonek , po dwukliku kryje się bardziej rozbudowana postać :

3.bp.blogspot.com/_jwovRYkIKyk/SaG1es7xQ9I/AAAAAAAAACk/2ofNfQ_NUlU/s1600-h/2_08.jpg

Każda ikonka oznacza pewną transformację (lookupy, sortowania, grupowania, filtry, tworzenie
nowych wyrażeń, strategie na aktualizacje, wstawianie).

I teraz - to wszystko tworzy mapping, a takie mappingi używane są do stworzenia przepływu,
który zazwyczaj można zaplanować (wykonywany codziennie, w weekend etc).

Taki najprostszy flow zawiera jeden mapping (ładowanie z operacyjnego systemu do hurtowni
zawiera się w jednym z powyższych jpegów):

gerardnico.com/wiki/_detail/dw/etl/informatica_powercenter
/powercenter_workflow_manager.jpg?id=dw%3Aetl%3Ainformatica_powercenter%3Apowercent
er_workflow_manager

Oczywiście flow może być trochę bardziej skomplikowany :

Czyli może zawierać kilka mappingów, obsługę błędów, wysyłanie maili, wykonywanie poleceń
skryptowych etc...

Na koniec przebieg ładowania możemy sobie obejrzeć :

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/9
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Właśnie to wszystko pokazałbym, gdybym miał komuś wytłumaczyć czym jest proces ETL :)

Grzegorz Drzymała edytował(a) ten post dnia 30.08.09 o godzinie 12:55

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.08.2009, 12:50

Panie Wojciechu - chyba wreszcie Pana zrozumiałem. Więc Panu w tej dyskusji chodzi
wyłącznie o analizy finansowe (stąd ciągle w dyskusjach przewija sie ten nieszczęsny
księgowy).
Tylko wtedy lepiej zatytułować było dyskusję "Microsoft Excel: The king of FI BI".

UWAGA: PAN KRZYSZTOF NAPISAŁ:
"Microsoft Excel: The king of FI BI" !!!
Ma Pan rację!

Ale, niestety, Pan mnie nie zrozumiał. Filmik, o którym tu mówimy, akurat dotyczył danych np.
sprzedaży, a ponieważ nie pokazuję w nim rozwiązania problemów analizy sprzedaży, tylko
NARZĘDZIE, JAK ZROBIĆ ANALIZĘ DOWOLNEGO TEMATU, więc księgowy jest zadowolony od
razu, a pozostali...

Rzeczywiście w raportowaniu opartym wyłącznie o konta księgowe trudno cuda wymyślić.

Proszę Pana, tu też nie ma Pan racji. To, że kostka finansowa by AFIN.NET jest STANDARDOWA,
nie oznacza że nie jest czymś bardzo skomplikowanym.
Umie Pan TAK PROSTO(!) robić raporty?
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_SimpleReport1...

Problem niestety (i jednak konieczność rozmowy z klientem) pojawia się, gdy raportować
chcemy nie tylko w oparciu o konta ale ważne są raporty dotyczące np.:
rozliczania projektów (koszty, wykonanie, plany w odniesieniu struktury projektu,
harmonogramu),
planowania i wykonania sprzedaży, kalkulacji zyskowności produktów,
skonsolidowanych wyników grup kapitałowych, analizy dotyczące obsługi klienta opartych o
dane z systemów CRM, analizy czasu zalegania produktów w magazynach, stanu zatrudnienia
oraz rotacji pracowników w różnych podziałach itd. itp.

To strasznie skomplikowane zagadnienia! Wszystko wymaga kawy!
(Serio: Analiza danych jest taka sama dla wszystkich tematów.) Raz się sumuje salda kont, raz
się sumuje wartości faktur, raz zlicza godzinki pracowników. Co za różnica?

No chyba, że takie tematy też Pan załatwia w 10 min, bez rozmowy z klientem...

Nie, kostkę finansową załatwiam w 10 minut, w pozostałych przypadkach postępuję, jak
napisałem w poście "do p. J.Ż."

Wojciech Gardziński:

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

Jeżeli inaczej wyceniał Pan prace u swoich klientów niż nam pan to opisał to po co nas pan w
błąd wprowadza ? Jeżeli podaje już pan swoje kalkulacje wdrożeń żeby udowodnić, że jest pan
tańszy od innych rozwiązań to niech pan opiera się na rzeczywistości, nie na cenach
"promocyjnych".

Metoda jest tańsza. Ja pewnie też, bo w tym temacie Pana ciężko przeskoczyć.
A zresztą, czyż to klikanie myszką to jakiś problem?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 11:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 11:05
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Właśnie to wszystko pokazałbym, gdybym miał komuś wytłumaczyć czym jest proces ETL :)

Pan chyba jeszcze nie ma dzieci, więc porada na przyszłość:
Jak się odpowiada dziecku, jak pyta "Skąd się biorą dzieci?"
Otóż, jest kilka strategii:
1. - A zęby umyłeś? (czyli czepia się słówek lub czegoś mało istotnego - już Pan ćwiczył)
2. - Z nadmanganianu potasu. (Licząc na to, że zanim wytłumaczymy dziecku, co to ten
nadmanganian jest, ono zapomni o pytaniu głównym) - tę metodę ćwiczy Pan chyba teraz...

