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Andrzej O.:

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.

Panie Andrzeju, Pan się znowu nieco pomylił. To grupa "Business Intelligence", a nie zajęcia dla
I. roku informatyki z tematu "Podstawy systemów transakcyjnych". My tu rozmawiamy o
systemach i architekturze analityczno-raportowej, a nie, jak się co ewidencjonuje.

Pana wszechogarniająca wiedza, czy też inteligencja, nieco się zagalopowała, musi Pan dać nam,
maluczkim, szansę na podążenie za Panem, co, od razu zaznaczam, trudnym będzie...

 | Edytuj | Cytuj14.04.2012, 17:14

Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, Pan się znowu nieco pomylił. To grupa "Business Intelligence", a nie zajęcia
dla I. roku informatyki z tematu "Podstawy systemów transakcyjnych". My tu rozmawiamy o
systemach i architekturze analityczno-raportowej, a nie, jak się co ewidencjonuje.

Pan się tutaj pomylił dwa razy.
Na zajęciach I roku informatyki pewnie o tym nie opowiadają, bo to system z premierą w
zeszłym roku.
A drugi raz Pan się pomylił proponując taką architekturę w adhocowym systemie analityczno-
raportowym.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.04.2012, 18:49

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, Pan się znowu nieco pomylił. To grupa "Business Intelligence", a nie zajęcia
dla I. roku informatyki z tematu "Podstawy systemów transakcyjnych". My tu rozmawiamy
o systemach i architekturze analityczno-raportowej, a nie, jak się co ewidencjonuje.

Pan się tutaj pomylił dwa razy.
Na zajęciach I roku informatyki pewnie o tym nie opowiadają, bo to system z premierą w
zeszłym roku.
A drugi raz Pan się pomylił proponując taką architekturę w adhocowym systemie analityczno-
raportowym.

Eee tam, nie tylko dwa - ja tam myślę, że z 5!

Uwaga - wytykam swoje błędy!!!
1. Twierdząc, że Pan się pomylił. Pan się nie pomylił, tylko Pan coś reklamuje (patrz nowy
system z premierą - angielski znaczy, bo tam długo rządziła premiera Tatcherowa)
2. Że system, który z dwóch różnych źródeł danych (systemów) robi pulpit, to coś nowego.
Panie, funkcje AFINA robią takie rzeczy od 15 lat. Od dwóch to nawet filmik jest, jak na jednym
excelku dane z Łorakla, Sikłelsa i MajEskiułela skaczą rąsia w rąsię.
http://www.goldenline.pl/forum/1441202/funkcja-dane-sq...
Nie ma problemu, żeby to zrobić w E. Wystarczą 2 kwerendy w jednym arkuszu - też od 15 lat).
A w Open/Libre Office'ie to dwa ruchy myszką.
A, to Pana błąd, ale, niech już będzie, że mój.
3. Że to grupa biznes intelligence (ani nie biznes, ani nie intelidżens). To grupa betonu
informatycznego, niemająca pojęcia o praktyce. Oczywiście, ja też zaliczam się do be-tonu.
4. Na I. roku informatyki nie ma takich praktycznych kawałków. Studentów karmi się tam
głodnymi kawałkami odmiany słów biznes intelidżens przez przypadki i rodzaje. Jeszcze
koniugacji nie ma, więc, niniejszym, proponuję:
Ja biznesintelidżensię, ty biznesintelidżensisz, oni biznesintelidżensią. Mam problem z trybem
rozkazującym: biznesintelidżenś!, czy biznesintelidżensuj! (zdecydowanie wolę to drugie, bo
biznesintelidżensienie zawsze jest niedokonane)
5. Użyłem słowa "nieco", a powinno być "poważnie".

Sorki i pardąsy za te moje pomyłki. Walę się (w pierś).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.04.12 o godzinie 20:09

14.04.2012, 19:44

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/90
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 | Edytuj | Cytuj

Andrzej O.:

A drugi raz Pan się pomylił proponując taką architekturę w adhocowym systemie analityczno-
raportowym.

