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Łukasz D.:

O ile Pana rozumiem, to warto wywalić BI (80% raportów) na rzecz Excela (20% raportów)?
Czyli zastąpmy coś co rozwiązuje większość problemów, czymś co rozwiązuje ich mniejszość
(mowa tutaj o tym konkretnym przypadku)?

Standardowe raporty to pikuś. Najważniejsze są zawsze te niestandardowe. Standardowe zrobi
byle programista raz i są powtarzalne.
Biaje są do bani, bo są TYLKO AUTOMATYZACJĄ STANDARDOWYCH.
Najważniejsze zawsze robi się w Excelu.

PS 1./7

PPS O... Bluzgus de Cognos się obudził. I pisze (d)o mnie w 3. osobie... aż szkoda, że nie mogę
przeczytać :( ...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 11:44

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:39   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

O ile Pana rozumiem, to warto wywalić BI (80% raportów) na rzecz Excela (20%
raportów)? Czyli zastąpmy coś co rozwiązuje większość problemów, czymś co rozwiązuje
ich mniejszość (mowa tutaj o tym konkretnym przypadku)?

Standardowe raporty to pikuś. Najważniejsze są zawsze te niestandardowe. Standardowe
zrobi byle programista raz i są powtarzalne.
Biaje są do bani, bo są TYLKO AUTOMATYZACJĄ STANDARDOWYCH.
Najważniejsze zawsze robi się w Excelu.

PS 1./7

PPS O... Bluzgus de Cognos się obudził. I pisze (d)o mnie w 3. osobie... aż szkoda, że nie
mogę przeczytać :( ...

A miało być o architekturze...

Co do ważności raportów - kwestia tego co kto uważa za ważne. Pan nie ma monopolu na tę
wiedzę.

P.S. Ani tutaj http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,32,32,670,,,us... ani tutaj
http://aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje... wyszukiwarka nie potrafi znaleźć
zwrotu "rejestr vat". Które artykułu mówią o tym rejestrze?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 11:52

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:48    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Ła, co za firma... SAP, Hyperion, to jakiś kolos straszny...

No duza firma... Z fortune 500 :)

A wyobrażasz sobie, że rzeczywistość gospodarcza składa się z (nieskończoność - lista F500)?

Oczywiscie, ze nie... Sa tez male spolki gdzie MS Excel jest jedynym sensownym narzedziem.
Kwestia w tym, ze ja sie zgadzam, ze w takich spolkach MS Excel to jedyne sensowne
rozwiazanie. Natomiast ty twierdzisz, że MS Excel powinien byc w centrum swiata analiz rowniez
w Fortune 500....

Pewnie nie. Z TAK WYSOKIEJ perspektywy...
Czyli jest Pan, znaczy - jesteś Bluzgusie, Wzorcowym Analitykiem SOA. (Ale gościowi

 

N
ow

a
w
ersja

MOJE BANY - AFIN.NET - 3254790 - strona 7 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/3254790/moje-bany/s/7

1 z 12 2013-05-14 09:59



dowaliłem, hehehehe, nic, zabije mnie w kolejnym poście.)

No chyba jednak nie...

Czyli jest, ale nie zabije. To fajnie. (Stosuję metody erystyczne Szanownego. Narodek i tak
nie skuma, a jak skuma, to nie zrozumie, a jak zrozumie, to szybko zapomni.)

Biznes lofcia QV za kolorowe wykresiki, drill down i brak tabelek.

Po co BO i QV razem? Czy to nie przesada? To przecież jedno wielkie wotum nieufności
dla każdego z nich! Czyli ANI BO ANI QV NIE WYSTARCZAJĄ! Musicie kupić coś trzeciego.

Rozmawiamy dalej poważnie?

Poważnie to my nigdy nie rozmawialiśmy i pewnie nie zamierzamy. Rozmawiamy sensownie,
a przynajmniej chciałbym, żeby tak było.

BO jest lepszy przy budowaniu ad-hocowych raportow. Bez wiedzy programistycznej moge
zrobic dowolny raport po kilku godzinach szkolenia.

A w Excelku po kilku minutach ;)

?? Nauczysz mnie sql i wsystkich tych mykow bazodanowywch w kilka minut? To niezle
naciagacie tych ludzi na podyplomowych studiach trwajacych pare miesiecy :).

W QV, z tego co wiem trzeba miec juz jakas wiedze programistyczna.

Przecież to takie fantastyczne "halo"? Co, nie jest? Nie jest fantastyczne? Łoooobożuchnu...

Ja uwazam, ze QV jest bardzo ok.... Tyle, ze robienie raportow wymaga wiedzy
programistycznej, ktorej nie chce przyswajac.

QV jest jednak przyjazny dla operacji... Chodzi o sposob dystrybucji, wodotryski,
dashboardy etc. Ja sam to kocham jak sie moge wdrillowac do poziomu transakcji w pare
sekund

Niesamowite. A że to samo oferuje tabela przestawna na zewnętrznym źródle, to pewnie nie
wiesz, "i niech już tak zostanie", "po co wiedzieć więcej?"

MS Excel nie oferuje takich mozliwosci dystrybucji i prezentacji danych jak QV.

Czesciowo raporty standardowe robione sa w BO (na przyklad rejestry VAT dla
ksiegowosci

Tu siadłem ze śmiechu. Rejestr VAT TO RAPORT BIAJA!?!?!?!?!
Weźcie wywalcie tego SAPA. Rejestr VAT to standardowy raport ERPa, Szanowny
Bluzgusie.
Mówi o tym Ustawa o Rachunkowości. Ale Was czarują, hehehehe....