Podpowiadam Panu, że jest jeszcze metoda trzecia, ćwiczona ze mną przez różnych tam na
początku tego wątku - oto ona:
3. - A jakie masz prawo, ty gówniarzu, pytać mnie, ojca twego, o cokolwiek?

A ja bym wytłumaczył to tak:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_HowToGetDataF...
Tu pobierasz skomplikowaną definicję, tu sprowadzasz ją do znanych pojęć biznesowych, tu
używasz do woli.
A tu, dodatkowo, a tak robisz prostą implementację hurtowni, żeby w Excelu wszystko się fajnie
szybko działo
http://afin.net/webcasts/Demo_HowToSimplifyVeryComplic...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 11:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 11:16

Wojciech Gardziński:

To strasznie skomplikowane zagadnienia! Wszystko wymaga kawy!
(Serio: Analiza danych jest taka sama dla wszystkich tematów. Raz się sumuje salda kont, raz
się sumuje wartości faktur, rza zlicza godzinki pracowników. Co za różnica?

hm... a jak Pan sobie radzi z analizami w których na bazie wartości wskazań liczników mediów,
wiedzy o liczebnosci osób zameldowanych, historii rachunkow za wiele lat wstecz, pory roku i
wieku mieszkańcow należy wykryć potencjalnych fałszerzy wskazań tychże liczników (zakup
makgnesu neodymowego w celu odbniżenia opłat stał sie modny).

jak Pan sobie poradzi w przypadku potrzeby wykonania analizy pozwalajacej ocenic skuteczność
każdej promocji sprzedazy kanapek w sieci fastfoodow w zależności od tego jakich konkurentow i
w jakiej odległości mamy,

jak Pan sobie poradzi w przypadku oceny jakości wykonywanych napraw produktów i
rentowności utrzymywania umów serwisowych tych samych podzespołów na bazie liczby złoszen
serwisowych, potencjanych nadużyć w zgłoszeniach napraw gwarancyjnych, kosztow
generowanych przez firme serwisowa i rejonu kraju,

to namiastka tego z czym miewam do czynienia w projektach BI, za projekty z dziedziny
Finansów nawet sie nie zabieram, bo już nawet klienci nie nazywaja tego BI tylko 'standardowe
raportowanie' bo jak sam Pan uznał "standardowa kostka' jest i nikt tu juz koła nie wymyśli...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 11:27

Normalnie, Panie Jarku, tak jak Pan - zbierając odpowiednie dane, konsultując ich znaczenie z
pracownikami merytorycznymi, tworząc odpowiednie słowniki i analizy różne różniste.

Ale potem, frrrrrrt, i jest hurtownia z tego, frrrrt i są raporty.

Pan mi chce tu zasugerować, że ja twierdzę, że Excela podepnę do magnesu neodymowego albo
do mapy klientów albo inszego czegoś.
jak dostanę dane i odpowiedni słownik, to się podepnę - tak jako i Pan.

Proszę o poważniejsze zarzuty.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 11:33

P.S. Ad. kostki finansowej (cytat z powyżej):
To, że kostka finansowa by AFIN.NET jest STANDARDOWA, nie oznacza że nie jest czymś bardzo
skomplikowanym.
Umie Pan TAK PROSTO(!) robić raporty?
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.htm

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 11:57

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 11:54
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Wojciech Gardziński:

Normalnie, Panie Jarku, tak jak Pan - zbierając odpowiednie dane, konsultując ich znaczenie z
pracownikami merytorycznymi, tworząc odpowiednie słowniki i analizy różne różniste.

Ale potem, frrrrrrt, i jest hurtownia z tego, frrrrt i są raporty.

Pan mi chce tu zasugerować, że ja twierdzę, że Excela podepnę do magnesu neodymowego
albo do mapy klientów albo inszego czegoś.
jak dostanę dane i odpowiedni słownik, to się podepnę - tak jako i Pan.

Proszę o poważniejsze zarzuty.

No tylko jeden: że to wszystko sie robi w 10 minut i prawie za darmo, ale coż poza Panem cała
reszta to chyba zdziercy ...

aha, jaka (ile stron i co zawiera) dokumentacja, która po Panu zostaje? Jak Pan zatwierdza
swoje projekty zanim je Pan zaimplementuje?

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 12:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 12:06

No tylko jeden: że to wszystko sie robi w 10 minut i prawie za darmo, ale coż poza Panem
cała reszta to chyba zdziercy ...

To ja mam do Pana Pytanie: CZYŻ NIE?

aha, jaka (ile stron i co zawiera) dokumentacje Pan po sobie zostawia?

O, tu mnie Pan rzeczywiście strzelił w piętę! Dobry strzał!
Mam ALERGIĘ na słowo: dokumentacja.

