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Panie Wojciechu,

Czy ma Pan jakieś demo systemu z jakąś konkretną bazą systemu ERP?

Może Pan to pokazać?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 20:49

Łukasz D.:

Panie Wojciechu,

Czy ma Pan jakieś demo systemu z jakąś konkretną bazą systemu ERP?

Może Pan to pokazać?

Pewnie - mam więcej wdrożeń na Tecie, niż ona sama swojego Controllingu na swoim ERPie.

Wszystkie przykłady z danymi powyżej 500 wierszy są bardzo mocno zniekształconymi danymi z
oryginalnych systemów ERP
http://afin.net/samples/Data/
Z kolei połowa filmów, na których dane nie są klepane, tylko pokazywane, jak wyżej.
Polecam:
http://www.goldenline.pl/forum/1987198/raportowanie-fi...
http://www.goldenline.pl/forum/1992668/raportowanie-fi...
(kody i pozycje w bilansie są klepane, dane nie)
a to szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1151382/hurtownia-danyc...

P.S.
Zaraz, chwileczkę! Pan Ajtidors zapomniał dodać podpisu itdoors pod swoim postem.
Panie Ajtidors, nie godzi się tak... czuję się niedopieszczony.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 21:05

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:04

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Panie Wojciechu,

Czy ma Pan jakieś demo systemu z jakąś konkretną bazą systemu ERP?

Może Pan to pokazać?

Pewnie - mam więcej wdrożeń na Tecie, niż ona sama swojego Controllingu na swoim ERPie.

Wszystkie przykłady z danymi powyżej 500 wierszy są bardzo mocno zniekształconymi danymi
z oryginalnych systemów ERP
http://afin.net/samples/Data/
Z kolei połowa filmów, na których dane nie są klepane, tylko pokazywane, jak wyżej.
Polecam:
http://www.goldenline.pl/forum/1987198/raportowanie-fi...
http://www.goldenline.pl/forum/1992668/raportowanie-fi...
(kody i pozycje w bilansie są klepane, dane nie)
a to szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1151382/hurtownia-danyc...

P.S.
Zaraz, chwileczkę! Pan Ajtidors zapomniał dodać podpisu itdoors pod swoim postem.
Panie Ajtidors, nie godzi się tak... czuję się niedopieszczony.

Ok - pominę te złośliwości - nie mój poziom.

Ale chyba Pan nie zrozumiał (mój błąd - pytanie musi być bardzo precyzyjne). Czy ma Pan demo
które mogę pobrać, zainstalować i sprawdzić pełną ścieżkę? Tzn. mam nie tylko wynik w postaci
filmu czy arkusza excel, ale i bazę źródłową.
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Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 06.08.12 o godzinie 21:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:09

Łukasz D.:

P.S.
Zaraz, chwileczkę! Pan Ajtidors zapomniał dodać podpisu itdoors pod swoim postem.
Panie Ajtidors, nie godzi się tak... czuję się niedopieszczony.

Ok - pominę te złośliwości - nie mój poziom.

Ale chyba Pan nie zrozumiał (mój błąd - pytanie musi być bardzo precyzyjne). Czy ma Pan
demo które mogę pobrać, zainstalować i sprawdzić pełną ścieżkę. Tzn. mam nie tylko wynik w
postaci filmu czy arkusza excel, ale i bazę źródłową.

Pan Ajtidors chce, żebym mu dał jakąś bazę klienta. Ja jestem nienormalny, ale nie wiedziałem,
że to zaraźliwe.
Jakie złośliwości? Zawsze Pan podpisywał się itdoors, CZYŻ NIE? Chcesz Pan gadać, podpisuj się
Pan "itdoors".

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |przedwczoraj 21:17

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

P.S.
Zaraz, chwileczkę! Pan Ajtidors zapomniał dodać podpisu itdoors pod swoim postem.
Panie Ajtidors, nie godzi się tak... czuję się niedopieszczony.

Ok - pominę te złośliwości - nie mój poziom.

Ale chyba Pan nie zrozumiał (mój błąd - pytanie musi być bardzo precyzyjne). Czy ma Pan
demo które mogę pobrać, zainstalować i sprawdzić pełną ścieżkę. Tzn. mam nie tylko
wynik w postaci filmu czy arkusza excel, ale i bazę źródłową.