, bo SAP ma problem z faktem, ze u nas "legal entity"<>"sales org").

SAP ma problemy z bardzo dużo ilością tematów.

Raporty ad-hoc (10-20%) robione sa w MS Excel oraz Business Objects.

Czyli w Excelu. Nie no, honor Eksla uratowany, uff.

Reasumując: Pomimo dwóch biajów na pokładzie, ad-hoki są robione w Excelku.

cbdu. (co było do udowodnienia - dla nieświadomych matematycznie)

Zawsze pisalem, ze duza czesc ad-hocow jest w Ms Excel. Pisalem, ze tych adhocow jest
10-20%.

Jakbyś się przyjrzał bliżej tym statystykom, toby się okazało, że tak jest, jeśli chodzi o ilość
"zaprojektowanych". Te standardowe są, ale nie są używane - tych adhoków nie ma, ale są
mielone ciągle.

Jesli sie zgadzamy, ze 80% jest w BI i nie wymaga MS Excel to sie ciesze....alleluja.

Nie, nie zgadzamy się. Zawłaszczasz do BI raporty standardowe, które POWINNY być robione
przez ERPa - przykład Rejestr VAT. To horror, że SAP tego nie ma w standardzie (Dobra, masz
rację, nie Ustawa o Rachunkowości, tylko o VAT i kontroli skarbowej).

Znowu pudlo.... Ustawa o VAT nie wspomina o ERP i o rejestrze VAT. SAP ma to w standardzie,
ale nie dla sytuacji nietypowych. Tak jak pisalem... U nas sprzedaz rejestrowana jest w jednym
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sales Orgdla kilkunastu spolek a zakupy w kazdej z tych spolek oddzielnie. Taka struktura
nazywa sie Commissionaire.... Nie bede jej wyjasnial, bo i po co?

To samo z 90% innych. SAP Was robi w konia, robiąc je w BO - powinien to robić ERP.

Ale nie robi....tez zaluje, ale SAP nie spieszy sie z implementacja zmiany, bo widocznie nie jest
to problem dla wiekszosci klientow

Tzn., "w konia"... - robi Was tak, jak się dajecie, wolny rynek jest. Żerowanie na głupocie
choć jest moralnie naganne, prawnie jest dopuszczalne i nie ma się czego przyczepić.

To sie nazywa mania wielkosci... Klienci ERP maja, srednio rzecz biorac, dosc wykwalifikowana
kadre. Ja doskonale wiem co chce, ale nie znam ERP, ktore sobie z nasza struktura poradzi. Ty
znasz?

Cóż, Bluzgusie, cieszcie się z tego raju, w którym, POSIADAJĄC DWA BIAJE, NAJWAŻNIEJSZE,
BO BIEŻĄCE, RAPORTY, ROBI SIĘ W EXCELKU.

Nieprawda. Najwazniejsze raporty dystrybuowane sa w QV.

I dlatego ja AFINA sprzedaję zwykle w rajach, hehehehe... A najlepiej AFINY "wchodzą" dwa
lata po wdrożeniu raju...

Nie sprzedajesz. Nie masz wdrozen w centrali w duzej korporacji. Czasem byc moze uda ci sie
przekonac do swoich teorii kogos lokalnie....

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 18:05

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 18:00    

Stefan T.:

Oczywiscie, ze nie... Sa tez male spolki gdzie MS Excel jest jedynym sensownym narzedziem.
Kwestia w tym, ze ja sie zgadzam, ze w takich spolkach MS Excel to jedyne sensowne
rozwiazanie. Natomiast ty twierdzisz, że MS Excel powinien byc w centrum swiata analiz
rowniez w Fortune 500....

My nie twierdzimy, że powinien być w centrum. My z doświadczenia wiemy, że tam jest. Tylko
jest w postaci exceliozy (w skrócie: eksport z biaja i exceliozka) - zobacz sobie listy referencyjne
firm szkolących z Excela i VBA (poniękąd nasze) - jacyż tam Wielcy i doprogramowani, serio. Ja
naprawdę zawsze zadaję pytania skąd jesteście, po coście tu przyszli, skąd bierzecie dane... i
stąd znam sytuację - znaczy - PRAKTYKĘ. Bo, że teoria jest inna, to ja wiem.
My chcemy to ucywilizować, stawiając nie Excela, tylko analityka w centrum. Ale nie jest to
centrum decyzyjne, tylko zmiana jego optyki - i Ty jesteś tego pewnym dowodem. Gdy Ty
wiesz, czego chcesz, gdy znasz podstawy, POTRAFISZ(Sic!) się dogadać z informatykami, oni nie
robią Ci dziwnych wstrętów typu "baza danych jest WŁASNOŚCIĄ dostawcy ERP" itp. to jest OK.
Powtarzam - jest OK. Ty jesteś SOA - co, zdziwiony? Wiżualbejzikus trochę podobnie, ale on się
wrobił w guru VBA i trudno mu się wyplątać - i ja to rozumiem.
Excel w centrum jest o tyle, że jest naturalnym przedłużeniem rąk analityka - świat danych
wiruje WOKÓŁ niego, a nie, że E. jest do niego dodatkiem.

