
Microsoft Excel: The king of BI

« Wróć do tematów
Business Intelligence

Zakończ obserwację Odpowiedz

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

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

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

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

« Poprzednia     1  … 87  88  89  90  91  92     Następna »

Wojciech Gardziński:

Jak Pan zobaczył, co wywijam z CZYSTYM Excelem na pamiętnym Klubie Controllera, to Panu
się oczka otworzyły. Czyż nie?

Tak, przydało mi się bo potem wiedziałem jak na przykładzie tabeli przestawnej pokazywać
ludziom co to jest hurtownia danych :D

1. Demaskuję nicość funkcjonalną BI, bo Excel to wszystko ma.

Gdyby Excel miał to by Pan nie rozwijał AFINA. Mi się demaskować Pańskiego przeczenia sobie w
4 punktach nie chce bo widać.

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.

Powiem Panu tak - nie znam producenta addinów do Excela, który by się reklamował jako Excel.
Bo to znaczy, ze produkt, który proponuje nie ma wartości dodanej.
Pan natomiast wprowadza ludzi w błąd najpierw wmawiając im, ze wystarczy Excel, a potem jak
się okazuje, że nie bardzo to sprytnie proponuje AFINa, którego jakoś Pan nie reklamuje jako
"AFIN - king of BI". A szkoda - może by z tego coś było, a tak jest tylko kwas...

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.04.2012, 22:26

Andrzej O.:

...a tak jest tylko kwas...

Napisał w 1.801. poście Pan Andrzej, musi, kwasu, wielbiciel. Dzięki.

 | Edytuj | Cytuj24.04.2012, 23:21

Rewelacyjny dowcip biajowy słyszałem
Na moje pytania

I. SAY what is in BIs, what we cannot do/process in Excel?
II. What is in BI what isn't to get for free or at very low cost?
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...

odpowiedziano:

BI is BI and it is alone in its own technology landscape.

Posted by Silas Labedo

Jesteśmy 3-5 lat przed światem. I nawet tego nie potrafimy wykorzystać.
Musiałoby to przyjść z Ameryki.

 | Edytuj | Cytuj26.04.2012, 08:51

Wojciech Gardziński:

Musiałoby to przyjść z Ameryki.

No i, przychodzi.
http://www.computerworld.pl/aplikacjebiznesowe/Busines...

Microsoft Business Intelligence

Producent: Microsoft

Opis systemu:

Platforma Microsoft BI pozwala na budowę rozwiązań analitycznych w organizacjach o dowolnej

wielkości. Ze względu na pełną integrację z pakietem Office pozwala na tworzenie rozwiązań BI

przez każdego pracownika w organizacji. W myśl hasła "BI dla każdego" firma Microsoft

dostarcza proste i intuicyjne narzędzia, które pozwalają szybko budować rozwiązania raportowo-

analityczne bez konieczności poznawania i uczenia się nowych narzędzi - wystarczy tu znajomość
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arkuszy kalkulacyjnych Excel. Dzięki rozwiązaniom portalowym użytkownicy mogą publikować

przygotowane analizy i łatwo udostępniać je dla innych odbiorców zwiększając w ten sposób

efektywność pracy grupowej.

Charakterystyka funkcjonalna oprogramowania:

W ramach platformy dostępne są m.in. wydajny i skalowalny silnik relacyjnej bazy danych, silnik

analiz wielowymiarowych, narzędzia eksploracji danych, analiz what-if, prognozowania,

wnioskowania, a także szereg narzędzi dedykowanych dla arkuszy Excel. Oprogramowanie

obsługuje również technologię samoobsługowego BI pozwalającą użytkownikom na tworzenie

raportów, które mogą zawierać setki milionów rekordów i mogą być przetwarzane w

tradycyjnym i znanym środowisku Excel z wykorzystaniem technologii in-memory. Platforma

Microsoft Business Intelligence zawiera narzędzia do czyszczenia i profilowania danych oraz usługi

MDM. Oprogramowanie w pełni integruje się z pakietem Microsoft Office oraz innymi aplikacjami

koncernu Microsoft.

