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Wojciech Gardziński:

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.

jak udostępniają w biaju to nie ma problemu, bo wszystko jest w bazie a nie w plikach.

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

MS od dawna proponuje nie gotowe rozwiązania, a platformy do tworzenia rozwiązań - taką
platformą jest SQL, taką platformą jest Excel z addinami, i taką platfromą jest w sumie
SharePoint. W sumie czołowe BIaje - również.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 22.05.12 o godzinie 21:02

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |22.05.2012, 20:58

Andrzej O.:

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

MS od dawna proponuje nie gotowe rozwiązania, a platformy do tworzenia rozwiązań - taką
platformą jest SQL, taką platformą jest Excel z addinami, i taką platfromą jest w sumie
SharePoint. W sumie czołowe BIaje - również.

No tak, nie zrozumiał Pan.
Widział Pan na tym obrazku SQLSa, widział Pan jakieś Add-iny? Ich tam nie ma, proszę
Szanownego - jest tylko (chyba, bo nie jest to jasno pokazane) Power Pivot i Share Point, czyli
dwie biajowe kaszanki małomiękkie.
Jakby Pan kiedyś zrozumiał tę mizerię, niech Pan da znać, to podyskutujemy...

 | Edytuj | Cytuj22.05.2012, 21:09

Czy Szanowne Państwo zauważyli pewną prawidłowość?

Jak tylko napiszę coś "architekturowego", coś, co jest tam w jakiś sposób ważne, zaraz, wręcz,
momentalnie, następuje wysyp panaandrzejowych postów, absolutnie nie na temat owego
ważnego - takie rozmydlonko.

Chciałbym powrócić do tego, co ważne
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Otóż, Microsoft, jego "The Architecture Journal" publikuje coś, co jest zaprzeczeniem wszelkiej
efektywności, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, a, co najważniejsze, zaprzeczeniem
wszelkiej PRAKTYKI i to realizowanej za pomocą Excela, czyli jednego z... narzędzi tej
architektury.

Ani jest to więc opis tego, co jest, ani teoria (tu biaje wiodą prym ze swoimi obrazkami
przecudownymi), ani propozycja sensownej zmiany na lepsze.
To po prostu wytwór marketingowej wyobraźni, mający na celu wtłoczenie ludziom przekonania,
że produkt pod nazwą "Share Point" jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebny.
W Share Point-cie używana jest tylko jedna jedyna jego funkcjonalność - serwer dokumentów.
Takowy jest oczywiście dostępny w wersji darmowej w stu innych sklepach - najbliżej u wujka
Gugla. Rozumiem, że trzeba do SP "coś dodać", żeby łatwiej się płaciło za to, co jest normalnie
darmowe (i, niekiedy, lepsze! Kto się bawił SP, a ja się sporo bawiłem, ten wie, jaki to "Moloch"
- podobny do tego z reklamy PZU).

Ja to wszystko rozumiem, SP trzeba wepchnąć, gdzie się tylko da. Bo wchodzi ciężko. Bardzo
ciężko. I bez smarowania się nie obywa. Tak, tak, mówię tu o ITkach wysyłanych na szkolenia i
obsypywanych certyfikatami. Prywatny certyfikat do CVki za firmową kaszankę, kto da więcej?

Miałem ostatnio taki przypadek prywatny. Zadzwonił do mnie koleś, który szefuje firmie, która
sprzedaje duże rozwiązania. I pyta, jak to zrobić, żeby wdrożyć efektywnie SP (kilkaset
stanowisk). Zgadnijcie, ile czasu mi było potrzeba, aby go od tego szczytnego celu odwieść?
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Wystarczyły dwie minuty - parę kliknięć w O365 i już, po sprawie.
Właściwie, to powinienem się do niego zgłosić po jakieś fi z tytułu kupy zaoszczędzonych nerwów
z SP, ale piwo wystarczy.