Pan Ajtidors chce, żebym mu dał jakąś bazę klienta. Ja jestem nienormalny, ale nie
wiedziałem, że to zaraźliwe.
Jakie złośliwości? Zawsze Pan podpisywał się itdoors, CZYŻ NIE? Chcesz Pan gadać, podpisuj
się Pan "itdoors".

Ymmm...szczerze mówiąc odpowiedź brzmi: NIE. Ale dałem Panu plus. Może to zachęci Pana do
sprostowania swojego postu?

Ja nie powiedziałem, że chcę bazę klienta. Ale znów, świadomie lub nie, udzielił Pan odpowiedzi.

Czy w takim wypadku jest Pan w stanie napisać mi, w tym miejscu, krok po kroku co mam
kliknąć, żeby utworzyć prostą kostkę danych? Dane do kostki (tej samej) mają być czerpane z
bazy MSSQL oraz MySQL.

Tylko proszę o nie wklejanie linku do filmu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:22

Łukasz D.:

Ymmm...szczerze mówiąc odpowiedź brzmi: NIE. Ale dałem Panu plus. Może to zachęci Pana
do sprostowania swojego postu?

Szanowny panie Ajtidors,
Najpierw Pan się foszy, strofuje mnie i "dziekuje za", potem odwala Pan jakieś reklamki, a teraz
Pan ma wymagania. Pan ma wymagania, to ja też mam.

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:26

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:
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Ymmm...szczerze mówiąc odpowiedź brzmi: NIE. Ale dałem Panu plus. Może to zachęci
Pana do sprostowania swojego postu?

Szanowny panie Ajtidors,
Najpierw Pan się foszy, strofuje mnie i "dziekuje za", potem odwala Pan jakieś reklamki, a
teraz Pan ma wymagania. Pan ma wymagania, to ja też mam.

To odpowiedź na temat dema? Bazy? Czy sposobu kreowania kostki? Bo chyba nie złapałem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:28

Łukasz D.:

Bo chyba nie złapałem.

Podpisu "itdoors". Jak to było? "Przepraszam mój błąd - muszę wyrażać się precyzyjnie." ;)

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:31

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Bo chyba nie złapałem.

Podpisu "itdoors". Jak to było? "Przepraszam mój błąd - muszę wyrażać się precyzyjnie." ;)

Poproszę link do mojego postu z podpisem.

Chciałbym z Panem poważnie porozmawiać o konkretnych faktach, funkcjonalnościach itp. Mam
fajną bazę do analiz (140 GB) gdzie można realnie sprawdzić wydajność i parę innych funkcji. Nie
chce Pan - ok. Rozumiem i tyle. Tylko po co pisać te wszelkie brednie? Potem ktoś zada Panu
pytanie na wykładzie i będzie wstyd. Warto?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:33

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Bo chyba nie złapałem.

Podpisu "itdoors". Jak to było? "Przepraszam mój błąd - muszę wyrażać się precyzyjnie." ;)

Poproszę link do mojego postu z podpisem.

http://www.goldenline.pl/forum/2984202/szukam-programu...

Chciałbym z Panem poważnie porozmawiać o konkretnych faktach, funkcjonalnościach itp.

Fantastycznie. Ale nie będzie tak, że na Pana warunkach.

Mam fajną bazę do analiz (140 GB) gdzie można realnie sprawdzić wydajność i parę innych
funkcji. Nie chce Pan - ok. Rozumiem i tyle. Tylko po co pisać te wszelkie brednie? Potem ktoś
zada Panu pytanie na wykładzie i będzie wstyd. Warto?

Bardzo proszę o pytania na wykładach!

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:38

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:
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Łukasz D.:

Bo chyba nie złapałem.

Podpisu "itdoors". Jak to było? "Przepraszam mój błąd - muszę wyrażać się precyzyjnie."
;)

Poproszę link do mojego postu z podpisem.

http://www.goldenline.pl/forum/2984202/szukam-programu...

Chciałbym z Panem poważnie porozmawiać o konkretnych faktach, funkcjonalnościach itp.

Fantastycznie. Ale nie będzie tak, że na Pana warunkach.

Mam fajną bazę do analiz (140 GB) gdzie można realnie sprawdzić wydajność i parę innych
funkcji. Nie chce Pan - ok. Rozumiem i tyle. Tylko po co pisać te wszelkie brednie? Potem
ktoś zada Panu pytanie na wykładzie i będzie wstyd. Warto?