Chłopaki, przestawiać się mnie tu szybko, uczyć Excelka i VBA, bo jutro będzie za późno!

(I, uwaga, ja powyższego tekstu nie napisałem. Ja go piszę od wielu, wielu lat.)

 | Edytuj | Cytuj2.05.2012, 17:42

Platforma BI jak to platforma MS - nie wystarczy złożyć, każdą część trzeba sobie zrobić.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |8.05.2012, 13:05

Raporty i zasilanie danymi z AFINEM

http://www.goldenline.pl/forum/2899196/afin-net-rejest...

Otwierasz drzwi, przekręcasz kluczyk I JEDZIESZ.

P.S.
Tak, tak, jedziesz... Śmiało!
http://afin.net/webcasts/HowTo_StartForBeginners.swf
http://afin.net/webcasts/HowTo_StartForBeginnersParame...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.05.12 o godzinie 12:52

 | Edytuj | Cytuj8.05.2012, 13:44

Wreszcie zaczynają się pojawiać sensowne artykuliki... (!)

http://www.accountingweb.co.uk/blog-post/do-you-deny-h...

Im wyżej w hierarchii organizacyjnej, tym mniejsza wiedza, na ile ludzie używają Excela. I
dlatego BI na wcisk, to na wcisk, ale wchodzą. Ale świadomość wzrasta z dnia na dzień.
Tak 3mać!

 | Edytuj | Cytuj11.05.2012, 20:04
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Słuchajcie, jak można pisać takie bzdety?

Badania niezależnej firmy analitycznej IDC dowodzą, że średnia stopa zwrotu z inwestycji w

Business Intelligence wśród amerykańskich i europejskich firm wynosi 112%. Przy tym zwrot na

poziomie 54% wynika z poprawy jakości przeprowadzanych procesów biznesowych, 42% wzrost

wiąże się ze wzrostem produktywności, a 4% wynika z oszczędności kosztów. Co istotne, zwrot z

inwestycji jest tym większy i szybszy, im szersze i pełniejsze zastosowanie rozwiązań BI.

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

Po 1. To już ROI nie dotyczy firmy, jako całości, tylko samej inwestycji w BI?
Po 2. Jak BI POPRAWIA jakość procesów biznesowych, gdy, z tego, co wiem, służy do
raportowania owych procesów biznesowych na pięknym pulpicie? I to aż o 54%! Względem
czego? Rozumiem, że wobec poprzedniego stanu, który ów BI miał raportować. To, jeśli się to
tak fajnie zwiększyło, a BI dotyczy tego stanu (zostało wdrożone przy stanie) 100%, to efekt i
wyliczonka są gdzie?
No, głupio odpowiadać, ale wszyscy to wiemy - w Excelu!
Czyli Excel spowodował wzrost o 54% przy zerowej inwestycji.
I te palanty, znaczy ci goście, twierdzą, że BI dodatkowo jeszcze o 4% obniżył koszty.
Zatrudniając 3 dodatkowych ITków i powodując kupę dodatkowej roboty w Excelu?
(Nawet się głupio nie pytam o metodologię tych badań, bo po co się wkurzać?)

Po 3. I jeszcze nasz BI jest dla naszych kontrahentów? I, w ogóle, dla wszystkich! Everyone's
invited! Pan portier też! On już ma dashboarda (z kluczami).

Sorka, ale gdyby głupota potrafiła latać...
Jak Ikar, coraz wyżej... i wyżej... (właśnie nasz jurny młodzieniec zachwyca się pięknem
"Chmury")
Na szczęście, już niedługo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.05.12 o godzinie 16:06

 | Edytuj | Cytuj18.05.2012, 11:11

.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.05.12 o godzinie 16:06

 | Edytuj | Cytuj18.05.2012, 16:05

Badania niezależnej firmy analitycznej IDC dowodzą

International Data Corporation (IDC), a subsidiary of IDG - rzeczywiście "niezależna" firma
analityczna, tylko niezależna od kogo?