A w Excelku po kilku minutach ;)

?? Nauczysz mnie sql i wsystkich tych mykow bazodanowywch w kilka minut? To niezle
naciagacie tych ludzi na podyplomowych studiach trwajacych pare miesiecy :).

Nie, nie nauczę. Ale jestem w stanie pokazać, że świat danych to nie jest domena informatyków,
że każdy (analityk) może czerpać z dobrodziejstwa ODBC.
Jak studia się skończą, mam nadzieję, że namówimy ludzi na relację, co osiągnęli. Kilka
przykładów zapiera dech.

W QV, z tego co wiem trzeba miec juz jakas wiedze programistyczna.

QV to pomyłka architektoniczna - to super gruby klient. Te same efekty robi tp na OLAPie lub
widoku (odpowiednim, oczywiście) w HDA

Ja uwazam, ze QV jest bardzo ok.... Tyle, ze robienie raportow wymaga wiedzy
programistycznej, ktorej nie chce przyswajac.

jw

MS Excel nie oferuje takich mozliwosci dystrybucji i prezentacji danych jak QV.

Prawda. Ale, przyznasz chyba, dość prostymi, żeby nie powiedzieć - prostackimi metodami da
się to nadrobić.

Znowu pudlo.... Ustawa o VAT nie wspomina o ERP i o rejestrze VAT. SAP ma to w
standardzie, ale nie dla sytuacji nietypowych. Tak jak pisalem... U nas sprzedaz rejestrowana
jest w jednym sales Orgdla kilkunastu spolek a zakupy w kazdej z tych spolek oddzielnie. Taka
struktura nazywa sie Commissionaire.... Nie bede jej wyjasnial, bo i po co?
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OK. rozumiem. Struktura firmy wymaga, żeby rejestr VAT był w poprzek - rozumiem. Załatwił
Wam to biaj - OK. Ja tez takie rzeczy robiłem i robię - np. teraz dla takiej jednej firmy robię HDA
z dokumentów z kilku źródeł - niby tych samych, ale te po, tamte przed zaksięgowaniem, te
opisywane tak, tamte inaczej. To kilka SQLków - Wam załatwił to biaj - OK. Tylko, że to
przedszkole informatyki...

To samo z 90% innych. SAP Was robi w konia, robiąc je w BO - powinien to robić ERP.

Ale nie robi....tez zaluje, ale SAP nie spieszy sie z implementacja zmiany, bo widocznie nie
jest to problem dla wiekszosci klientow

I zawsze można sprzedać BO, bo ERP nie robi. ;)

Tzn., "w konia"... - robi Was tak, jak się dajecie, wolny rynek jest. Żerowanie na głupocie
choć jest moralnie naganne, prawnie jest dopuszczalne i nie ma się czego przyczepić.

To sie nazywa mania wielkosci... Klienci ERP maja, srednio rzecz biorac, dosc
wykwalifikowana kadre. Ja doskonale wiem co chce, ale nie znam ERP, ktore sobie z nasza
struktura poradzi. Ty znasz?

Znam - tzn. o tyle znam, że znam naprawdę elastyczne ERPy. SAP elastyczny nie jest.

Nieprawda. Najwazniejsze raporty dystrybuowane sa w QV.

DYSTRYBUOWANE. Ja mówię o tych ważnych, robionych ad-hoc.

I dlatego ja AFINA sprzedaję zwykle w rajach, hehehehe... A najlepiej AFINY "wchodzą"
dwa lata po wdrożeniu raju...

Nie sprzedajesz. Nie masz wdrozen w centrali w duzej korporacji. Czasem byc moze uda ci sie
przekonac do swoich teorii kogos lokalnie....

Cóż, co Ty tam wiesz? Excelek to jak kaszanka. Oficjalnie nikt tego na stół nie poda, ale w
kuchniach się zajadają. A to że "wejść smoka" raczej nie ćwiczę - fakt. Taki los...

Weź coś przeklnij, bo mi brakuje. Zespół abstynencyjny mam http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp
%C3%B3%C5%82_abstynen... .

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:23   

Łukasz D.:

A miało być o architekturze...

Jestem winny odpowiedź na pytanie, czy bezpieczeństwo zawiera się w paradygmacie
architektury SOA. Nie, nie zawiera się (tak jak pisał Pierdolus Maximus ;). Wylewny jest kolega -
fakt. On z kolei się ze mnie śmieje - "Gdzie meritum? Zatraciłeś się w potyczkach..." Tak się
uzupełniamy.)

Uprawnienia to kwestia drugiego poziomu, nie twierdzimy, że nieważna.
Czy zabezpieczenia w hipermarkecie to rzecz nieważna? Ważna, tylko priorytetem jest wygoda
klienta. Ty chcesz, żeby hipermarkety wyglądały jak komisariaty Policji - kto by tam chodził?

Ja ROZWIĄZUJĘ temat, tak , jak napisałem. Baza - uprawnienia w bazie, pliki - zabezpieczenia
folderów.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:31   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

A miało być o architekturze...

Jestem winny odpowiedź na pytanie, czy bezpieczeństwo zawiera się w paradygmacie
architektury SOA. Nie, nie zawiera się (tak jak pisał Pierdolus Maximus ;). Wylewny jest
kolega - fakt. On z kolei się ze mnie śmieje - "Gdzie meritum? Zatraciłeś się w potyczkach..."
Tak się uzupełniamy.)