Ale wciskać tego SP do architektury analitycznej? Co wy na to? A może Was też przekupili
certyfikatami?

 | Edytuj | Cytuj23.05.2012, 10:22

ten artykul ma 3 lata i napisal go jakis reseller produktow microsoftu ..

Maciej S. edytował(a) ten post dnia 23.05.12 o godzinie 13:11

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |23.05.2012, 13:10

Maciej S.:

ten artykul ma 3 lata i napisal go jakis reseller produktow microsoftu ..

Zaraz, moment...
OK, że jest niby datowany na 12.2009, ale dotyczy
"In its latest release of Office Excel 2010 and Office SharePoint Server 2010, Microsoft attempts
to provide the self-serve analytical needs of business users in a feature that is known as
PowerPivot."

Trudno "The Architecture Jurnal" na stronach MSDN nie uznać za oficjalną wykładnię poglądów
MS na ten temat. Zna Pan nowszą? Poproszę!
Jak Pan wie ;), jestem tym żywotnie zainteresowany i chętnie się jej przyjrzę.
Microsoft stosuje, wiadomo to nie od dziś, starą, zbójecką metodę, że, jak coś okaże się fajne (a
szczególnie gdy okaże się wiodące) "to że on to stosuje od 5-ciu lat".

Ja czegoś takiego doświadczyłem już parokrotnie, np. mój syn wymyślił kiedyś coś takiego
- pokazałem mu kiedyś tłumacza googlowego, a on, jak to młodzież teraz, wyuczony na
komunikatorach itp. (miał wtedy 13 lat), zapytał "A nie można by czegoś takiego dać do czatu?".
No to zrobiłem czata wielojęzykowego: https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AumfkdB1vN...
Jakiś rok później dowiedziałem się ze strony MS, że Netmeeting ma to od 2008 - jakoś do dzisiaj
nie widziałem implementacji tego.

Tak więc, wracając do artykułu. Ja przeglądam Internet pod tym kątem codziennie - wie Pan to
zresztą, bo widać słychać i czuć - jakoś nigdy wcześniej nie natknąłem się na ów artykuł, tak
samo, jak dawno kiedyś, tu, na tym wątku, wyśmiałem obrazek MSBI 2007, gdzie Excel był
dalej od BI, niż Power Point i Visio, a potem coś się zmieniło? Jeżeli już, to na gorsze.

Od bardzo dawna twierdzę, że w temacie Business Intelligence, jeśli tak to można nazwać, czyli
po prostu analityki ekonomicznej, Microsoft błądzi we mgle - zupełnie nie ma pomysłu, jak
wprząc swoje rozwiązania w praktykę analiz. Cieszą się z tego, oczywiście, dostawcy BI, bo,
rzeczywiście, MSBI nie stanowi dla nich żadnej konkurencji. Co, sprzedamy komuś Power Pivota,
żeby sobie, za każdym razem od nowa, miliony rekordów przeliczał godzinami? I powiemy
"wdróż sobie Share Pointa" i dostosowuj sajty przez najbliższy rok, jak wszyscy i tak już to
wiedzą, że użytkownik wypatruje tylko ikonki "eksport do Excela", klika w nią... i jest dokładnie
w tym samym punkcie, z którego wystartował. Excelioza. To już Biaje mają lepsze story i 100
razy większą (bo osobistą) siłę przekonywania.

W pewnym momencie, gdy MS ogłosił, że MSBI=SQLS+Excel (bez Share Point!!!), to był sam
początek, oczywiście opisany na tym wątku, ja, Wojciech G. i mi podobni, mieliśmy nadzieję, że
wreszcie podmiotem analizy będzie użytkownik. Jak wiemy, tylko ja tutaj reprezentuję taki
pogląd.
Ja wiem, że w długim okresie, świat weryfikuje teorie i wybiera tylko rozwiązania praktyczne.