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:17

Michał R.:

Badania niezależnej firmy analitycznej IDC dowodzą

International Data Corporation (IDC), a subsidiary of IDG - rzeczywiście "niezależna" firma
analityczna, tylko niezależna od kogo?

Od rzeczywistości, ma się rozumieć.
IDG to computerworld, znane z niezależności (szczególnie od reklam) wydawnictwo
profesjonalne, publikujące np. takie zestawienia o Business Intelligence:
http://www.computerworld.pl/centrumBusinessIntelligence
(trzeba się zalogować, bo to wiedza dla wybranych)

Oczywiście, słowa Excel nie uświadczysz.

P.S.
Nie, no, nie mogę...
Tam jest ankieta - w iluś tam krokach odpowiadasz na pytania i on ci "pomaga" wybrać system.

Oto parę "wymagań odnośnie systemu Business Intelligence":

*Automatyczna konwersja walut

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/91

3 z 9 2012-05-22 21:07



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

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

(w Excelu się to robi, wpisując kurs waluty w komórkę i wszystkie formułki podzielić przez ową)

*Symulacja zjawisk biznesowych bezpośrednio w kokpitach menedżerskich
(chodzi zapewne o cliparty "pieniądze lecą z nieba" itp.)

*Czy za niezbędną uważasz możliwość prowadzenia analiz offline - bez połączenia z bazą danych?
(To to, co robią exceliści - kopiuj folder i przełącz linki)

*Modele predykcyjne
(ach, pamiętam, były kiedyś takie "Tygrysy Ekonomiczne", cud malina eplikejszyn... Na
podstawie dwóch, wpisanych bilansów robiły prognozę bilansu na 50 (PIĘĆDZIESIĄT!!!) lat do
przodu! Gdzież ta wiedza? Kiedyś to były systemy...)

i inne:
*Czy za niezbędne uważasz funkcje liniowej analizy danych?
(ale o co chodzi?)
*Czy potrzebujesz funkcji z zakresu Business Activity Monitoring?
(znaczy się szpiegowanie internetu i kontrola kliknięć)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.05.12 o godzinie 15:11

 | Edytuj | Cytujwczoraj 14:54

Wojciech Gardziński:

*Automatyczna konwersja walut
(w Excelu się to robi, wpisując kurs waluty w komórkę i wszystkie formułki podzielić przez
ową)

tylko jeszcze trzeba pamiętać które

*Modele predykcyjne
(ach, pamiętam, były kiedyś takie "Tygrysy Ekonomiczne", cud malina eplikejszyn... Na
podstawie dwóch, wpisanych bilansów robiły prognozę bilansu na 50 (PIĘĆDZIESIĄT!!!) lat do
przodu! Gdzież ta wiedza? Kiedyś to były systemy...)

nie pomyliło się Panu? - zwyczajowo przy Pana ignorancji poprawię: prognozy robi się raczej dla
50 (setek, tysięcy) pozycji na 2 okresy wprzód.

i inne:
*Czy za niezbędne uważasz funkcje liniowej analizy danych?
(ale o co chodzi?)

no fakt, klienci z sezonowością niech idą w cholerę

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:13

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

*Automatyczna konwersja walut
(w Excelu się to robi, wpisując kurs waluty w komórkę i wszystkie formułki podzielić przez
ową)

tylko jeszcze trzeba pamiętać które

Może ta z nazwą "Kurs waluty", ale to może dla Pana za trudne? Może też za trudno jest wybrać
ową z listy nazw po naciśnięciu [F3]? W Excelu wszystko dla Pana jest za trudne...

