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Trudno nie zauwazyc, ze ten wątek to głównie Pana monolog i że nie ma Pan w zwyczaju czytac
nie swoich postów. Napisałem, że przyszłe korzyści sie głównie szacuje, czy szanse na nie są
mniejsze czy większe i się te szanse wykorzystuje. Lub nie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.06.2012, 21:48

Andrzej O.:

Trudno nie zauwazyc, ze ten wątek to głównie Pana monolog i że nie ma Pan w zwyczaju
czytac nie swoich postów. Napisałem, że przyszłe korzyści sie głównie szacuje, czy szanse na
nie są mniejsze czy większe i się te szanse wykorzystuje. Lub nie.

A czy ja napisałem , że ja się z Panem Szanownym nie zgadzam? Oczywiście, że się zgadzam.
Ale w programie tego szkolenia jest wyraźnie napisane słowo "PRECYZYJNIE"!

synonimy do PRECYZYJNY: dokładny, staranny, szczegółowy
synonimy do SZACUNKOWY: przybliżony, niedokładny

Już wiem! Tu chodzi o precyzyjny szacunek do BI. Tak, tak, posiadam...
I, tym sposobem, dzięki Panu, zaoszczędziłem dwasto.
Czytajcie Pana Andrzeja! Opłaca się.

 | Edytuj | Cytuj14.06.2012, 23:14

To żeby Pana przekonać, że opłaca się wydać dwa razy więcej niż Pana budżet to już kwestia
handlowca nie moja :D
Ja mogę tylko powiedzieć, że wobec znanej mi niechęci w polskich firmach do wiedzy co ich ile
kosztuje (i ile będzie kosztować po zmianie kursów, cen czy stawek) wcale nie dziwi mnie upadek
budowlanki.
Ale to juž problem handlowca, żeby Pana przekonać do dwukrotnego budżetu :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.06.2012, 12:24

Andrzej O.:

To żeby Pana przekonać, że opłaca się wydać dwa razy więcej niż Pana budżet to już kwestia
handlowca nie moja :D
Ja mogę tylko powiedzieć, że wobec znanej mi niechęci w polskich firmach do wiedzy co ich ile
kosztuje (i ile będzie kosztować po zmianie kursów, cen czy stawek) wcale nie dziwi mnie
upadek budowlanki.
Ale to juž problem handlowca, żeby Pana przekonać do dwukrotnego budżetu :)

Macie do bani handlowców - nie wiedzą z kim gadać. Jak który chce, żebym ja wydał
dwukrotność budżetu, to powinien się zgłosić... do mojej żony - ona nie ma z tym najmniejszych
problemów ;)

A z tym, że w Polsce nikt nie wie, ile co kosztuje, to ja się zaś z Panem zgadzam. Najlepszy
przykład - zakupy biajów.

Zwrócił Pan Szanowny uwagę na pewien temacik?
W programach szkoleń na analityka finansowego próżno szukać słowa "Excel", przynajmniej w
sensie rzemieślniczym - tzn. przyjmuje się, że każdy rodzi się już ze znajomością Excela. Pisałem
już o tym zresztą wielokrotnie, że polski system kształcenia analityków to jedno wielkie pole
reklamy biajów, zupełnie nic nie wnoszące w potrzeby runku pracy, gdzie tylko Excel i Excel...

A tu taki pan Kapler, menago od budowy Narodowego, w każdym swoim artykule (w tym jest i w
poprzednim jest)
http://rafalkapler.natemat.pl/19013,co-dalej-czyli-z-c...
używa słowa "Excel" jako, w ogóle, najważniejszego narzędzia do planowania finansowego! Nie
żadnego tam biaja - proszę zwrócić uwagę! - on nie ma biaja, bo on potrzbuje informacji, a nie
pitolenia się z informatykami i kosztami.

I chyba ten Pan Kapler słusznie jednak dostał ową gigantyczną premię za wybudowanie stadionu
- on wie, ile co kosztuje.
Domorośli menagos z tej grupy niewątpliwie rozpoczęliby budowanie stadionu od zakupu biaja,

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...
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bo przecież "inaczej się nie da" - jedna wersja czegośtam, dużo danych, srutututu.