Uprawnienia to kwestia drugiego poziomu, nie twierdzimy, że nieważna.
Czy zabezpieczenia w hipermarkecie to rzecz nieważna? Ważna, tylko priorytetem jest
wygoda klienta. Ty chcesz, żeby hipermarkety wyglądały jak komisariaty Policji - kto by tam
chodził?

Ja ROZWIĄZUJĘ temat, tak , jak napisałem. Baza - uprawnienia w bazie, pliki -
zabezpieczenia folderów.

Podstawowe pytanie brzmiało z czego ma się składać architektura. Wiemy już, że
bezpieczeństwo nie. Jakie elementy chce Pan porównywać?

Tak z ciekawości...jakie elastyczne systemy ERP Pan zna? Bo chyba nie Egeria...
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Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 23:10

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:05    

Zenon dostał totalnego bana na GL na pół miecha. Ciekawe, dlaczego ja nie?
Biaj się mnie boi?
Wy chłopcy jesteście rozmiękczacze? "Weźcie tam podyskutujcie z Wojtkiem, niech się zajmie
wymyślaniem odpowiedzi... zadawajcie mu kupę bezsensownych pytań, kręćcie w kółeczko...",
czy jak Was tam instruują?

Kto się zapisuje do Zenona Obrony Radykalnego Ruchu Obywatelskiego (ZORRO)?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 23:11

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:07   

Wojciech G.:

Zenon dostał totalnego bana na GL na pół miecha. Ciekawe, dlaczego ja nie?
Biaj się mnie boi?
Wy chłopcy jesteście rozmiękczacze? "Weźcie tam podyskutujcie z Wojtkiem, niech się zajmie
wymyślaniem odpowiedzi... zadawajcie mu kupę bezsensownych pytań, kręćcie w
kółeczko...", czy jak Was tam instruują?

A chciał Pan merytorycznie dyskutować. Już nerwy puszczają? Łamie Pan regulamin to Pana
banują. Proste jak architektura SpOA.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? |przedwczoraj 23:08    

Łukasz D.:

A chciał Pan merytorycznie dyskutować. Już nerwy puszczają? Łamie Pan regulamin to Pana
banują. Proste jak architektura SpOA.

Lepszej reklamy SOA nie wymyśliłbym. Brawo!

PS
Ale DLACZEGO ZENON? A ja wolny chodzę?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 23:13

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:11   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

A chciał Pan merytorycznie dyskutować. Już nerwy puszczają? Łamie Pan regulamin to Pana
banują. Proste jak architektura SpOA.

Lepszej reklamy SOA nie wymyśliłbym. Brawo!

To taki ukłon w Pana stronę. Mam nadzieję, że teraz przyjdzie czas na merytoryczną rozmowę.

Zapomniał Pan odpisać co z tymi ustawami.

PS
Ale DLACZEGO ZENON? A ja wolny chodzę?

To proste. Jak system uprawnień w AFINie. Bo Pan nie może być klonem samego siebie.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 23:13

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:13    

Łukasz D.:

Zapomniał Pan odpisać co z tymi ustawami.

Całe 3 sekundy zajęło mi znalezienie
http://www.podpowiada.gofin.pl/okno,137183,339,2580,ew...
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Cieniutko szukamy, Plususie.

PS
Ale DLACZEGO ZENON? A ja wolny chodzę?

To proste. Jak system uprawnień w AFINie.

Zaś komplement!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 00:35   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Zapomniał Pan odpisać co z tymi ustawami.

Całe 3 sekundy zajęło mi znalezienie
http://www.podpowiada.gofin.pl/okno,137183,339,2580,ew...
Cieniutko szukamy, Plususie.

Przyznalby sie pan do bledu... Gdzie jest napisane, ze ewidencja VAT musi byc robiona w ERP?
Niech sie pan nie stara byc madrzejszy od zastepu doradcow podatkowych....

PS
Ale DLACZEGO ZENON? A ja wolny chodzę?

To proste. Jak system uprawnień w AFINie.

Zaś komplement!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 05:47    

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Zapomniał Pan odpisać co z tymi ustawami.

Całe 3 sekundy zajęło mi znalezienie
http://www.podpowiada.gofin.pl/okno,137183,339,2580,ew...
Cieniutko szukamy, Plususie.

PS
Ale DLACZEGO ZENON? A ja wolny chodzę?

To proste. Jak system uprawnień w AFINie.

Zaś komplement!

Wcześniej pisał Pan o ustawie o rachunkowości, potem o VAT i kontroli skarbowej, żeby na końcu
podać jeszcze inny link, z którego w ogóle nie wynika, że ma być to funkcjonalność systemu ERP
(a od tego Pan zaczął).

Nadejdzie czas w którym zacznie Pan odwoływać się do faktów, a nie własnych wyobrażeń o
rzeczywistości?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 13.05.13 o godzinie 07:14

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 07:13    

Stefan T.:

Rozumiem, chłopcy, ze jak nie macie LITERY prawa, to DUCHA prawa się nie doszukacie.
http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/13927/duch-i-...

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Art. 13.

2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa

się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowanew formie oddzielnych

komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na

miejsce ich powstania i przechowywania.

http://msp.money.pl/akty_prawne/ustawa_o_rachunkowosci...
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Łukasz
Domagalski
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...i inne punkty dot. natychmiastowego wydruku, konieczności wyliczenia salda, itp.
Ale co Wy wiecie? Co Wam biaj powie. Chłopcy, trochę mało! Jak od Was biaj wymaga
hejterstwa, to niech Was na jakie szkolenie czasami wyśle albo jaką broszurkę zapewni, jak
call-centerkom.
Zgłoście się do Pomidorusa, on ma taką broszurkę. "Nie rozumiesz pytania - zapodaj przykład z
cegłami" np.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 08:48   

Łukasz D.:

A Pan dalej swoje...