*Modele predykcyjne
(ach, pamiętam, były kiedyś takie "Tygrysy Ekonomiczne", cud malina eplikejszyn... Na
podstawie dwóch, wpisanych bilansów robiły prognozę bilansu na 50 (PIĘĆDZIESIĄT!!!) lat
do przodu! Gdzież ta wiedza? Kiedyś to były systemy...)

nie pomyliło się Panu? - zwyczajowo przy Pana ignorancji poprawię: prognozy robi się raczej
dla 50 (setek, tysięcy) pozycji na 2 okresy wprzód.

Nie, proszę Szanownego. Moja ignorancja nie dorasta do pięt pańskiej złośliwości, ale wyjaśniam
grzecznie, że było dokładnie tak, jak napisałem. Na 50 lat do przodu był bilans. Z dwóch
wejściowych. Pana wszystkie, najnowsze biaje niech się schowają do dziury - tam, gdzie ich
miejsce.

i inne:
*Czy za niezbędne uważasz funkcje liniowej analizy danych?
(ale o co chodzi?)

no fakt, klienci z sezonowością niech idą w cholerę

Och, źle Pan Szanowny użył wyrażenia "w cholerę", już poprawiam... wszak to mój obowiązek.
Excel na całym świecie poprawia i sprząta po biajach, więc czuję się w obowiązku...

"W cholerę", Proszę Pana, to jest funkcji Excela, które to zrobią 1.000 razy lepiej, bo tak, jak
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4 z 9 2012-05-22 21:07



Paweł
Jędrasiewicz
Konsultant SAP
CRM,
BCC Sp. z o.o.

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

chce użytkownik, a nie według stałego, jedynie słusznego, algorytmu biajowego.

P.S.
A'propos jeszcze tego kursu walut, tj. przeliczenia wszystkiego na jakąś tam walutę.
Dawno temu (kiedy jeszcze myślałem, że AFIN może dostarczyć jakiejkolwiek wiedzy swojemu
użytkownikowi - było tak, jakieś 10 lat temu! - ja też przerabiałem "biajowanie") miałem w
onym opcję "kurs waluty" - tzn. w menu było, wpisywało się kurs, a wszystkie funkcje przeliczały
się według owego kursu bez żadnego wkładania do formuł, itp. czyli dokładnie tak, jak chce Pan
Andrzej, i, jak uważa, że jest fajnie.
Ale, jako "producent" robię, oczywiście, "badania", które opcje programu są używane, a które
nie. I jak myślicie, co wyszło?
Nikt nigdy tego nie użył - pomimo tego, że mieli to tak zrobione, wygodnie i łatwo - wszyscy
robili po excelowemu.
Więc, Panie Andrzeju, niech Pan opowiada te swoje bajki biajowe - na mnie to nie robi żadnego
wrażenia. Świadczy tylko o totalnym braku praktyki tych, którzy takie rozwiązania dostarczają.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.05.12 o godzinie 08:43

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:31

Wojciech Gardziński:

Dawno temu (kiedy jeszcze myślałem, że AFIN może dostarczyć jakiejkolwiek wiedzy
swojemu użytkownikowi - było tak, jakieś 10 lat temu! - ja też przerabiałem "biajowanie")
miałem w onym opcję "kurs waluty"
Ale, jako "producent" robię, oczywiście, "badania", które opcje programu są używane, a które
nie. I jak myślicie, co wyszło?
Nikt nigdy tego nie użył - pomimo tego, że mieli to tak zrobione, wygodnie i łatwo - wszyscy
robili po excelowemu.
Więc, Panie Andrzeju, niech Pan opowiada te swoje bajki biajowe - na mnie to nie robi
żadnego wrażenia. Świadczy tylko o totalnym braku praktyki tych, którzy takie rozwiązania
dostarczają.

A może Pańskiego AFINa używają tylko polskie MŚP? Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że na
świecie nie korzysta się z konwersji kursów walut w analizach BI?

To tak jakbym zrobił badania w żeńskim liceum, dotyczące średniego wzrostu 18nastolatków.