Panie Kapler - napisz Pan jakiś artykuł o kosztach - mamy dość tych teoretycznych wypocin
naszych profesorów, odmieniających słowa "controlling" i "business intelligence" przez przypadki,
liczby i rodzaje - niech Pan wreszcie napisze (bo Pana, mam nadzieję, posłuchają), że koszt
zdobycia informacji nie może przekraczać wielkości z niej pożytku.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.12 o godzinie 13:45

 | Edytuj | Cytuj15.06.2012, 13:43

Kapler wybudował??? :DDD
Kapler wydawał pieniądze, a nie budował. Co Pan za kity wciska. Budowała chyba Hydrobudowa
albo PBG - Pan powinien wiedzieć lepiej bo Pan z branżą dostawców ;) Kapler bał się ruszyć
swoje piękne excele, bo jakby miał am zmieniać współczynniki to pewnie by się rozsypały.
Wykonawca też nie zmieniał i się obudzili z ręką w nocniku. Taka to korzyść z niewdrażania
biaja.
Poza tym to u nas strasznie niepolityczne - problemy rozwiązuje się tak, że najpierw są kozły
ofiarne (to oczywiście nie pomaga), potem odpowiedzialność zbíorowa (bo co się kryje w
totalach, razem i ogólnie to słodka tajemnica zarządzajacych daną jednostką), i na zmiany, które
coś zmieniają jest zwykle za późno. Powinno się to nazywać kapitalizm kolektywistyczny:
charakteryzuje się, jak komuna, wielkim marnotrawstwem i niskimi płacami (hasło: "pracuj
dużo, a sens się znajdzie")

A jak handlowiec dupa i nie potrafi przekonać, że tak to się kończy to zupełnie inna kwestia.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.06.12 o godzinie 06:00

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.06.2012, 18:42

Pan Wojtek chyba się zawziął i postanowił zrobić wielkiego Excela, którym wygra ME2012
(MsExcel). Czyli:
- przyalokuje dane z kont na zasoby wg współczynników ilościowych
- rozrzuci po kontach plan zrobiony ilościowo
- wygeneruje P&L z kont i wyjdzie na CF
- a następnie zrobi mieszane wersje forecastowe
Uwaga: już przy pierwszym punkcie ostrożnie z używaniem F9 - odśwież.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |6.07.2012, 12:08

Pan Wojtek:
1. 100 razy już pisał, jak robi raportowanie księgowe i że w 99% nie potrzeba do tego ilościówki i
nie będzie się powtarzać.
2. Gratuluje znajomości skrótów klawiszowych Excela
3. Pozdrawia z Paryża.

Andrzej O.:

Pan Wojtek chyba się zawziął i postanowił zrobić wielkiego Excela, którym wygra ME2012
(MsExcel). Czyli:
- przyalokuje dane z kont na zasoby wg współczynników ilościowych
- rozrzuci po kontach plan zrobiony ilościowo
- wygeneruje P&L z kont i wyjdzie na CF
- a następnie zrobi mieszane wersje forecastowe
Uwaga: już przy pierwszym punkcie ostrożnie z używaniem F9 - odśwież.

 | Edytuj | Cytuj7.07.2012, 01:27

Wojciech Gardziński:

Pan Wojtek:
1. 100 razy już pisał, jak robi raportowanie księgowe i że w 99% nie potrzeba do tego
ilościówki i nie będzie się powtarzać.

No to Pan Wojtek rozłożył wszystkiech na łopatki ze śmiechu :DDD
Przez te kilkaset stron używaliśmy nazwy BI do raportowania księgowego bez ilościówki???

:DDD

To ja już podziękuję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |7.07.2012, 10:23

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

To ja już podziękuję.

Eee tam, tyle razy Pan już dziękował, że się nie przejmujemy.

Powróciwszy z wakacyj, zaś natknąłem się na spamik biajowy. Ciężko by było go tu nie
poeksploatować.