Bardzo proszę o pytania na wykładach!

Yyy...nazywam się Stolecki, Kiraga czy Miżanowski?

Rozumiem, że każdy ocenia po sobie, ale ja mam tylko jedną osobowość.

Acha. To bardzo fajnie. Na pewno potencjalni klienci po takiej deklaracji docenią elastyczność
Pańskiego rozwiązania.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:40

Łukasz D.:

Acha. To bardzo fajnie. Na pewno potencjalni klienci po takiej deklaracji docenią elastyczność
Pańskiego rozwiązania

No i jak tu z Panem rozmawiać, jak ocenia Pan wszystko pod kątem reklamy?
Dla Pana nie jest ważna architektura ani co ludzie z tym robią - dla Pana ważna jest tylko cena,
bo usiłuje Pan jakieś tam funkcjonalności zrobić taniej. OK., na pewno słuszny kierunek, ale
popełnia Pan ten sam błąd, co wszystkie BI - próbuje Pan być mądrzejszy od użytkownika.
Niestety - z góry skazane na porażkę. Ale rozumiem, że, jako start-up, musi Pan wykazać
determinację, bo inwestor myknie. To ja wykażę za Pana:

fan itdoors

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.08.12 o godzinie 08:03

 | Edytuj | Cytujwczoraj 08:03

Wojciech Gardziński:

Jasne, jasne. To Wasz ratunek ten Excelek, a nie interfejs, hehehehe. Pamiętam, jak 5 lat
temu biaje robiły wykresy, które były "lepsze niż excelowe" itp. itd.

Niektóre do dziś są po kilkunastu latach rozwoju excela.

Panie Wojtku, INTERFEJS. Powtórzę jeszcze raz - INTEHFACE.
BIaje mają kilka interfejsów, do przeglądania damych i raportów - przeglądarka, do obrabiania -
excel, są tez exporty do .pdfu.
Służą do przedstawienia lub wprowadzenia danych, jakiekolwiek przeliczenia są jedynie
podręczne (np. miary kalkulowane, podręczne obliczenia budżetowe, topdown, forecasty itd.).
Dlaczego? Bo to kompletny ABSURD by wyciągać dane do excela i ładować po przeliczeniu z
powrotem... i tak po każdym zasileniu, otwieramy excelki, przeliczamy, zapisujemy do bazy?
ABSURD.
Nie być mądrzejszym od użytkownika to podejście czysto handlowe, dość skuteczne, z którego
wychodzi metodologiczny BEZSENS i ABSURD w architekturze rozwiązania.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:50

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Jasne, jasne. To Wasz ratunek ten Excelek, a nie interfejs, hehehehe. Pamiętam, jak 5 lat
temu biaje robiły wykresy, które były "lepsze niż excelowe" itp. itd.

Niektóre do dziś są po kilkunastu latach rozwoju excela.
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Panie Wojtku, INTERFEJS. Powtórzę jeszcze raz - INTEHFACE.
BIaje mają kilka interfejsów, do przeglądania damych i raportów - przeglądarka, do
obrabiania - excel, są tez exporty do .pdfu.
Służą do przedstawienia lub wprowadzenia danych, jakiekolwiek przeliczenia są jedynie
podręczne (np. miary kalkulowane, podręczne obliczenia budżetowe, topdown, forecasty itd.).
Dlaczego? Bo to kompletny ABSURD by wyciągać dane do excela i ładować po przeliczeniu z
powrotem... i tak po każdym zasileniu, otwieramy excelki, przeliczamy, zapisujemy do bazy?
ABSURD.
Nie być mądrzejszym od użytkownika to podejście czysto handlowe, dość skuteczne, z którego
wychodzi metodologiczny BEZSENS i ABSURD w architekturze rozwiązania.

Dobre. Uśmiechnąłem się pod nosem, żeby nie powiedzieć, że uśmiałem serdecznie.

1. ad interfejsu - najbardziej mi się podoba interfejs PDF, choć html tyż niezgorszy:
http://www.goldenline.pl/forum/2480734/import-danych-z...
O htmlu też już pisałem. Firma miała taką nowoczesność, że tylko htmlki. No to my z tych
htmlków linia po linii do bazki i dalej DMA. Interfejs.... O mamo! Brzuch mnie boli...

