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Taki jeden mnie namówił ;) To i zainstalowałem.

Funkcjonalnie - hmm... tu jakiś standard już się zrobił, wszyscy mają to samo.
Ale - diabeł tkwi w szczegółach.

No to - szczególiki:
Dropbox ma fajne te opcje pod PPM, ale czemu nie można udostępnić folderu. Gdzieś pisze, że
można, ale mi się nie udało(*)?
Dropbox nie ma własnych dokumentów, więc nie jest w stanie wyświetlać arkuszy, chyba, że
otwiera na lokalu, czyli nie można edytować w necie, czyli nie posłuży nam to raczej do
kolekcjonowania danych do formatek budżetowych (tak z naszej działki)

Ale, UWAGA!...
Dropbox jest niezależny od wielkich - to wada, ale i zaleta! Ano, w Android Market jest aplikacja
Dropbox (darmowa, oczywiście), pyk - zainstalowana na komóreczce, pardon, smartfoneczku.
https://www.dropbox.com/anywhere

I raporciki AFINA, które trafiają do folderu lokalnego Dropboxa, automatycznie

przesyłane są na serwer Dropboxa (dokładnie tak, jak na poprzednich filmach) ale,

dalej, komóreczka ma, znaczy smartfonik naandroidowy, też się z owym folderem

synchronizuje i, otwierając w (też darmowym w Android Market) OfficeSuite,...

...bez dotykania czegokolwiek, mam raporty na komórce.

Ostatni bastion BI padł więc na pysk.

A ja, znany reżyser filmów beznadziejnych, boleję, bo nie mam jak tego pokazać w naszym
Trollywood. :(

P.S.
(*) Udałosie. Udostępniany folder nie może być w "Public"
https://www.dropbox.com/sh/kcg64mqfq00ftbf/eBsAFj92DI

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.05.12 o godzinie 12:46
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Jak coś jest za darmo, to też takich nazywa się akwizytorzy? ;-)

Z tym bastionem (i to jeszcze ostatnim) to nie tak prosto, bo SkyDrive jest też w wersji na
bystrofony. Ale nie testowałem jeszcze takiej możliwości. No i mnie osobiście odpowiada
sytuacja

Trollywood? ;-) Tak, słyszałem (i czytałem), że WG & AFIN jest różnie odbierany, ale tu
zaglądają przeważnie osoby świadomie tego, co tu znajdą. A już na pewno kogo. Proponuję
zatem na przedsięwzięcie multimedialno-edukacyjno-marketingowe nazwę AfinWood, która nie
niesie negatywnych konotacji.

Aha. Kiedy filmik?
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Paweł Kiraga:

Jak coś jest za darmo, to też takich nazywa się akwizytorzy?

Ależ ja nie mam nic do Dropboxa, ani in plus, ani in minus - jest i ma taką cechę, że łatwo i
szybko.

;-)

Z tym bastionem (i to jeszcze ostatnim) to nie tak prosto, bo SkyDrive jest też w wersji na
bystrofony. Ale nie testowałem jeszcze takiej możliwości. No i mnie osobiście odpowiada
sytuacja

Wiem. Ostatnim (kolejnym) bastionem biajów jest wygoda ITków, a z tym jeszcze powalczymy.

Trollywood? ;-) Tak, słyszałem (i czytałem), że WG & AFIN jest różnie odbierany, ale tu
zaglądają przeważnie osoby świadomie tego, co tu znajdą. A już na pewno kogo. Proponuję
zatem na przedsięwzięcie multimedialno-edukacyjno-marketingowe nazwę AfinWood, która
nie niesie negatywnych konotacji.

A niech się nazywa, jak chce. Ważne, że jakiś e-learning się tworzy. Inaczej nikt by mi nie
uwierzył.
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Aha. Kiedy filmik?