COIG zapodał obrazek biajowy, znaczy pulpit, bez którego to se firma może, znaczy nic nie
może, bo obrazek, znaczy biaj go robiący, jest niezbędny(!). Jeśli komuś przypomina on takiego
najzwylejszego excelka, to niech się palnie w łeb, bo się nie zna.

COMARCH (mój idol w mowie-trawie) z kolei jedzie takie standardy, że aż śmiać się chce. No,
ale cóż, zrobili cośtama, więc muszą sprzedawać...
Jest lato, więc sprzedają w bikini.
Proszę zwrócić uwagę na aspekt dydaktyczny tych reklam. Jak precyzyjnie tłumaczone jest
maluczkim, czym, w ogóle, owo biznes intelydżens jest.
http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:30

interfejs w excelu oznacza interfejs w excelu - znowu robi Pan ludziom wodę z mózgu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:15

Andrzej O.:

interfejs w excelu oznacza interfejs w excelu - znowu robi Pan ludziom wodę z mózgu.

Interfejs w Excelu (czytaj: eksporty do Excela), to proszę Szanownego, JEDYNA funkcjonalność
biajów, więc to, że coś się pojawia wreszcie w Excelu to nie żadne halo, tylko coś, bez czego ów
biaj by w ogóle NIE ISTNIAŁ. To co ten biaj właściwie robi? Udostępnia dane w kostce? Przecież
QVałek twierdzi, że kostki to mamuty. Udostępnia w tabelach dla kwerend - łooo, toż mi
funkcjonalność - głupi Accessik to robi i to wydajniej, wkleja dane do Excela - toż to zalążek
czystej exceliozki... Kto tu komu robi wodę?

Fajny przykład exceliozki (chłopaki, słać oferty biajowe - jest szansa na prospecta):
http://www.goldenline.pl/forum/6117/excelo-pogotowie/s...

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 15:46

w poprzednim poście Pan stwierdził, że interfejs w Excelu to 1% całego BIaja. Prawdopodobnie
tak by to ocenił każdy controller gdyby Pan mu powiedział, że Pan ma na myśli nie raportowanie
zarządcze, a raportowanie księgowe, czyli 3 zestawienia (P&L, BS, CF). Na dodatek wg

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...
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księgowych najlepiej bez MPKów czy linii produktowych, bo dla UKSu są zbędne - MPKi to wymysł
controllerów, a produkty czasami akcjonariuszy.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.07.12 o godzinie 19:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:58

Andrzej O.:

w poprzednim poście Pan stwierdził, że interfejs w Excelu to 1% całego BIaja.

Ech, już nie mam siły prostować wcisków Pana Szanownego, że ja coś myślę, że coś
powiedziałem, itp.

No to reklamka, poważna reklamka. Bardzo poważne podejście do tematu - staje się ciałem.
http://podyplomowe.ue.wroc.pl/114,205,ms_excel_w_contr...

 | Edytuj | Cytuj2  Kto głosował? |wczoraj 16:56

Wojciech Gardziński:

Ech, już nie mam siły prostować wcisków Pana Szanownego, że ja coś myślę, że coś
powiedziałem, itp.

No to reklamka, poważna reklamka. Bardzo poważne podejście do tematu - staje się ciałem.
http://podyplomowe.ue.wroc.pl/114,205,ms_excel_w_contr...

Mam nadzieję, że controllerzy na tych studiach dowiadują się o innych narzędziach niż dzierganie
w Excelu, bo będą się znali tylko na occie, jak w tym kawale:

"- synku, nie kupię ci tableta, za moich czasów nie było tabletów, nie było komputerów, nic nie
było, był tylko ocet
- jak to? całe Tesco octu???" :DDD

Wystarczy, że ktoś raz zrobi w MDXie w 5 dni model kosztowy z dwuwymiarowym cennikiem,
kilkoma rodzajami stawek kosztów na podstawie wydzierganego pewnie w minimum 2 miesiące
bardziej uproszczonego modelu w excelu i zmieni zdanie. No chyba, ze jego celem jest
przekonanie pracodawcy, ze taki model trzeba robić 2 miesiące - a to inna sprawa.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:43

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ech, już nie mam siły prostować wcisków Pana Szanownego, że ja coś myślę, że coś
powiedziałem, itp.