Dokumentacją jest działający system, otwarte SQLki, arkusze z otwartymi formułami, wszystko
otwarte, czytelne, na tacy.
A jak klient wymaga papieru, to zatrudniam sobie kogoś do zrobienia papieru.

Edit: literówki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 12:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 12:10

Wojciech Gardziński:

Mam ALERGIĘ na słowo: dokumentacja.

Dokumentacją jest działający system, otwarte SQLki, arkusze z otwartymi formułami,
wszystko otwarte, czytelne, na tacy.
A jak klient wymaga papieru, to zatrudniam sobie kogoś do zrobienia papieru.

To znaczy, że nie trzeba po Panu nic poprawiać? :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 12:51

To znaczy, że nie trzeba po Panu nic poprawiać? :)

OCZYWIŚCIE, ŻE TRZEBA!
To jest nawet WPISANE w tę metodę.
System informacyjny firmy jest ŻYWY, więc poprawki muszą być robione na bieżąco.
Robi je użytkownik.

bo np. jeżeli w jakimś raporcie jest definicja:
sw/400 (saldo winien konta '400')
a on chce w pewnym momencie uwzględnić jakieś wyłączenie, np. że, owszem sw/400, ale bez
analityki '01' to wchodzi do raportu (arkusz Excela) klika formułę, dopisuje do definicji 'sw/400'
znaczki '-sw/400.01', co daje 'sw/400-sw/400.01' i funkcje liczą mu odtąd, tak jak on chce.
W standardowym wdrożeniu BI, albo zatrudnia się 3 specjalistów od ABAPa, albo zleca poprawkę
raportu. Nie pisze o kosztach, bo mi zarzucą, że ja jestem tańszy.
Ja... się o tej poprawce nie dowiaduję :(

P.S. (kontynuując o dokumentacji)
Sprorządzona przeze mnie, albo kogoś, dokumentacja TEŻ się o tym nie dowiaduje, czyli jest do
kosza - stąd moja alergia.
Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za formuły tego raportu.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 13:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 12:58

Wojciech Gardziński:

No tylko jeden: że to wszystko sie robi w 10 minut i prawie za darmo, ale coż poza Panem
cała reszta to chyba zdziercy ...

To ja mam do Pana Pytanie: CZYŻ NIE?

no chyba poprosil Pan o zarzuty więc podalem czyz nie? krótki czas i dokumentacja (a jak widze
raczej jej brak)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 13:27

Jarek Żeliński:

Wojciech Gardziński:

No tylko jeden: że to wszystko sie robi w 10 minut i prawie za darmo, ale coż poza
Panem cała reszta to chyba zdziercy ...

To ja mam do Pana Pytanie: CZYŻ NIE?

no chyba poprosil Pan o zarzuty więc podalem czyz nie? krótki czas i dokumentacja (a jak
widze raczej jej brak)

Leżę rozłożony na łopatkach.
Fatalnie, że krótko, jeszcze gorzej, że brak kilogramów papieru...
Uznaję się za pokonanego.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 13:33

Wojciech Gardziński:

Dokumentacją jest działający system, otwarte SQLki, arkusze z otwartymi formułami,
wszystko otwarte, czytelne, na tacy.

No to ja już chyba nie mam pytań, teraz jest pora na to co mój dawny szef nazywa: "rynek to
zweryfikuje".

Pewnie czyta to wielu ludzi, możliwe że dokonają jakiegoś wyboru... dostawcy usługi... a że
żyjemy w wolnym kraju jako doświadczony uczestnik wolnego rynku pokazałem co i jak robie i
teraz przyjdzie mi poczekac na zainteresowanych.

Z góry uprzedzam, że trwa to grubo ponad 10 minut i kosztuje grubo ponad 100EUR. W zamian
za to zostawiam w pełni udokumentowany projekt zawierający: analize biznesowa i modele
biznesowe, dane źródłowego do analizy, analityczne modele danych (UML/ERD), modele
proceśow w kórych pozyskiwane są informacje, fakture wystawiam po zatwierdzeniu
dokumentacji przez zamawiajacego. W ramach gwarancji jestem do dyspozycji przyszłego
wykonawcym świadczę nadzór autorski.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 13:35

Wojciech Gardziński:

Leżę rozłożony na łopatkach.
Fatalnie, że krótko, jeszcze gorzej, że brak kilogramów papieru...
Uznaję się za pokonanego.

"Stomatolog oferuje: leczenie i usuwanie zębów. Korzyści dla pacjentów: zabiegi trwaja minutę,
nie wykonuję żadnych prześwietleń przed ani po zabiegach, usługa kosztuje 1zł".

Jarek Żeliński edytował(a) ten post dnia 31.08.09 o godzinie 13:42

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 13:40
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 7  8  9  10  11  …  82     Następna »

I tak ma być!
Wiedza kosztuje.

Ale narzędzie informatyczne (excel+jakieś tam dodateczki), szczerze mówiąc, mało, bo
self-made, taka IKEA.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.08.2009, 13:42

Wojciech Gardziński:

I tak ma być!
Wiedza kosztuje.

coż, skoro na rynku jest warta 100EUR.....

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 13:46
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