Ten artykuł jednak świadczy o tym, że MS praktyki, po prostu, nie widzi.
I nie od 12.2009 tylko od 10 lat. A jest AD 2012 i Gartner dalej wypisuje, że wizjonerem jest
IBM, a cośtam ability ma Oracle. Jak Pan zna wdrożenia i jednego, i drugiego, to Pan doskonale
wie, że tam jest tylko Excel. Ten kulawy Excel, te wyszpionki i tysiące łącz. I ludzie na kursach
VBA. I ZERO pojęcia o głupim ODBC, SQLu itd. Proszę sobie poczytać grupę "Excel w praktyce" -
już dawno temu mnie stamtąd wyrzucili.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.05.12 o godzinie 13:56

 | Edytuj | Cytuj23.05.2012, 13:50

The Architecture Journal nie przedstawia stanowiska Microsoftu. Artykul ktory Pan tu wystawil
ma napewno ponad 2 lata i jest to propozycja architektury sprzedawcy rozwiazan Microsoft.
Podpisal sie nawet - Ken Withee Hitachi Consulting.
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Maciej S.:

The Architecture Journal nie przedstawia stanowiska Microsoftu. Artykul ktory Pan tu wystawil
ma napewno ponad 2 lata i jest to propozycja architektury sprzedawcy rozwiazan Microsoft.
Podpisal sie nawet - Ken Withee Hitachi Consulting.

MSDN - Microsoft Developer Network
http://msdn.microsoft.com/...

A co w temacie meritum, bo na razie rozmawiamy o tym, KTO i KIEDY? A ważne jest CO.

 | Edytuj | Cytuj23.05.2012, 15:57

Microsoft Self Service bazuje od zawsze na 3 produktach: SQLServer, SharePoint'cie i Excel'u. W
SSAS robi sie EDW, albo jakies mniejsze tematyczne hurtownie, w sharepointcie wrzuca sie
szablony exceli z ustawionym connection do EDW. W Excelu (wedlug nich najlepiej w PP)
uzytkownicy bez pomocy IT moga sobie dolaczac swoje dane. Bardziej zaawansowani moga te
raportu udostepniac innym w ramach sp. Jeszcze bardziej zaawansowani (:D) robia raporty w
SSRS. Tak mniejwiecej to wyglada od 3 lat, jakies male zmiany byly wraz z wejsciem sqls
2008r2 i sqls 2012. Co tu komentowac?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |23.05.2012, 21:38

Maciej S.:

Microsoft Self Service bazuje od zawsze na 3 produktach: SQLServer, SharePoint'cie i Excel'u.
W SSAS robi sie EDW, albo jakies mniejsze tematyczne hurtownie, w sharepointcie wrzuca sie
szablony exceli z ustawionym connection do EDW. W Excelu (wedlug nich najlepiej w PP)
uzytkownicy bez pomocy IT moga sobie dolaczac swoje dane. Bardziej zaawansowani moga te
raportu udostepniac innym w ramach sp. Jeszcze bardziej zaawansowani (:D) robia raporty w
SSRS. Tak mniejwiecej to wyglada od 3 lat, jakies male zmiany byly wraz z wejsciem sqls
2008r2 i sqls 2012. Co tu komentowac?

Zaraz, zaraz...
Po 1. Nie od zawsze. Na początku był SQLS+Excel.
Po 2. Niektórzy nadgorliwcy (np. Comarch) dorzucali do tego jeszcze Visual Studio. Niech Pan
mnie nie pyta dlaczego, skąd i po co.
Po 3. Temat "mniejszych hurtowni", o ile wiem - to moja tutaj polityka. Nie spotkałem się w
oficjalkach MS z tematem "mniejszych hurtowni" agregowanych do "korporacyjnej". To ja cały
czas tu klepię, że najefektywniej robić małe DMA i kleić je sensownie w dużą DW.
Mam na to dowody - taki jeden Pan Andrzej bardzo długo starał mi się to wyperswadować.
Po 4. Podoba mi się Pana tekst "Jeszcze bardziej zaawansowani (:D)" - wiemy, o co chodzi - zaś
ITki mają nam robić analizy, czyli lepiej, żeby ich nie robili - zrobimy (my, analitycy) je sobie
szybciej w Excelku.