Cześć, moi drodzy biajkowie.
No to, jak się tak strasznie mylę, to proponuję to sprawdzić:
http://www.goldenline.pl/forum/2875572/raportowanie-fi...

 | Edytuj | Cytuj16.04.2012, 11:46

Szanowny Panie Andrzeju, ależ ja dowcipa w sieci znalazłem fajowego
http://pl.memgenerator.pl/user/Guest/-1/15067/1/1

Pachnie Panem Szanownym na kilometr, potwierdzi Pan, czy się Pan wyprze, ciekawe...?
http://www.goldenline.pl/forum/584742/poczucie-humoru-...
http://www.goldenline.pl/forum/584742/poczucie-humoru-...

Popatrzcie na inne obrazki! Ależ towarzystwo! Ach, ci biajowi dowcipnisie... brawo!

P.S.
Ale,jak się tak głębiej zastanowiłem, to - zgodnie z 1. Przykazaniem Celebryty - "nieważne, co i
jak piszą, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska". Duma mnie rozpiera!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.04.12 o godzinie 14:42

 | Edytuj | Cytuj17.04.2012, 14:04

Jeśli w knajpie, przy barze opowiada Pan dowcipy o Afinie - to cieszy się Pan szczególnym
powodzeniem BD (czyli mix emotikonów :D i B) ) Skoro przynosi Pan te dowcipy tutaj na forum o
BI.

Żenujące są te Pańskie ataki osobiste.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.04.2012, 22:19

Andrzej O.:

Jeśli w knajpie, przy barze opowiada Pan dowcipy o Afinie - to cieszy się Pan szczególnym
powodzeniem BD (czyli mix emotikonów :D i B) ) Skoro przynosi Pan te dowcipy tutaj na
forum o BI.

Żenujące są te Pańskie ataki osobiste.

Fakt, żenada straszna.

Ale, ale, dzisiaj, Panie Dzieju, Kongres biajowy był (czy też jest) w stolycy! Teraz zapewne trwa
integracja... ludzie to mają fajnie...
http://konferencje.pb.pl/konferencja/511,vi-kongres-bu...
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Ale, jak tam, co tam? Dajcie jakiś przeciek. Czy BI ma świetlaną przyszłość, nie musicie pisać,
bo to na pewno.

Ja bym chciał wiedzieć, ile osób się nabiera na takie kawałki, znaczy, sorka, ilu jest uczestników
Kongresu?
http://www.lemeridien.pl/pl/gallery/konferencje

P.S. uzupełnionka.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.04.12 o godzinie 11:54

 | Edytuj | Cytuj17.04.2012, 22:27

Zobaczcie, na czym polega posiadanie BI.

Przypominam, że tepsa posiada wszystkie biaje świata i nawet nie chcę pytać, ile nas to, jej
przymusowych klientów, kosztowało.

(Drastyczne)
http://www.goldenline.pl/forum/2877814/makro

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.04.12 o godzinie 13:30

 | Edytuj | Cytuj18.04.2012, 13:29

List otwarty
do uczestników Kongresów Controllingowych, Kongresów Business Intelligence

DOŚĆ TEORII!

Szanowni Państwo,
PT. Prezesi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy Controllingu, Controllerzy (specjaliści) Finansowi,
Księgowi, Analitycy Sprzedaży, Analitycy!

My, trenerzy, szkoleniowcy, specjaliści w zakresie użytkowania i zastosowań arkusza
kalkulacyjnego, w szczególności systemu MS Excel, zwracamy się do Państwa z kilkoma,
niewątpliwie trudnymi, ale jakże aktualnymi i ważnymi dla Waszej i naszej pracy, pytaniami. Są
one związane z paradoksem, który obserwujemy od lat w naszej codziennej pracy oraz w
lekturze agend wszelkich spotkań specjalistów controllingu oraz programach nauczania
controllingu wyższych uczelni. Od razu zastrzegamy, że nie jest to specyfika polska – na całym
świecie występuje tzw. Paradoks Excela.