:)
Pewnie powinien Pańskie ...
Ja powiem swoje, tylko krótko ( :) )

ja, ja volks...i tak dalej. Ja Pana pytam o to czym jest architektura (definicję), a Pan mi na to
czym się charakteryzuje SpOA. Czyli ja Pana pytam co to jest samochód, a Pan mi na to, że w
Toyocie to mają klimę i znaczek w kształcie litery T. Ja Pana pytam z czego musi się składać
dana konstrukcja, żeby była autem. A nie co musi mieć żeby była Toyotą.

Architektura (definicja Bass, Clements, Kazman):
....programu lub systemu informatycznego - to
struktura lub struktury systemu na które składają się elementy oprogramowania,

zewnętrzne właściwości tych elementów i relacje między nimi.

Kluczowe tu jest to, że chodzi o te właściwości elementów, które są publiczne.
Architektura definiuje elementy systemu i relacje.

Pomija (podkreślenie autora definicji) pewne informacje o elementach.
Te, które nie odnoszą się do ich interakcji.

Czy problem bezpieczeństwa jest związany z interakcją miedzy elementami, czy dotyczy
wewnętrznych właściwości elementów?
To można dyskutować. Ja uważam, że problemy bezpieczeństwa i uprawnień są PODRZĘDNE dla
postawionego przez nas problemu architektury w tym sensie,
że problem - "skoroszytocentryczność" jest punktem wyjścia, POSTULATEM,
bezpieczeństwo - problemem wynikowym. Trzeba bezpieczeństwo "jakoś" załatwić.

Może ktoś ze znakomitych dyskutantów ma jakieś propozycje?

Jednak ....ja mam propozycję, żeby
zanim nie omówimy ważniejszych niż bezpieczeństwo i uprawnienia aspektów architektury,
przyjmijmy założenie, że użytkownik ma pełne uprawnienia do ODCZYTU źródeł i pełne
uprawnienia do odczytu i zapisu DMA.
Jak projekt architektury będzie uzgodniony, zajmijmy się problemem uprawnień bardziej
dokładnie.

To tylko krótkie wtrącenie. Jeszcze nie mam czasu na spełnienie obietnic uporania się z
problemem technologii OLAP.
Problemy architektury mają wiele aspektów: wiele struktur, wiele rodzajów elementów, wiele
rodzajów interakcji, a nawet wiele kontekstów (czas projektu, czas wdrożenia, czas
eksploatacji).

Spokojna dyskusja mogłaby być ciekawa, gdyby trzymać nerwy na wodzy i "szanować partnera".
:)
Będę gotów za pewien czas do dyskusji o architekturze na moim watku.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 08:51    

Krzysztof R.:

Łukasz D.:

A Pan dalej swoje...

:)
Pewnie powinien Pańskie ...
Ja powiem swoje, tylko krótko ( :) )

ja, ja volks...i tak dalej. Ja Pana pytam o to czym jest architektura (definicję), a Pan mi na
to czym się charakteryzuje SpOA. Czyli ja Pana pytam co to jest samochód, a Pan mi na to,
że w Toyocie to mają klimę i znaczek w kształcie litery T. Ja Pana pytam z czego musi się
składać dana konstrukcja, żeby była autem. A nie co musi mieć żeby była Toyotą.

Architektura (definicja Bass, Clements, Kazman):
....programu lub systemu informatycznego - to
struktura lub struktury systemu na które składają się elementy oprogramowania,

zewnętrzne właściwości tych elementów i relacje między nimi.
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Kluczowe tu jest to, że chodzi o te właściwości elementów, które są publiczne.
Architektura definiuje elementy systemu i relacje.

Pomija (podkreślenie autora definicji) pewne informacje o elementach.
Te, które nie odnoszą się do ich interakcji.

Czy problem bezpieczeństwa jest związany z interakcją miedzy elementami, czy dotyczy
wewnętrznych właściwości elementów?
To można dyskutować. Ja uważam, że problemy bezpieczeństwa i uprawnień są PODRZĘDNE
dla postawionego przez nas problemu architektury w tym sensie,
że problem - "skoroszytocentryczność" jest punktem wyjścia, POSTULATEM,
bezpieczeństwo - problemem wynikowym. Trzeba bezpieczeństwo "jakoś" załatwić.

Może ktoś ze znakomitych dyskutantów ma jakieś propozycje?

Jednak ....ja mam propozycję, żeby
zanim nie omówimy ważniejszych niż bezpieczeństwo i uprawnienia aspektów architektury,
przyjmijmy założenie, że użytkownik ma pełne uprawnienia do ODCZYTU źródeł i pełne
uprawnienia do odczytu i zapisu DMA.
Jak projekt architektury będzie uzgodniony, zajmijmy się problemem uprawnień bardziej
dokładnie.

To tylko krótkie wtrącenie. Jeszcze nie mam czasu na spełnienie obietnic uporania się z
problemem technologii OLAP.
Problemy architektury mają wiele aspektów: wiele struktur, wiele rodzajów elementów, wiele
rodzajów interakcji, a nawet wiele kontekstów (czas projektu, czas wdrożenia, czas
eksploatacji).