Ale po 5. Serio, nie widzi Pan bezsensu architektury super grubego klienta, gdzie Excel jest
hurtownią? A tak jest na tym obrazku!

I po 6. Po co ten Share Point? Co on daje?

 | Edytuj | Cytuj23.05.2012, 23:14

Wojciech Gardziński:

Po 3. Temat "mniejszych hurtowni", o ile wiem - to moja tutaj polityka. Nie spotkałem się w
oficjalkach MS z tematem "mniejszych hurtowni" agregowanych do "korporacyjnej". To ja cały
czas tu klepię, że najefektywniej robić małe DMA i kleić je sensownie w dużą DW.
Mam na to dowody - taki jeden Pan Andrzej bardzo długo starał mi się to wyperswadować.

Bo trzeba mieć jeden identyfikator do wszystkich transakcji.

Jak Pan nie ma to Pan wciska kit albo ładuje się w g...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.05.2012, 20:17

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

To ja cały czas tu klepię, że najefektywniej robić małe DMA i kleić je sensownie w dużą DW.
Mam na to dowody - taki jeden Pan Andrzej bardzo długo starał mi się to wyperswadować.

Bo trzeba mieć jeden identyfikator do wszystkich transakcji.
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Jak Pan nie ma to Pan wciska kit albo ładuje się w g...

Szczerze, to nie rozumiem. CO nam daje jakiś wspólny, jak rozumiem dla wszystkich,
identyfikator transakcji w DMA? Transakcje pochodzą z jakiegoś serwera transakcji, czyli, jak
dopracujemy się owej ogólnej HD, to tam transakcje są, czy też będą, "jedynie słuszne" i
kompletne. A metody ich obróbki dla potrzeb poszczególnych działów są tychże działów i mogą
być zaadaptowane do HD albo nie, albo nawet zaimplementowane równolegle, bo każdy inaczej
pewne rzeczy widzi. Księgowość podatkowo, controlling zarządczo, itp.
W każdym razie, zanim taka HD powstanie, każdy (dział) już na tych DMA doskonale przećwiczy,
czego chce, po co mu coś tam, czego potrzebuje, a czego nie - po prostu jest mądrzejszy. I
żaden przemądrzały super konsultant mu nie podskoczy ze swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.05.12 o godzinie 20:55

 | Edytuj | Cytuj24.05.2012, 20:54

Dziękuję za wytłumaczenie, ze chodzi Panu o podskakiwanie, a nie żeby działało.

Proponuje Pan zagregować w jednej hurtowni (np. fk), potem zagregować w drugiej (np. hr), w
trzeciej (np. crm), a potem jak będzie trzeba to połączyć? hmmm... powodzenia.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 24.05.12 o godzinie 21:31

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.05.2012, 21:21

Andrzej O.:

Dziękuję za wytłumaczenie, ze chodzi Panu o podskakiwanie, a nie żeby działało.

Proponuje Pan zagregować w jednej hurtowni (np. fk), potem zagregować w drugiej (np. hr),
w trzeciej (np. crm), a potem jak będzie trzeba to połączyć? hmmm... powodzenia.

Skąd bierze DMA FK - z FK
Skąd bierze DMA CRM - z CRM
Ska bierze DMA HR - z HR
Rozumiem, że Pana zarzut dotyczy wieloczłonowości ERPów.

W okolicach 2000 r była straszna moda na ERPy - wywalano działające FK i wdrażano SAPa, po
to, żeby po dwóch latach kosmicznie drogiego wdrożenia uzyskać funkcjonalność starej FKi - tak
np. ujajono wszystkie zakłady energetyczne (to taki klasyczny przykład z branży). Owe ZE tego
za bardzo nie odczuły, bo monopoliści nie mają problemów z przerzutką kosztów na klienta.
Pytam, po co coś ujednolicać, jeżeli nie trzeba? Jeżeli trzeba, to się ujednolica, czy to DMA w
DW, czy też DW z ERP - dokładnie taka sama robota, z tym, że w tym DMA-DW jest dużo lepiej,
bo wszyscy już wszystko wiedzą i konsultanci biajowi dostają kopa przy pierwszym wymądrzeniu
się. A w tym drugim przypadku DW-ERP to mądrości konsultantów wchodzą Panu w Pana system
i excelioza - na zamówienie zresztą - gotowa.