No nie da się pokazać telefonu na ekranie, a ja nie robię składu filmików - nagrywam na żywca,
żeby nie było, że, kręcąc, coś kręcę.
Ale, podobno - tego jeszcze nie testowałem, jakby ktoś potestował to proszę o instrukcje - da się
udostępnić na zasadach pełnej synchronizacji jeden folder wielu osobom. I, wtedy, ja porobię
raporciki z efektem na stu telefonkach po świecie.
Albo np. próbę konsolidacji 100 budżecików (no dobra - 5-ciu, tyle, ilu chętnych będzie) - każdy
ma swój budżet w arkusiku - coś wpisuje - a ja on-line robię z tego skonsolidowaną bazkę,
kostkę, raport i, za chwilę, z powrotem na telefonki (albo na komputerki). Fajna zabawa może
być.

Robimy happening?
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Wojciech Gardziński:

A niech się nazywa, jak chce. Ważne, że jakiś e-learning się tworzy. Inaczej nikt by mi nie
uwierzył.

Bazy wiedzy to zawsze przydatne zaplecze.

Albo np. próbę konsolidacji 100 budżecików (no dobra - 5-ciu, tyle, ilu chętnych będzie) -
każdy ma swój budżet w arkusiku - coś wpisuje - a ja on-line robię z tego skonsolidowaną
bazkę, kostkę, raport i, za chwilę, z powrotem na telefonki (albo na komputerki). Fajna
zabawa może być.

Robimy happening?

Dobrze rozumiem? Jest kilku testerów, otrzymuje linka i coś tam wpisuje. A w chmurach się
samo miesza i wypluwa nam wyniki? Czy ktoś naciska przycisk, żeby się wygenerowały wyniki?
Bo jak auto, to nie ogarniam chyba dziś pomysłu, szczególnie momentu, kiedy ma się wyzwolić
to mieszanie do generowania wyniku.
Tak czy siak, środa/czwartek wieczorem powinienem dać radę wziąć udział w teście.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2012, 23:44    

Paweł Kiraga:

Dobrze rozumiem? Jest kilku testerów, otrzymuje linka i coś tam wpisuje.

Takie coś to Panie Dzieju, bułka z masłem. Nawet chyba jakiś filmik trollywoodowy na to jest.
Ja to widzę bardziej skomplikowanie i realnie: ja jestem załóżmy analityk. Mam włączone
zabawki i np. skajpa do komunikacji w trakcie. wszystko na ekranie i nagrywam filmik.
Ludkowie, znaczy Szanowni Pozostali Uczestnicy Eksperymentu (co by się nie obrazili) mają
wybór. Albo...
1. Mają tylko chmurę i tam coś wpisują
2. Mają Dropboxa, otwierają plik i go co jakiś czas zapisują
3. Mają telefon i podobnie

A w chmurach się samo miesza i wypluwa nam wyniki? Czy ktoś naciska przycisk, żeby się
wygenerowały wyniki?

Pewnie się do tego przygotujemy. I zrobimy i tak, i tak. Znaczy, najpierw, zrobię filmik, jak w
ogóle robię tę konsolidację, a potem pewnie zamknę te SQLki w AFIN.NET.IS.EXE i podłącze go
pod cominutowe zadanie Windows. Albo będę robił te AFINowe publikacje. Ja będę ogólnie mało
klikał, bo to ma się dziać samo.

Bo jak auto, to nie ogarniam chyba dziś pomysłu, szczególnie momentu, kiedy ma się
wyzwolić to mieszanie do generowania wyniku.

A to jest akurat proste jak drut. Ma kolega zaległości w Trollywoodzie http://afin.net/webcasts
/Demo_AfinNetIsExe_ExecuteADO.swf

Tak czy siak, środa/czwartek wieczorem powinienem dać radę wziąć udział w teście.

We środę, z wieczora, to ja, wzorem Premiera Najjaśniejszej, z przynależnym sprawie zapałem i
kilkoma podobnymi, kopię parę litrów powietrza, obite gumą i skórą.
Czwartek?

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj5.05.2012, 11:59   

 

Dropbox - publikacja - AFIN.NET - 2895108 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/2895108/dropbox-publikacja

2 z 2 2013-01-30 13:44