Spokojna dyskusja mogłaby być ciekawa, gdyby trzymać nerwy na wodzy i "szanować
partnera".
:)
Będę gotów za pewien czas do dyskusji o architekturze na moim watku.

Acha. To fajnie. A jak brzmi odpowiedź na moje pytanie?

Może je przypomnę:

Bo Pański przyjaciel nie potrafił zdefiniować co to jest architektura (z jakich elementów

powinna się składać)

Inaczej mówiąc, jakie parametry/elementy mają podlegać ocenie, tak aby wybrać najlepszą?
Proszę wymienić w punktach. Bo nie mam czasu na czytanie tysięcy znaków, które i tak nie
zawierają żadnej odpowiedzi na stawiane pytania.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:14    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Rozumiem, chłopcy, ze jak nie macie LITERY prawa, to DUCHA prawa się nie doszukacie.

Duch prawa jest taki, że żadna ustawa nie wskazuje na konieczność prowadzenia rejestru VAT
bezpośrednio w ERP. Znowu pokazujesz Pałasie Zakutasie swoją prawdziwą twarz. Udowodniłem
Ci błąd merytoryczny (w zakresie uregulowań odnośnie prowadzenia rejestru VAT w ERP), więc
zamiast napisać..."tak pomyliłem się. Nie ma takiego wymogu formalnego, ale ERP powinien
sobie z tym porawdzić" to grzęśniesz Pałasie w jakieś bezsensowne linki i cytaty (które znam
daleko lepiej niż ty).

http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/13927/duch-i-...

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Art. 13.

2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa

się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowanew formie oddzielnych

komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na

miejsce ich powstania i przechowywania.

http://msp.money.pl/akty_prawne/ustawa_o_rachunkowosci...

...i inne punkty dot. natychmiastowego wydruku, konieczności wyliczenia salda, itp.
Ale co Wy wiecie? Co Wam biaj powie.

Wiemy zdecydowanie więcej od ciebie Pałasie Zakutasie odnośnie wymogów formalnych.
Przyjmij do wiadomości, że jak szefowie finansów u mnie w firmie decydowali o wyborze ERP to
kwestia VAT (w szczególności w Polsce) nie była podstawowym priorytetem przy wyborze
dostawcy ERP. Jak się zarządza firmą globalną (a nie firemką z Pcimia Dolnego) to bierze się pod
uwagę szerszą perspektywę niż VAT na zadupiu :)

Chłopcy, trochę mało! Jak od Was biaj wymaga hejterstwa, to niech Was na jakie szkolenie
czasami wyśle albo jaką broszurkę zapewni, jak call-centerkom.
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Zgłoście się do Pomidorusa, on ma taką broszurkę. "Nie rozumiesz pytania - zapodaj przykład
z cegłami" np.

Jak wyżej... nerwy puszczają? Wracamy do standardowego twojego stylu Pałasie Zakutasie? Ja
się mogę dostosować, ale

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:15    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Rozumiem, chłopcy, ze jak nie macie LITERY prawa, to DUCHA prawa się nie doszukacie.
http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/13927/duch-i-...

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Art. 13.

2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa

się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowanew formie oddzielnych

komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na

miejsce ich powstania i przechowywania.

http://msp.money.pl/akty_prawne/ustawa_o_rachunkowosci...

...i inne punkty dot. natychmiastowego wydruku, konieczności wyliczenia salda, itp.
Ale co Wy wiecie? Co Wam biaj powie. Chłopcy, trochę mało! Jak od Was biaj wymaga
hejterstwa, to niech Was na jakie szkolenie czasami wyśle albo jaką broszurkę zapewni, jak
call-centerkom.
Zgłoście się do Pomidorusa, on ma taką broszurkę. "Nie rozumiesz pytania - zapodaj przykład
z cegłami" np.

Zabrakło argumentów na poparcie swoich słów (że to niby w jakiejś ustawie jest) więc zaczyna
Pan obrażać? Kultury i rzeczowości starczyło na kilkadziesiąt godzin? To chyba i tak rekord?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:19    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Oczywiscie, ze nie... Sa tez male spolki gdzie MS Excel jest jedynym sensownym
narzedziem. Kwestia w tym, ze ja sie zgadzam, ze w takich spolkach MS Excel to jedyne
sensowne rozwiazanie. Natomiast ty twierdzisz, że MS Excel powinien byc w centrum swiata
analiz rowniez w Fortune 500....

My nie twierdzimy, że powinien być w centrum.

Ależ to jest podstawowe założenie SpOA. Twierdzicie, że MS Excel powinien być w centrum
świata analiz (opisaliście wręcz swoją teorię jako "optykę Excelocentryczną":
http://excelambitny.blogspot.com/search/label/Excel). ... no chyba, że był jakiś update teorii,
który przegapiłem

My z doświadczenia wiemy, że tam jest. Tylko jest w postaci exceliozy (w skrócie: eksport z
biaja i exceliozka) - zobacz sobie listy referencyjne firm szkolących z Excela i VBA (poniękąd
nasze) - jacyż tam Wielcy i doprogramowani, serio.

Już tłumaczyłem... szkolenia z MS Excel nie świadczą, że BI nie działa. Ja też szkoliłem się z MS
Excela, bo to świetne narzędzie stosowane przeze mnie przez ok 20% mojego czasu pracy. Chcę
więc znać to narzędzie i efektywnie na nim pracować.