Paradoks Excela
1. Czy to nie dziwne, że w znakomitej większości agend wszelkich kongresów/spotkań
specjalistów finansowych brak jest jakiejkolwiek wiedzy narzędziowej?
Wszyscy Państwo pracujecie w arkuszu kalkulacyjnym, wszyscy tworzycie swoje modele
finansowe w tym narzędziu, a nikt nie pokazuje JAK TO ROBIĆ, domyślnie uznając, że, skoro to
robicie, to wiecie, jak to robić. Prawda jest jednak taka, a my wiemy to najlepiej – bo przecież
uczymy na co dzień Was i Waszą kadrę analityczną – że poziom wykształcenia specjalisty
finansowego w zakresie użytkowania jego, praktycznie, jedynego narzędzia pracy – arkusza
kalkulacyjnego, pozostaje na poziomie samouka oraz radosnego odkrywania informatyki od
podstaw. Wszak, ukochana przez Was, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO to nic innego, jak proteza

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/90
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relacji tabel w relacyjnej bazie danych, a łącze excelowe, stanowczo nadużywane w Waszych
raportach, to proteza konsolidacji danych z różnych ich źródeł.

2. Czy to nie dziwne, że 99% ogłoszeń o pracę dla analityka, zawiera, klasyczną już, formułę, że
ma on reprezentować „ponadprzeciętną znajomość programu MS Excel”?
Kto publikuje te ogłoszenia – Wy przecież! Od pracowników oczekujecie znajomości arkusza
kalkulacyjnego – pytamy, skąd ma on tę wiedzę posiąść, jeżeli konferencje omawiają wyłącznie
aspekty merytoryczne (nie chcemy zarzucać teoretyzowania, ale fakty mówią same za siebie)

3. Czy to nie pomyłka, że od analityków oczekujecie „znajomości VBA”, „znajomości Accessa”, a
nie podstaw informatyki w zakresie współpracy z bazami danych?
Język SQL, ODBC, OLE DB, ADO – to pojęcia, znane w informatyce od 25-10 lat, a ani WY, ani
Wasza kadra nie wiecie co to i po co to jest! Naprawdę nie trzeba znać ani VBA, ani Accessa,
żeby wykorzystać wszelkie dobrodziejstwa technologii informatycznej z poziomu Excela,
Open/Libre Office’a. Kto z Was potrafi stworzyć prostą kwerendę do bazy danych?

4. Dlaczego nie potraficie krzyknąć „DOŚĆ TEORII!”?
Wszystkie agendy spotkań specjalistycznych naszpikowane są z jednej strony teorią, a z drugiej
reklamami systemów Business Intelligence sponsorów tych konferencji. Dlaczego producenci
systemów, które „wiedzą lepiej” mają w ogóle jakikolwiek posłuch u specjalistów? To nie wiecie,
że jak tylko wrócicie do swoich firm/organizacji, to będziecie znowu i ciągle, i wciąż, pracować w
arkuszu kalkulacyjnym? Kto ma się tego domagać, jak nie Wy, Praktycy?

Co jest centrum Waszego świata, świata raportów, analiz, sprawozdawczości?
Dlaczego dajecie sobie wciskać bajkę o super-systemie, który dostarczy Wam wiedzy, jednej
wersji prawdy, rozwiąże za Was wszelkie problemy super-pulpitem?
Czy nie widzicie, że agendy tychże konferencji to jedna, wielka reklama, skierowana do, być
może, specjalistów merytorycznych, ale jednocześnie dyletantów informatycznych?
Przepraszamy za te słowa. Bardzo chcielibyśmy, żeby one Was nie dotyczyły.

Wojciech Gardziński
Krzysztof Rumiński

 | Edytuj | Cytujwczoraj 17:01

Mała uwaga - właśnie niedawno robiłem model w SQL formatki budżetowej.
Na podstawie 30MB Excela (bez danych, same opisy!) z ~50 zakładkami

Przygotowanie modelu w SQL zajęło 5 dni i 10 formatek z wyborem elementów wymiarów.

Dziękuję.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:10

Andrzej O.:

Mała uwaga - właśnie niedawno robiłem model w SQL formatki budżetowej.
Na podstawie 30MB Excela (bez danych, same opisy!) z ~50 zakładkami

Przygotowanie modelu w SQL zajęło 5 dni i 10 formatek z wyborem elementów wymiarów.

Dziękuję.

Super, gratulacje! Czyli nie trzeba kupować super-systemu do budżetowania ani biaja!
Wystarczy Excelek i parę SQLków.
Tak myślałem!