Wojciech Gardziński:

na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Świadczy tylko o totalnym braku praktyki tych, którzy
takie rozwiązania dostarczają.

Może brak im praktyki w dwuosobowych "korporacjach" z końcówkami POL lub EX w nazwie, ale
za to z powodzeniem wdrażają BI w międzynarodowych "firemkach" mających swoje oddziały w
20+ państwach na świecie? :)

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:56

Paweł Jędrasiewicz:

Nikt nigdy tego nie użył - pomimo tego, że mieli to tak zrobione, wygodnie i łatwo -
wszyscy robili po excelowemu.
Więc, Panie Andrzeju, niech Pan opowiada te swoje bajki biajowe - na mnie to nie robi
żadnego wrażenia. Świadczy tylko o totalnym braku praktyki tych, którzy takie rozwiązania
dostarczają.

A może Pańskiego AFINa używają tylko polskie MŚP? Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że na
świecie nie korzysta się z konwersji kursów walut w analizach BI?

Nie, proszę Pana. Nie tylko MŚP. Wszyscy robią to w Excelu.
Nie wiem, na jakiej podstawie twierdzi Pan, że ja twierdzę, że się nie używa - proszę nauczyć się
czytać, na stanowisku konsultanta SAP przystoi umieć czytać - ja nie twierdzę, że się nie używa,
tylko, że nie robi się tego tak, jak chce Pan Andrzej i, jak rozumiem, Pan. Jeżeli ktoś w SAP
takiej opcji używa, to tylko i wyłącznie z jednego powodu, mianowicie, że nie pozwoliliście mu
używać jej w Excelu.

To tak jakbym zrobił badania w żeńskim liceum, dotyczące średniego wzrostu 18nastolatków.

Musi Pan również pouczyć się języka polskiego - "18nastolatek" to osiemnastonastolatek.

Wojciech Gardziński:

na mnie to nie robi żadnego wrażenia. Świadczy tylko o totalnym braku praktyki tych,
którzy takie rozwiązania dostarczają.
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Może brak im praktyki w dwuosobowych "korporacjach" z końcówkami POL lub EX w nazwie,
ale za to z powodzeniem wdrażają BI w międzynarodowych "firemkach" mających swoje
oddziały w 20+ państwach na świecie? :)

A chodzi Panu o ten sztywno-beznadziejny SAP-owski dodatek do Excela - BEx? No fakt, może
dwie osoby tego używa.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:07

Wojciech Gardziński:

Paweł Jędrasiewicz:

A może Pańskiego AFINa używają tylko polskie MŚP? Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że
na świecie nie korzysta się z konwersji kursów walut w analizach BI?

Nie, proszę Pana. Nie tylko MŚP. Wszyscy robią to w Excelu.

Czyli jednak nie w BI, a w Excelu?

Wojciech Gardziński:

Nie wiem, na jakiej podstawie twierdzi Pan, że ja twierdzę, że się nie używa

Przed chwilą Pan to stwierdził.

Wojciech Gardziński:

- proszę nauczyć się czytać, na stanowisku

konsultanta SAP przystoi umieć czytać

Ze względu na powyższą manipulację faktami przez Pana, pozostawię to bez komentarza.

Wojciech Gardziński:

Jeżeli ktoś w SAP takiej opcji używa, to tylko i wyłącznie z jednego powodu, mianowicie, że
nie pozwoliliście mu używać jej w Excelu.

Tak wygląda rysowany przez Pana scenariusz:

Zły konsultant zabrania używania całemu Biznesowi konwersji w Excelu na rzecz lobbowanego
przez niego BI.
Wprowadza nikomu niepotrzebne restrykcje w autoryzacjach, dostępach do funkcji, itp.
Klient nie ma nic do gadania, biznes ma się dostosować do IT i tyle.