Ja naprawdę zawsze zadaję pytania skąd jesteście, po coście tu przyszli, skąd bierzecie
dane... i stąd znam sytuację - znaczy - PRAKTYKĘ. Bo, że teoria jest inna, to ja wiem.

To ja znam praktykę. Ty Pałasie nigdy nie pracowałeś w globalnej korporacji i nie wiesz jak to
działa. Znając twoje sposoby wnioskowania, wiem jak potrafisz naciągać (poza racjonalne
granice) wszystkie fakty do swoich teorii.

My chcemy to ucywilizować, stawiając nie Excela, tylko analityka w centrum. Ale nie jest to
centrum decyzyjne, tylko zmiana jego optyki - i Ty jesteś tego pewnym dowodem. Gdy Ty
wiesz, czego chcesz, gdy znasz podstawy, POTRAFISZ(Sic!) się dogadać z informatykami, oni
nie robią Ci dziwnych wstrętów typu "baza danych jest WŁASNOŚCIĄ dostawcy ERP" itp. to
jest OK. Powtarzam - jest OK. Ty jesteś SOA - co, zdziwiony? Wiżualbejzikus trochę podobnie,
ale on się wrobił w guru VBA i trudno mu się wyplątać - i ja to rozumiem.

Ja nie jestem w SpOA, bo wg SpOA to ja i MS Excel jest w centrum świata analiz. U nas w firmie
tak nie ma. Raporty standardowe i dashboards, które otrzymuje biznes są często całkowicie poza
moją skromną osobą
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Excel w centrum jest o tyle, że jest naturalnym przedłużeniem rąk analityka - świat danych
wiruje WOKÓŁ niego, a nie, że E. jest do niego dodatkiem.

A w Excelku po kilku minutach ;)

?? Nauczysz mnie sql i wsystkich tych mykow bazodanowywch w kilka minut? To niezle
naciagacie tych ludzi na podyplomowych studiach trwajacych pare miesiecy :).

Nie, nie nauczę. Ale jestem w stanie pokazać, że świat danych to nie jest domena
informatyków, że każdy (analityk) może czerpać z dobrodziejstwa ODBC.
Jak studia się skończą, mam nadzieję, że namówimy ludzi na relację, co osiągnęli. Kilka
przykładów zapiera dech.

No fantastycznie, ale dalej nie widzę jak SpOA mogłaby zadziałać w mojej korporacji (kilkanaście
dywizji w kilkudziesięciu krajach i kilka tysięcy produktów).

W QV, z tego co wiem trzeba miec juz jakas wiedze programistyczna.

QV to pomyłka architektoniczna - to super gruby klient. Te same efekty robi tp na OLAPie lub
widoku (odpowiednim, oczywiście) w HDA

Ja uwazam, ze QV jest bardzo ok.... Tyle, ze robienie raportow wymaga wiedzy
programistycznej, ktorej nie chce przyswajac.

jw

MS Excel nie oferuje takich mozliwosci dystrybucji i prezentacji danych jak QV.

Prawda. Ale, przyznasz chyba, dość prostymi, żeby nie powiedzieć - prostackimi metodami da
się to nadrobić.

Jeżeli tak... to gorąco i szczerze polecam dodać te "prostackie" rozwiązania do AFINA. To
naprawdę pomoże.

Znowu pudlo.... Ustawa o VAT nie wspomina o ERP i o rejestrze VAT. SAP ma to w
standardzie, ale nie dla sytuacji nietypowych. Tak jak pisalem... U nas sprzedaz
rejestrowana jest w jednym sales Orgdla kilkunastu spolek a zakupy w kazdej z tych spolek
oddzielnie. Taka struktura nazywa sie Commissionaire.... Nie bede jej wyjasnial, bo i po
co?

OK. rozumiem. Struktura firmy wymaga, żeby rejestr VAT był w poprzek - rozumiem. Załatwił
Wam to biaj - OK. Ja tez takie rzeczy robiłem i robię - np. teraz dla takiej jednej firmy robię
HDA z dokumentów z kilku źródeł - niby tych samych, ale te po, tamte przed
zaksięgowaniem, te opisywane tak, tamte inaczej. To kilka SQLków - Wam załatwił to biaj -
OK. Tylko, że to przedszkole informatyki...

Ok, że przedszkole... przecież ja nigdy nie napisałem, że to jakaś szczególna rola BI. Napisałem,
że jest to przykład kiedy Business Objects wykorzystujemy do standardowych raportów (i ani
SAP ani ja nie jestem z tego akurat zastosowania dumny)

To samo z 90% innych. SAP Was robi w konia, robiąc je w BO - powinien to robić ERP.

SAP nie robi nas w konia. Oni wiedzą, że ERP to powinno robić, ale mają listę innych priorytetów
i ta kwestia nie jest dla nich najważniejsza. Nasz problem czeka w kolejce.... ale skoro jest dość
unikalny to pewnie jeszcze trochę poczeka. BTW.... z SAP też jestem zadowolony. W ogóle
szczęśliwy jestem... taki leming informatyczny :)

Ale nie robi....tez zaluje, ale SAP nie spieszy sie z implementacja zmiany, bo widocznie nie
jest to problem dla wiekszosci klientow

I zawsze można sprzedać BO, bo ERP nie robi. ;)

Business Objects to nam chyba dali po jakiś preferencyjnych stawkach. Tak czy śmak byśmy to
kupili.