No to reklamka, poważna reklamka. Bardzo poważne podejście do tematu - staje się
ciałem.
http://podyplomowe.ue.wroc.pl/114,205,ms_excel_w_contr...

Mam nadzieję, że controllerzy na tych studiach dowiadują się o innych narzędziach niż
dzierganie w Excelu, bo będą się znali tylko na occie, jak w tym kawale:

"- synku, nie kupię ci tableta, za moich czasów nie było tabletów, nie było komputerów, nic
nie było, był tylko ocet
- jak to? całe Tesco octu???" :DDD

Wystarczy, że ktoś raz zrobi w MDXie w 5 dni model kosztowy z dwuwymiarowym cennikiem,
kilkoma rodzajami stawek kosztów na podstawie wydzierganego pewnie w minimum 2
miesiące bardziej uproszczonego modelu w excelu i zmieni zdanie. No chyba, ze jego celem
jest przekonanie pracodawcy, ze taki model trzeba robić 2 miesiące - a to inna sprawa.

Świetny dowcip! A właściwie dwa.
http://afinnet.blogspot.com/search?q=powa%C5%BCna+kost...

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:47

Wojciech Gardziński:

COMARCH (mój idol w mowie-trawie) z kolei jedzie takie standardy, że aż śmiać się chce. No,
ale cóż, zrobili cośtama, więc muszą sprzedawać...
Jest lato, więc sprzedają w bikini.
Proszę zwrócić uwagę na aspekt dydaktyczny tych reklam. Jak precyzyjnie tłumaczone jest
maluczkim, czym, w ogóle, owo biznes intelydżens jest.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...
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http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Czy potrafi Pan wykazać czym się różni Pańskie rozwiązanie od tego "cośtama"? Rozumiem, że
ma Pan na myśli tzw. BI do Optimy oraz Start do XL (to samo oprogramowanie).

I żeby nie było - akurat w kwestii ComArchu zgadzam się z Panem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:25

Łukasz D.:

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

Czy potrafi Pan wykazać czym się różni Pańskie rozwiązanie od tego "cośtama"? Rozumiem,
że ma Pan na myśli tzw. BI do Optimy oraz Start do XL (to samo oprogramowanie).

Oczywiście. Ale ta różnica jest bardziej ogólna. Nie, że moje vs Comarch, ale, ogólnie,
rozwiązanie excelowe (znaczy z E. w roli głównej) vs BI - to architektura rozwiązania
analitycznego.

BI, czyli dane są wypychane do Excela, czyli dalej zabawy Excelowe są wręcz naturalną
koniecznością - konsekwencją takiej, a nie innej, architektury:

Rozwiązanie excelowe, czyli dane są zaciągane PRZEZ EXCELA, czyli to użytkownik rządzi tym,
co ma być zaciągnięte.

I żeby nie było - akurat w kwestii ComArchu zgadzam się z Panem.

To milunio. I, myślę, nie jesteśmy w tym osamotnieni.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:08

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

Łukasz D.:

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

Czy potrafi Pan wykazać czym się różni Pańskie rozwiązanie od tego "cośtama"? Rozumiem,
że ma Pan na myśli tzw. BI do Optimy oraz Start do XL (to samo oprogramowanie).

Oczywiście. Ale ta różnica jest bardziej ogólna. Nie, że moje vs Comarch, ale, ogólnie,
rozwiązanie excelowe (znaczy z E. w roli głównej) vs BI - to architektura rozwiązania
analitycznego.

BI, czyli dane są wypychane do Excela, czyli dalej zabawy Excelowe są wręcz naturalną
koniecznością - konsekwencją takiej, a nie innej, architektury:

Rozwiązanie excelowe, czyli dane są zaciągane PRZEZ EXCELA, czyli to użytkownik rządzi tym,
co ma być zaciągnięte.

I żeby nie było - akurat w kwestii ComArchu zgadzam się z Panem.

To milunio. I, myślę, nie jesteśmy w tym osamotnieni.