Panie Wojciechu,
Niestety w realnym świecie wcale tak nie jest. To Biznes decyduje z czego będzie korzystał i jak
niektóre funkcje powinny być ograniczane (np. ze względu na bezpieczeństwo danych). Dlaczego
co roku w wielu korporacjach wydaje się miliony Euro na działania zapewniające Data Integrity w
ich systemach. Niedostrzeganie tego faktu i ocenianie wszystkiego przez pryzmat lokalnych firm,
nawet dużych po PRL-owskich, świadczy tylko o ignorancji.

Wojciech Gardziński:

Musi Pan również pouczyć się języka polskiego - "18nastolatek" to osiemnastonastolatek.
Wojciech Gardziński:

Excela - BEx? No fakt, może dwie osoby tego używa.

"Przyganiał kocioł garnkowi". Materiał filmowy jako komentarz:
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Paweł Jędrasiewicz edytował(a) ten post dnia 22.05.12 o godzinie 09:35

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:33

Paweł Jędrasiewicz:

Ze względu na powyższą manipulację faktami przez Pana, pozostawię to bez komentarza.

Ech, jak to dobrze, że ludzie umieją czytać.

Tak wygląda rysowany przez Pana scenariusz:

Zły konsultant zabrania używania całemu Biznesowi konwersji w Excelu na rzecz lobbowanego
przez niego BI.
Wprowadza nikomu niepotrzebne restrykcje w autoryzacjach, dostępach do funkcji, itp.
Klient nie ma nic do gadania, biznes ma się dostosować do IT i tyle.

Proszę Pana - zostawmy już połajanki, tak po razie było dla sportu - niestety, trochę jest tak, jak
Pan napisał, choć wiadomo, że chciał Pan użyć tzw. konstrukcji "ad absurdum".
Dlaczego ludzie używają Excela, dlaczego SAP wręcz go ludziom DAJE? Dlatego, że Pan, jako
konsultant, robi coś w owym BI - być może nawet, robi Pan to dobrze! - ale, cokolwiek Pan
zrobi, będzie to tylko w owym BI, a życie (potrzeby) zawsze są tuż obok, zawsze blisko, ale
zawsze gdzieś indziej - więc co robi użytkownik - eksportuje do Excela. A, jak wyeksportuje, to
co? To zawsze coś doda, odejmie - zmieni. A, jak zmieni, to Pana, nawet najlepsza! praca,
okazuje się czym? OGRANICZENIEM. Jest sztywna, bo użytkownik, chcąc to swoje zrobić jeszcze
raz, musi jeszcze raz eksportować, jeszcze raz zmieniać, jeszcze raz i jeszcze raz. Stąd ludzie na
moich kursach VBA.
To nie jest Pana osobista wina - to wina architektury, którą biaje wciskają wszystkim.

Panie Wojciechu,
Niestety w realnym świecie wcale tak nie jest. To Biznes decyduje z czego będzie korzystał

Tak - biznes używa Excela. A Pan nie zauważa tej jego DECYZJI.

i jak niektóre funkcje powinny być ograniczane (np. ze względu na bezpieczeństwo danych).

To domena ITków. Jak już tylko owe eksporty wyjdą poza Pana super zabezpieczonego SAPa,
proszę mi wierzyć, nie podlegają już żadnym regułom bezpieczeństwa, a przynajmniej nie Pana
regułom. Pan się łudzi, że robiąc 100 haseł na danych źródłowych, ogranicza Pan wypływ
informacji z firmy.

Dlaczego co roku w wielu korporacjach wydaje się miliony Euro na działania zapewniające
Data Integrity w ich systemach.

I kolejne miliony na słownikowanie tego na potrzeby analiz na dole.

Niedostrzeganie tego faktu i ocenianie wszystkiego przez pryzmat lokalnych firm, nawet
dużych po PRL-owskich, świadczy tylko o ignorancji.

Chce mnie Pan koniecznie poniżyć. Czy mam się odwzajemniać? Umiem.

"Przyganiał kocioł garnkowi". Materiał filmowy jako komentarz:
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No, rewelacja. Dokładnie tak wygląda tłumaczenie SAPowi praktyki analitycznej. Bingo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.05.12 o godzinie 09:56

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:51

O ludzie, ale jaja!