2. ad przeliczania w E. i ładowania - wczoraj miałem pytanie od Klienta JAK to zrobić. Nie "czy" i
nie "czy można w A.?". JAK??? Bo taka czasami jest potrzeba.
W Afinie jest specjalna procedurka do tego
np. http://www.goldenline.pl/forum/1578636/aktualizacja-za...
Żeby była jasność - nie popieram takich zabaw. Ale jest to NAJLEPSZY PIERWSZY KROK w
automatyzacji raportowania - użytkowniku, POKAŻ MI, CO TY WŁAŚCIWIE CHCESZ LICZYĆ. U.
potrafi to pokazać tylko w Excelu - i dobrze. Pokazuje, robię automacik (jak na filmie). Po
tygodniu pytam: "Czy jednak nie do DMA?". Jak tak, to tak, jak nie to nie. Sam po pewnym
czasie, jak mu się zabawa znudzi i systemik "okrzepnie" dzwoni, że tak.

3. "nie być mądrzejszym" - tak, proszę Pana Szanownego - dokładnie tak! To użytkownik mówi,
czego chce i żadne tam Wasze wersje prawdy, wektory i inne pierdoły nie mają racji bytu. bo I
TAK zostaną przez użytkownika doprowadzone do postaci, KTÓRĄ ON CHCE.
Była tu taka jedna Pani, co nawracała na Biznes Obdżekty, a ludkowie nic, tylko: "A kiedy
Excelek, proszę Pani?"...

 | Edytuj | Cytujwczoraj 13:21

Excelioza przy Panu to mały pikuś, lekka grypa, Pan proponuje nowotwór na sqlu :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? |wczoraj 13:30

Andrzej O.:

Excelioza przy Panu to mały pikuś, lekka grypa, Pan proponuje nowotwór na sqlu :D

Uwielbiam tę zabawę w pomidora z Panem Szanownym.

Najpierw Pan przekonuje, że Excel be - tylko "poważne narzędzia". Teraz, gdy pokazuję, jak
łatwo i prosto połączyć niewątpliwe zalety zabawek bazodanowych z niewątpliwymi(!) zaletami
arkusza kalkulacyjnego - Pan nazywa to "nowotworem"...

I, w sumie, MA PAN RACJĘ!

To NOWY TWÓR w zabawie analitycznej - to SOA - Spreadsheet Oriented Architecture
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.08.12 o godzinie 13:54

 | Edytuj | Cytujwczoraj 13:52

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Acha. To bardzo fajnie. Na pewno potencjalni klienci po takiej deklaracji docenią
elastyczność Pańskiego rozwiązania

No i jak tu z Panem rozmawiać, jak ocenia Pan wszystko pod kątem reklamy?
Dla Pana nie jest ważna architektura ani co ludzie z tym robią - dla Pana ważna jest tylko
cena, bo usiłuje Pan jakieś tam funkcjonalności zrobić taniej. OK., na pewno słuszny kierunek,
ale popełnia Pan ten sam błąd, co wszystkie BI - próbuje Pan być mądrzejszy od użytkownika.
Niestety - z góry skazane na porażkę. Ale rozumiem, że, jako start-up, musi Pan wykazać
determinację, bo inwestor myknie. To ja wykażę za Pana:

fan itdoors

Być może powinien założyć Pan fundację na nie firmę?

Co do kierunku - nawet nie śmiem podważać Pańskich przemyśleń i koncepcji. Powtórzę po raz
kolejny: chciałem rzeczowo podyskutować o funkcjonalnościach systemu. Widać, że nie jest Pan
gotowy na tego typu dyskusję, więc chyba czas dać sobie spokój.

Proszę w wolnej chwili zapoznać się z tym artykułem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence

Ale uwaga! Może Pan tego nie przeżyć. Pod warunkiem, że zrozumie Pan iż Pańskie excele to
także biajki. W tym względzie podpada Pan pod większość kwestii, które stara się Pan nieudolnie
i złośliwie krytykować. Chyba, że przyjąć tezę iż Pański produkt nie wypływa na efektywność
działania i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz nie przekształca on danych w
informację. I, szczerze mówiąc, to akurat zrozumiem bez najmniejszego problemu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:10

Łukasz D.:

Być może powinien założyć Pan fundację na nie firmę?

Być może.