Ale właśnie udowodnił Pan, że chyba nie zbadał tematu - akurat produkty o których mowa nijak
maja się "do wypychania do Excela". I rysunki też nie te...

Chciałem poznać czym konkretnie (w sensie rezultatów dla użytkownika końcowego, a nie
architektury) rozwiązania się różnią. Bo akurat w odniesieniu do tych produktów o których pisze,
zwrot "BI" stosowany jest w ogóle bez ładu i składu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:15

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

Ale właśnie udowodnił Pan, że chyba nie zbadał tematu - akurat produkty o których mowa
nijak maja się "do wypychania do Excela". I rysunki też nie te...

Panie Szanowny, co się ma nijak? Piękny pulpit biaja comarchowego nie jest wypychaniem
danych? Przecież jedyne, co użytkownicy z tym robią, to EKSPORTUJĄ DO Excela. I dalej,
wiadomo.

Chciałem poznać czym konkretnie (w sensie rezultatów dla użytkownika końcowego, a nie
architektury) rozwiązania się różnią. Bo akurat w odniesieniu do tych produktów o których
pisze, zwrot "BI" stosowany jest w ogóle bez ładu i składu.

Tym, że się nie rąbią w Exceliozie, tylko ciągną dane te, które potrzebują!
Tym, że sami sobie projektują hurtownię, WŁASNĄ hurtownię (my to nazywamy DMA) i są
panami swojego rozwiązania, a nie, zależnymi od jakiegoś tam biaja, drukarzami raportów
Tym, że mają te dane, które chcą, a nie te, które im łaskawie udostępni biaj (bo i tak je
uzupełniają wtedy naokoło)
Tym, że to nie kosztuje krocie, a czas administracji DMA jest z nawiązką pokrywany przez
oszczędności z babrania się w aktualizację linków

Ja też uważam, że nazywanie tego inteligencją biznesową jest wielkim nadużyciem, ale, proszę
mi wierzyć, nie ja ten bzdurny, czysto marketingowy, termin wymyśliłem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.07.12 o godzinie 19:58

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:57

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Ale właśnie udowodnił Pan, że chyba nie zbadał tematu - akurat produkty o których mowa
nijak maja się "do wypychania do Excela". I rysunki też nie te...

Panie Szanowny, co się ma nijak? Piękny pulpit biaja comarchowego nie jest wypychaniem
danych? Przecież jedyne, co użytkownicy z tym robią, to EKSPORTUJĄ DO Excela. I dalej,
wiadomo.

Chciałem poznać czym konkretnie (w sensie rezultatów dla użytkownika końcowego, a nie
architektury) rozwiązania się różnią. Bo akurat w odniesieniu do tych produktów o których
pisze, zwrot "BI" stosowany jest w ogóle bez ładu i składu.

Tym, że się nie rąbią w Exceliozie, tylko ciągną dane te, które potrzebują!
Tym, że sami sobie projektują hurtownię, WŁASNĄ hurtownię (my to nazywamy DMA) i są
panami swojego rozwiązania, a nie, zależnymi od jakiegoś tam biaja, drukarzami raportów
Tym, że mają te dane, które chcą, a nie te, które im łaskawie udostępni biaj (bo i tak je
uzupełniają wtedy naokoło)
Tym, że to nie kosztuje krocie, a czas administracji DMA jest z nawiązką pokrywany przez
oszczędności z babrania się w aktualizację linków

Ja też uważam, że nazywanie tego inteligencją biznesową jest wielkim nadużyciem, ale,
proszę mi wierzyć, nie ja ten bzdurny, czysto marketingowy, termin wymyśliłem.

Kurde - jaka hurtownie?! Te produkty nie mają hurtowni! Jaki pulpit?! Te produkty nie mają
pulpitu. Poza tym ten BI do optimy można dostać za 149 zł.

Postaram się wyjaśnić jak dziecku: chciałem sprawdzić czy Pan po prostu zawsze klepie to samo,
czy rzeczywiście chociaż próbuje odnieść się do faktów. Musze przyznać, że świadomie lub nie,
ale udzielił mi Pan bardzo jasnej i klarownej odpowiedzi.
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