Patrzcie, co Microsoft wyprodukował w temacie Self-Service BI

http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/aa699405....

Nie ma hurtowni danych! Excel jest hurtownią! Wszystkie Wasze zarzuty do mnie (bo Wy
myślicie, że ja ślepo powtarzam, co Małomiękki wymyśli), że proponuję tu jakąś chorą
architekturę z danymi w Excelu, SĄ PRAWDZIWE! Chylę czoła! To, co wy (a ja się dołączam)
traktujecie jako totalny absurd, jest OFICJALNĄ POLITYKĄ MS!!!

Nie ma hurtowni danych, ale jest za to... nie, no, nie mogę, HURTOWNIA RAPORTÓW, czyli
Share Point!!! Analitycy nie mogą pobierać danych, no bo jak z Excela do Excela? Więc, w
środek, dodatkowo, wsadzono Share Pointa. A naród będzie eksportował z Share Pointa do
Excela.

Proszę zobaczyć, podobną architekturę ćwiczę ja tutaj
http://afin.net/webcasts/Demo_MyReportOnSkyDriveEdited...
ale nigdy w życiu by mi do łba nie przyszło, że Excel jest hurtownią danych.

Microsoft jest jedynym ograniczeniem dla Microsoft Business Intelligence.

A ja jestem w szoku.
Leżę i kwiczę. Można się znęcać.

P.S.
Nawet moje przepowiednie SPRZED DWÓCH LAT, jak to będzie wyglądać
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są lepsze, niż to, co jest, bo jest w tym chociaż hurtownia. Cała reszta bałaganu - identyczna, ale
jest hurtownia. Majkrosofcie, WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.05.12 o godzinie 14:17

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:18

Wojciech Gardziński:

Proszę Pana - zostawmy już połajanki, tak po razie było dla sportu - niestety, trochę jest tak,
jak Pan napisał, choć wiadomo, że chciał Pan użyć tzw. konstrukcji "ad absurdum".
Dlaczego ludzie używają Excela, dlaczego SAP wręcz go ludziom DAJE? Dlatego, że Pan, jako
konsultant, robi coś w owym BI - być może nawet, robi Pan to dobrze! - ale, cokolwiek Pan
zrobi, będzie to tylko w owym BI, a życie (potrzeby) zawsze są tuż obok, zawsze blisko, ale
zawsze gdzieś indziej - więc co robi użytkownik - eksportuje do Excela.

No tak.. jak zwykle - na czym robi się obliczenia? Obliczenia robi się na kartce w kratkę - ergo:
kartka w kratkę to narzędzie do obliczeń :D
Zgadza się - BI zbierze dane z kilkunastu systemów, przeformatuje i znormalizuje dane, zasili
hurtownię by je zagregować, poalokuje, znowu zagreguje, znowu poalokuje, zbierze w
sprawozdania, wyliczy wskaźniki, no i na końcu użytkownik wyekspotuje do excela na kartkę w
kratkę :D

A, jak wyeksportuje, to co? To zawsze coś doda, odejmie - zmieni.

A potem kombinuje jak to udostępnić komuś, a potem zapanować nad uwagami i poprawkami...

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:11

Andrzej O.:

A, jak wyeksportuje, to co? To zawsze coś doda, odejmie - zmieni.

A potem kombinuje jak to udostępnić komuś, a potem zapanować nad uwagami i
poprawkami...

Czyli , jednym słowem, żaden biaj w tym nie pomaga, a wszyscy gadają, że to w ogóle systemy
pracy grupowej i w ogóle, Excel won! A tu ani nie won, ani biaje nie pomagają.

Taki sobie kolejny bajer biajowy w wykonaniu Mr Andrew. Jak tam, Mr Andrew, architektura
małomiękkiego? Porażonym Pan jest (jako ja), czy nie?

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:51
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