Tzn., "w konia"... - robi Was tak, jak się dajecie, wolny rynek jest. Żerowanie na
głupocie choć jest moralnie naganne, prawnie jest dopuszczalne i nie ma się czego
przyczepić.

To sie nazywa mania wielkosci... Klienci ERP maja, srednio rzecz biorac, dosc
wykwalifikowana kadre. Ja doskonale wiem co chce, ale nie znam ERP, ktore sobie z nasza
struktura poradzi. Ty znasz?

Znam - tzn. o tyle znam, że znam naprawdę elastyczne ERPy. SAP elastyczny nie jest.

Jaki ERP sobie poradzi z naszym problemem. Z tego co wiem Oracle miałby z tym podobny
zgryz.
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Nieprawda. Najwazniejsze raporty dystrybuowane sa w QV.

DYSTRYBUOWANE. Ja mówię o tych ważnych, robionych ad-hoc.

generowane i dystrybuowane. To są bardzo kluczowe dane i raporty i.e. wszystkie KPIs są
robione i dystrybuowane przez Qlika.

I dlatego ja AFINA sprzedaję zwykle w rajach, hehehehe... A najlepiej AFINY "wchodzą"
dwa lata po wdrożeniu raju...

Nie sprzedajesz. Nie masz wdrozen w centrali w duzej korporacji. Czasem byc moze uda ci
sie przekonac do swoich teorii kogos lokalnie....

Cóż, co Ty tam wiesz? Excelek to jak kaszanka.

Ja kocham kaszankę! Excela też

Oficjalnie nikt tego na stół nie poda, ale w kuchniach się zajadają. A to że "wejść smoka"
raczej nie ćwiczę - fakt. Taki los...

Weź coś przeklnij, bo mi brakuje. Zespół abstynencyjny mam http://pl.wikipedia.org
/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_abstynen... .

No widać, że trochę Ci ciąży spokojna rozmowa... dla mnie spoks... dostosuje się do warunków.
Taki gibki i elastyczny jestem.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:32    

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Rozumiem, chłopcy, ze jak nie macie LITERY prawa, to DUCHA prawa się nie doszukacie.

Duch prawa jest taki, że żadna ustawa nie wskazuje na konieczność prowadzenia rejestru VAT
bezpośrednio w ERP. Znowu pokazujesz Pałasie Zakutasie swoją prawdziwą twarz.
Udowodniłem Ci błąd merytoryczny (w zakresie uregulowań odnośnie prowadzenia rejestru
VAT w ERP), więc zamiast napisać..."tak pomyliłem się. Nie ma takiego wymogu formalnego,
ale ERP powinien sobie z tym porawdzić" to grzęśniesz Pałasie w jakieś bezsensowne linki i
cytaty (które znam daleko lepiej niż ty).

Cytuję ustawę - "żadna ustawa". I to jeszcze z opisem, że błąd merytoryczny. Bluzgusie, czy Ty
się czasami czytujesz?

Wiemy zdecydowanie więcej od ciebie Pałasie Zakutasie

No wreszcie... Zespół abstynencyjny mija... drgawki ustają...

odnośnie wymogów formalnych. Przyjmij do wiadomości, że jak szefowie finansów u mnie w
firmie decydowali o wyborze ERP to kwestia VAT (w szczególności w Polsce) nie była
podstawowym priorytetem przy wyborze dostawcy ERP. Jak się zarządza firmą globalną (a nie
firemką z Pcimia Dolnego) to bierze się pod uwagę szerszą perspektywę niż VAT na zadupiu :)

Ha! Błądzisz Bluzgusie. Karuzele powinny się kręcić w lewo, a nie w prawo, jak Prawo o Ruchu
Drogowym, które każe rondom kręcić się w lewo (spróbowałem coś napisać bez sensu, ale chyba
mi jednak nie wyszło)
Czyli, że... świetnie. Ale nie o tym mówimy.

Ale wypiął klatę gość. No, nie z Pcimia Dolnego on! Taki VAT to ma w ogóle w poważaniu, bo oni
gwiazd sięgają!
UWAGA! Nie VAT decydował o wyborze ERPa! Dobre. A co? Bo ja wiem, co. SAPka kazali Wam
wdrożyć szefowie, którzy Polski na oczy nie widzieli, albo raz byli na Okęciu. SAP to wie, więc
odwalił kaszankę, "którą tak kochasz", i dalej ją utrzymuje "bo ma inne priorytety" i wciska Wam
BO, żeby cokolwiek się jednak robiło (bo jakoś okazało się, że VAT jednak trzeba rozliczać), itp.

Dyskusja, chłopcy, z Wami jest jedną z radosnych stron (arkuszy?) szarego życia mego
excelowego. Ale mogę zmienić layout na niebieskawy.

Chłopcy, trochę mało! Jak od Was biaj wymaga hejterstwa, to niech Was na jakie szkolenie
czasami wyśle albo jaką broszurkę zapewni, jak call-centerkom.
Zgłoście się do Pomidorusa, on ma taką broszurkę. "Nie rozumiesz pytania - zapodaj
przykład z cegłami" np.

Jak wyżej... nerwy puszczają? Wracamy do standardowego twojego stylu Pałasie Zakutasie?
Ja się mogę dostosować, ale

Oczywiście, że to mój styl! Twój Bluzgusie, jest tutaj...
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