Stawia Pan zarzuty, nie mając pojęcia o praktyce.

 | Edytuj | Cytuj24.05.2012, 23:36

Zastanawiam sie jak chce Pan uzyskac wielowymiarowosc zbierajac dane z kostek lub z poziomu
obrotow/sald (wymiary transakcji nie zawierające się w numerze konta). A Pan mi o jakis
udupionych elektrowniach... Praktyka tak wlasnie wyglada jak sie ignoruje teorie.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 26.05.12 o godzinie 20:14

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.05.2012, 15:35

Andrzej O.:

Zastanawiam sie jak chce Pan uzyskac wielowymiarowosc zbierajac dane z kostek lub z
poziomu obrotow/sald (wymiary transakcji nie zawierające się w numerze konta). A Pan mi o
jakis udupionych elektrowniach... Praktyka tak wlasnie wyglada jak sie ignoruje teorie.

Ech, niech Pan poczyta historię. Już ze 3 razy była o tym mowa, że kostki księgowe sald robi się
z obrotówki, a więcej wymiarowe z transakcji. Nie będę się powtarzał.

Ale tu - nius!
Wreszcie ktoś pyta o koszt IT - to jakby bliźniaczy wątek do naszego!
http://www.goldenline.pl/forum/2912988/biznes-a-it-jak...
(Kibicujemy. Może się uda coś ustalić - na razie czytamy standardowe bajki sapków.)

Bo IT jest po to żeby SŁUŻYĆ biznesowi, a nie wymyślać, kupować i rąbać się z koszmarkami
typu systemy BI. Bizantyjski przepych i koszt tych przefajnych, wykorzystywanych w jednej

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/92

4 z 6 2012-06-15 12:39



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

tylko opcji (eksport do Excela), systemów należy możliwie szybko odesłać tam, gdzie ich miejsce
- na śmietnik informatyki.

Informacja - TAK! - możliwie najtaniej i wystarczająco efektywnie. Bo, jak zatrudniamy
pracownika, to właśnie tak definiujemy jego PRZYDATNOŚĆ - ma spełniać zadania w możliwie
najtańszy sposób.

 | Edytuj | Cytuj5.06.2012, 10:18

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Zastanawiam sie jak chce Pan uzyskac wielowymiarowosc zbierajac dane z kostek lub z
poziomu obrotow/sald (wymiary transakcji nie zawierające się w numerze konta). A Pan mi
o jakis udupionych elektrowniach... Praktyka tak wlasnie wyglada jak sie ignoruje teorie.

Ech, niech Pan poczyta historię. Już ze 3 razy była o tym mowa, że kostki księgowe sald robi
się z obrotówki, a więcej wymiarowe z transakcji. Nie będę się powtarzał.

No to jak chce Pan łączyć kostki gdy są to również agregaty?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.06.2012, 11:21

Andrzej O.:

No to jak chce Pan łączyć kostki gdy są to również agregaty?

Było już o tym.

Panie Andrzeju, kolejna ciekawostka, z cyklu "I kto to mówi?", czyli jak świat nawraca się na
Self-Service BI. Niedługo będzie, że wszyscy tak mówili od lat... hehehe...
http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

Przy okazji, pozdrawiam autora :)

(...) If You want to:

1. Generate the reports from the source systems - or export the tables with data from them.

1. Create the dimensions/ hierarchies/ measures by Yourself , or by importing them from EXCEL

sheets

1. Create the OLAP Cube by Yourself

1. Define the loading mechanisms by mapping particular parts (columns) of the EXCEL sheets

with the tables of facts - without writing anything in SQL.