Co do kierunku - nawet nie śmiem podważać Pańskich przemyśleń i koncepcji. Powtórzę po
raz kolejny: chciałem rzeczowo podyskutować o funkcjonalnościach systemu. Widać, że nie
jest Pan gotowy na tego typu dyskusję, więc chyba czas dać sobie spokój.

To Pan se daj ten spokój wreszcie. Jak ma Pan tyle determinacji do dyskusji, że co chwilę "Pan
sobie daje spokój" to współczuję inwestorom Pańskiego start-upa. A jak Pan ową posiadasz, to
nie nie fochuj się Pan co chwilę. Poniał?

Proszę w wolnej chwili zapoznać się z tym artykułem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence

Czytałem go ze 100 razy i nie mogę się doczytać tam niczego o JWP.

Ale uwaga! Może Pan tego nie przeżyć. Pod warunkiem, że zrozumie Pan iż Pańskie excele to
także biajki.

Nie może być! Excel to biaj! A może nawet król biajów? Albo i po angielskiemu "Microsoft Excel:
The king of BI"?
Dzięki za wsparcie. Lubię to!

W tym względzie podpada Pan pod większość kwestii, które stara się Pan nieudolnie i złośliwie
krytykować.

Pierwszy raz spotykam się z dyskusją z gościem, który "złośliwie i nieudolnie". To Pan Szanowny
musi reprezentować podobny poziom skoro Pan chce to ze mną robić...?

Chyba, że przyjąć tezę iż Pański produkt nie wypływa na efektywność działania i zwiększenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz nie przekształca on danych w informację. I, szczerze
mówiąc, to akurat zrozumiem bez najmniejszego problemu.

Myślec z Pana. Tylko, że nie śmiałbym twierdzić, że to ja lub mój produkt "przekształca dane w
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informacje". To robią być może i na zdrowie(!) jego użytkownicy, a to inna bajka.

No, dobra, już nie fan itdoors.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 19:51

Panie Wojtku, myślałem, że kwestia tego co to jest interfejs jest oczywista. Ale skoro chce Pan
robić w interfejsie obliczenia modelu... tzn. klient chce, a Pan na to: nie ma sprawy, mam
gotowe :) Chciałbym potem zobaczyć tą bazkę z podłączonymi excelkami gdzie żeby się model
przeliczył (po KAŻDYM zasileniu) trzeba wiedzieć które excele i skąd trzeba odpalić. I wie to
pewnie jedna osoba w firmie :) Analizowanie połączeń w exceliozie to przy tym mały pikuś.

Przyznam, że ja też się cieszę, że dużo ludzi robi biajowe addiny do excela, bo excel to fajny
interfejs. Tylko Pan się cieszy z tego jak karp z wigilii, bo to są takie BIaje jak Pański, tylko
lepsze.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:34

Andrzej O.:

Panie Wojtku, myślałem, że kwestia tego co to jest interfejs jest oczywista. Ale skoro chce
Pan robić w interfejsie obliczenia modelu... tzn. klient chce, a Pan na to: nie ma sprawy, mam
gotowe :) Chciałbym potem zobaczyć tą bazkę z podłączonymi excelkami gdzie żeby się
model przeliczył (po KAŻDYM zasileniu) trzeba wiedzieć które excele i skąd trzeba odpalić. I
wie to pewnie jedna osoba w firmie :) Analizowanie połączeń w exceliozie to przy tym mały
pikuś.

Pan nie umie lub nie chce czytać. Jako prototyp to się sprawdza doskonale. Rozwiązaniem
docelowym jest właśnie DMA.

Przyznam, że ja też się cieszę, że dużo ludzi robi biajowe addiny do excela, bo excel to fajny
interfejs. Tylko Pan się cieszy z tego jak karp z wigilii, bo to są takie BIaje jak Pański, tylko
lepsze.

Dzięki. Jest Pan słodki. Bardzo się cieszę, że docenia Pan nowy trend! Mnie on na pewno poobija
(ale, wie Pan, mam tu pewną małą, 16-letnią, przewagę, hehehe), ale Pana (nie mówię tu do
Pana osobiście - Was, biajków) zmiecie. I Pan też się, jak widzę, cieszy, jak karp z wigilii. To
mamy wspólny powód do radości. Wreszcie.
Podajemy sobie ręce. Radość. :):):):):)

 | Edytuj | Cytujwczoraj 21:46

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/97

7 z 7 2012-08-08 08:45