Dziękuję.

http://www.goldenline.pl/forum/2610065/konsolidacja-10...
http://www.goldenline.pl/forum/989998/konsolidacja-pli... (filmik z 15.6.2009)

 | Edytuj | Cytujwczoraj 21:59

Wojciech Gardziński:

Super, gratulacje! Czyli nie trzeba kupować super-systemu do budżetowania ani biaja!
Wystarczy Excelek i parę SQLków.
Tak myślałem!

Dziękuję.

i nic w tym Excelu przypadkiem nie ruszać, szczególnie jak nie jest parametrem bo wymaga
skopiowania w tysiącach komórek w 50 zakładkach :D

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:03

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Super, gratulacje! Czyli nie trzeba kupować super-systemu do budżetowania ani biaja!
Wystarczy Excelek i parę SQLków.
Tak myślałem!

Dziękuję.

i nic w tym Excelu przypadkiem nie ruszać, szczególnie jak nie jest parametrem bo wymaga
skopiowania w tysiącach komórek w 50 zakładkach :D

Ależ skąd! Kiedyś (dawno już temu, ok 2005) miałem taką procedurkę, że definiowało się
wymiary i ich "miejsce" (czyli, czy to ma być skoroszyt, arkusz, wiersz, czy koluma), naciskało
się start i taki wielki system skoroszytów generował się w minutę. Miało to jednak pewną wadę -
poważną. Z tego powodu nikt tej mojej super-procedury nie użył produkcyjnie...

Bo systemy skoroszytów/arkuszy już wszyscy mają, mają wzorce, mają wręcz wszystko (bo to
wynika z organizacji) - problem jest właściwie tylko z konsolidacją, kostką - takimi tam
sztuczkami SQLkowymi. A to jakieś 5 minut, no dobra - godzina. Ale 5 dni to bardzo dobry
rezultat! Bo "wdrożenie systemu" albo "biaj" to miesiące, kupa kasy i mierny efekt (bo
nieuchronny powrót do excelków).

Taki wzorzec budżetowy np. tutaj http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...
(są też inne - można poklikać http://afin.net/samples/Cases/Data/Excel/SheetRanges/)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.04.12 o godzinie 22:19

 | Edytuj | Cytujwczoraj 22:16

Wojciech Gardziński:

A to jakieś 5 minut, no dobra - godzina.

Ja oceniam na ze 2 miesiące :D

Ale 5 dni to bardzo dobry rezultat! Bo "wdrożenie systemu" albo "biaj" to miesiące, kupa kasy
i mierny efekt (bo nieuchronny powrót do excelków).

Jak można w jednym miejscu zmienić wzór na wszystkich krotkach?

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:44

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A to jakieś 5 minut, no dobra - godzina.

Ja oceniam na ze 2 miesiące :D

No tak, filmiki są przyspieszone 1000 razy. Ciekawe tylko, dlaczego wszyscy mi mówią, że są
nudne, jak flaki z olejem. Musi - napędowym...

Ale 5 dni to bardzo dobry rezultat! Bo "wdrożenie systemu" albo "biaj" to miesiące, kupa
kasy i mierny efekt (bo nieuchronny powrót do excelków).

Jak można w jednym miejscu zmienić wzór na wszystkich krotkach?

A, to Pan stosuje formuły w danych - dobre! Stara dobra Excelioza żyje. No, tak, wszak od
czegoś trzeba ciągle ratować...

Ale, po tej wymianie uprzejmości, stwierdzam, że to Pana Szanownego wdrożenie/model to jest
dokładnie to, co być powinno. Model excelowy, trochę SQLków, pomysł na, uniwersalny dla
danej firmy, wzorzec excelka i heja. 1 gość, parę dni i system hula, aż miło. Zrobił Pan po prostu
to, co my nazywamy DMA (Data Mart 4 Analyse) - szybko, prostymi narzędziami, uniwersalnie,
modyfikowalnie... a jeszcze jakiś czas temu bez biaja by się nie obyło. Jest miód, znaczy
progres.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 23:21
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Jak można w jednym miejscu zmienić wzór na wszystkich krotkach?

A, to Pan stosuje formuły w danych - dobre! Stara dobra Excelioza żyje. No, tak, wszak od
czegoś trzeba ciągle ratować...

Krotki w Excelu...???