1. Upload the data, process the cubes and analyse them in pivot tables of EXCEL, OWC or any

other user interface for OLAP Cubes.

1. Automatize the whole process,

You could use the "OLAP Modelling" module of EURECA. We implement it as the "self service BI

tool" by the customers, who:

1. Have the limited access to their ERP databases (like SAP users in the "daughter companies of

the corporations)

1. Don't have any IT ressources

1. Plan to change their ERP but would like to be able to analyse data from the old and the new

system

1. Their budget is low and have no time for actual big BI project...

Look at http://www.controlling-systems.pl/index,2/

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.06.12 o godzinie 12:29
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Że ja, kurczę pieczone, nie mam tych dwa sto do wyrzucenia...
Może kto mnie zasponsoruje?

warsztaty
Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych
26 - 27 czerwca 2012 r., Warszawa
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/roitco2/index.php

Zastosowanie wiedzy i korzyści z warsztatu:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/92
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 88  89  90  91  92  93     Następna »

Umiejętność precyzyjniej wyceny korzyści osiąganych na inwestycjach

informatycznych.

Rozumienie zasad rządzących ekonomicznym wymiarem inwestowania w IT.
Umiejętność precyzyjnej klasyfikacji efektów ekonomicznych dla wdrożeń

informatycznych w obszarze:

systemów typu ERP
systemów typu Business Intelligence

Zwróćcie uwagę - to już nie są systemy "klasy BI" tylko jakiegoś tam "typu BI"

Wiem, wiem, żeby się dowiedzieć "precyzyjnie"(!), powinienem iść na szkolenie. Zapłacić i wtedy
bym się precyzyjnie DOWIEDZIAŁ. Jakby jednak ktoś mógł uchylić rąbka tajemnicy...
Jaka jest korzyść z wdrożenia BI? No dobrze - precyzyjniej - czy jest mocno, czy też bardzo
mocno ujemna? I jaki system przoduje w ujemności? Czy, przypadkowo, nie pokrywa się to z
"magicznym" Gartnerkiem?

P.S.
Zapytam autora, może odpowie...?
P.S. 14.6.2012: Nie odpowiedział :( .

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.06.12 o godzinie 10:04

 | Edytuj | Cytuj12.06.2012, 14:26

No fakt, jest Pan tak ogolnie znany z tego forum, ze caly internet powinien sie tu tlumaczyc.
A nie ma co bronic precyzyjnosci bo w planowaniu korzysci dokladne mozna zaplanowac dochody
z lokat lub obligacji, a nie projektów. Dlatego % z banku jest punktem odniesienia.

Zreszta jak Pan by szacowal utracone korzysci to pewnie nadal bylibysmy w epoce liczydel i
wielkich płacht księgowych - przeciez to zadna roznica czy ktos spedza czas na wprowadzaniu
danych do systemu a nie na sprawdzaniu i poprawianiu bledów z liczydla.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:56

Andrzej O.:

No fakt, jest Pan tak ogolnie znany z tego forum, ze caly internet powinien sie tu tlumaczyc.

To też prawda. Ale ja jestem skromny niezwykle i wysłałem wiadomość do autora.

A nie ma co bronic precyzyjnosci bo w planowaniu korzysci dokladne mozna zaplanowac
dochody z lokat lub obligacji, a nie projektów.

Pan ma problemy z czytaniem - powtórzę więc, tzn. ZACYTUJĘ KONKRETNY PROGRAM
KONKRETNEGO SZKOLENIA:
Umiejętność precyzyjnej klasyfikacji efektów ekonomicznych dla wdrożeń informatycznych w

obszarze (...) systemów typu Business Intelligence

Czy uważa Pan, że autor tego programu kłamie, tzn. obiecuje coś, czego nie jest w stanie
spełnić?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.06.12 o godzinie 14:03

 | Edytuj | Cytujwczoraj 14:01

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/92
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