Mozna to podsumować znanym hasłem reklamowym:
Użytkownicy uczą się robić w excelu relacje między polami tabel. Prawie jak relacje w bazie
danych, bo można zrobić wyszukaj.pionowo tylko po jednej posortowanej kolumnie.
Uzytkownicy uczą się robić podłączenia do źródeł danych. Prawie jak zasilenia bez czyszczenia
danych.
Użytkownicy uczą się jak robić słowniki zmiennych w excelu. Prawie jak zmienne w SQL
Użytkownicy robią hurtownie danych w tabeli przestawnej. Prawie jak hurtownie danych dopóki
im jakiś element bez danych nie zniknie rozwalając całość.

Wszystko co Pan proponuje jest prawie... które robi wielką różnicę...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 24.04.12 o godzinie 07:26

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:37

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Jak można w jednym miejscu zmienić wzór na wszystkich krotkach?

A, to Pan stosuje formuły w danych - dobre! Stara dobra Excelioza żyje. No, tak, wszak od
czegoś trzeba ciągle ratować...

Krotki w Excelu...???

Uwielbiam, jak wciska mi Pan swoje błędy.

Mozna to podsumować znanym hasłem reklamowym:
Użytkownicy uczą się robić w excelu relacje między polami tabel. Prawie jak relacje w bazie
danych, bo można zrobić wyszukaj.pionowo tylko po jednej posortowanej kolumnie.

Ja WYSZUKAJ.PIONOWO? Hehehehe

Uzytkownicy uczą się robić podłączenia do źródeł danych. Prawie jak zasilenia bez czyszczenia
danych.

Nie, no nie mogę. To PowerPivot nie czyści danych, bo nie ma kreatora graficznego. 2012 już ma
- sukces. W Query są kryteria, takie same, jak we wszystkich narzędziach bazodanowych - za
darmo od 20 lat - to Pan to robi w Excelku autofiltrem
Pamięta Pan?
http://afin.net/webcasts/KlubControllera2010_MSQuery_v...

Użytkownicy uczą się jak robić słowniki zmiennych w excelu. Prawie jak zmienne w SQL

Oj tak. Zmienne w SQL się strasznie różnią... rozumiem że w SQLS, bo SQL to język, nie baza

Użytkownicy robią hurtownie danych w tabeli przestawnej. Prawie jak hurtownie danych
dopóki im jakiś element bez danych nie zniknie rozwalając całość.

Hehehehe. To AFIN ma funkcję GETDATAOLAP, która nie rozwala tabeli
http://afin.net/webcasts/HowTo_InsertFunction_GETDATAO...
http://afin.net/webcasts/Demo_OlapFunctions_AfinNetVsE...

Wszystko co Pan proponuje jest prawie... które robi wielką różnicę...

Tak, to prawda. PRAWIE Pan wie, o co chodzi.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.04.12 o godzinie 09:02

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:58

Nie, no, nie ma to jak dobrze zacząć dzionek.
Najpierw rozgrzewka Pana Andrzeja, a teraz niusy biajowe...
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Dwa scenariusze dla rynku Business IntelligenceBusiness Intelligence

Ostatni rok to stabilny poziom zainteresowania narzędziami analitycznymi typu Business

Intelligence - zauważa Edward Jędrzejowski, solutions engineer, Epicor Software Poland. -

Prognozując najbliższe miesiące można mówić o dwóch scenariuszach, czyli wzroście

zainteresowania lub wycofania inwestycyjnego firm.

Zdaniem naszego rozmówcy, chociaż Business Intelligence to rozwiązania o wielkich

możliwościach kryzysowych, to opierając się na doświadczeniu sprzed 2008/2009, kiedy

mieliśmy do czynienia z globalnym zachwianiem gospodarczym, zamrożenie budżetów wydaje

się wizją realną i prawdopodobną.

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Świat mądrzeje. I o to chodzi. I jak to ładnie nazwane - "wycofanie inwestycyjne"...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.04.12 o godzinie 09:08

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:07

Wojciech Gardziński:

Ja WYSZUKAJ.PIONOWO? Hehehehe

Uzytkownicy uczą się robić podłączenia do źródeł danych. Prawie jak zasilenia bez
czyszczenia danych.

Nie, no nie mogę. To PowerPivot nie czyści danych, bo nie ma kreatora graficznego. 2012 już
ma - sukces. W Query są kryteria, takie same, jak we wszystkich narzędziach bazodanowych
- za darmo od 20 lat - to Pan to robi w Excelku autofiltrem
Pamięta Pan?
http://afin.net/webcasts/KlubControllera2010_MSQuery_v...

Użytkownicy uczą się jak robić słowniki zmiennych w excelu. Prawie jak zmienne w SQL

Oj tak. Zmienne w SQL się strasznie różnią... rozumiem że w SQLS, bo SQL to język, nie baza

Użytkownicy robią hurtownie danych w tabeli przestawnej. Prawie jak hurtownie danych
dopóki im jakiś element bez danych nie zniknie rozwalając całość.

Hehehehe. To AFIN ma funkcję GETDATAOLAP, która nie rozwala tabeli

To ja proponuję zamknąć ten wątek, bo Pan bezczelnie kłamie. Skoro nie używa Pan
WYSZUKAJ.PIONOWO i proponuje Pan swoją funkcję GETDATAOLAP (którą ma każdy BI - jako
jedną z 15, a nie jedyną możliwość), a dane czyści prostym autofiltrem... to Pan robi z
wszystkich klientów wała bo "Excel - king of BI" to brzmi dumnie, ale ponieważ się Excel nie
nadaje to pod tą nazwą przemyca Pan AFINa, który jest po prostu kiepskim BIajem mającym
może 5% funkcjonalności systemów, z którymi Pan walczy.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:46

Andrzej O.:

To ja proponuję zamknąć ten wątek, bo Pan bezczelnie kłamie.

Nie wiem, czy już to Panu Szanownemu mówiłem w tym tygodniu...
Jest Pan słodki.

Skoro nie używa Pan WYSZUKAJ.PIONOWO i proponuje Pan swoją funkcję GETDATAOLAP
(którą ma każdy BI - jako jedną z 15, a nie jedyną możliwość), a dane czyści prostym
autofiltrem...

Zaś jakaś imputacja, hehehe

to Pan robi z wszystkich klientów wała bo "Excel - king of BI" to brzmi dumnie, ale ponieważ
się Excel nie nadaje to pod tą nazwą przemyca Pan AFINa, który jest po prostu kiepskim
BIajem mającym może 5% funkcjonalności systemów, z którymi Pan walczy.

Jak Pan zobaczył, co wywijam z CZYSTYM Excelem na pamiętnym Klubie Controllera, to Panu się
oczka otworzyły. Czyż nie?
AFIN jest wynikiem mojego doświadczenia z problemami z Excelem - to jest niewątpliwe.
MS jest ślepy na potrzeby ludków - to też nie budzi już chyba żadnych wątpliwości.
Gdyby świadomość ludków (ludek - standardowy użytkownik Excela, bez negatywnych
podtekstów - jest, jaki jest) była większa, Excel by wystarczał w 95%, a ja bym walczył o to
"lepiej". Ale świat jest inny. MS jest ślepy, a ludkami rządzą zakłamani biajkowie. Zakłamani, bo
wykorzystują ślepotę maluczkich.
Ja, jak Pan doskonale wie, walczę na kilku frontach:
1. Demaskuję nicość funkcjonalną BI, bo Excel to wszystko ma.
2. Demaskuję i poprawiam świadomość ludków, bo jest co.
3. Próbuję (i tu nie jestem sam, jest nas wielu, jam gębą) stworzyć architekturę pracy analityka,
która sprawnie rozwiąże problemy efektywnej pracy w Excelu.
4. Rozwijam AFINA, punktując, krok po kroku, słabości, zarówno MS, jak i mentalne ludzi. I tu,
proszę Szanownego, może się Pan zburzy - ma Pan to chyba w setupie, więc spoko - Pan jest
moim sukcesikiem. Sorka za szczerkę, ale Pan się jej ostatnio bardzo domaga. Hihihihi.

Mniej więcej raz-dwa razy w tygodniu mam zamówienia na te moje DMA'y, robię coś takiego w
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dzionek i nabijam się z Pana problemów do łez. Pozdrawiam.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 22:11
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