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Andrzej O.:

Ja nie wiem czy Pan jest z osób, dla których 2+2=5, a dodawanie jest na granicy Pana
możliwości. Natomiast opowiadanie bajek o tym, że BIaje pod względem mapowania są zbyt
skomplikowane tu już przekracza mój poziom żenady. Bo mapowanie to prosta tabelka z
dwoma kolumnami: konto analityczne (mapowane), konto syntetyczne lub element wymiaru.

Ośmiesza się Pan i użytkowników, których podobno chce Pan reprezentować.

Oczywiście, oczywiście.
Ja nigdzie nie napisałem, że biaje są zbytcośtam, ja napisałem , że RÓWNIE ŁATWO I
EFEKTYWNIE robi się to w Excelku. Tak, tak, ośmieszam się, przekraczam poziom żenady... ja,
ja, volkswagen...

Ale napisał Pan 1980. ! Histo(e)ryczny!

 | Edytuj | Cytujwczoraj 12:08

Wojciech Gardziński:

Ja nigdzie nie napisałem, że biaje są zbytcośtam, ja napisałem , że RÓWNIE ŁATWO I
EFEKTYWNIE robi się to w Excelku. Tak, tak, ośmieszam się, przekraczam poziom żenady...
ja, ja, volkswagen...

Aha, czyli proste rzeczy robi się tak samo prosto w BIaju, a skomplikowanych w excelu się nie da
:)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:21

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ja nigdzie nie napisałem, że biaje są zbytcośtam, ja napisałem , że RÓWNIE ŁATWO I
EFEKTYWNIE robi się to w Excelku. Tak, tak, ośmieszam się, przekraczam poziom żenady...
ja, ja, volkswagen...

Aha, czyli proste rzeczy robi się tak samo prosto w BIaju, a skomplikowanych w excelu się nie
da :)

A jakich się nie da? Pamięta Pan niejakiego Pana, znanego nam obu, Adamaka? Ech, dawne
czasy...
Jakoś się dawało...

Taraz Pan Szanowny zapewne wytrzaśniesz jakiś wykres przefioletowy i Pan napiszesz, że
TAKIEGO Excel nie ma i że się nie da i DLATEGO Excel jest o d..ę roztrzaś. A pisz Pan. Pisz Pan
zdrów...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.12 o godzinie 12:35

 | Edytuj | Cytujwczoraj 12:26

Dwie strony temu - modele wielowymiarowe.
Excel nadaje się do sensownej obsługi 3-wymiarowych modeli, bo jeszcze można jakoś kopiować
dwuwymiarowe tabelki pomiędzy zakładkami. Dla większej liczby wymiarów potrzebne jest
podłączenie do bazy danych- a to już BIaj :)

Wykresiki, gadżety, widżety, sradżety, desktopy to niedługo też będą darmowe w licencji SQL -
project Crescent.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:34
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Andrzej O.:

Dwie strony temu - modele wielowymiarowe.
Excel nadaje się do sensownej obsługi 3-wymiarowych modeli, bo jeszcze można jakoś
kopiować dwuwymiarowe tabelki pomiędzy zakładkami. Dla większej liczby wymiarów
potrzebne jest podłączenie do bazy danych- a to już BIaj :)

NIEPRAWDA. Wszystkie moje przykładowe modele budżetowe są więcej, niż 3-wymiarowe.
Zapomniał Pan o możliwości dodawania kolejnych wymiarów w skoroszytach, folderach,
nadfolderach, nadnadfolderach, itd...
Dopóki się z tego bierze dane linkami - jest exceliozka, ale Pan doskonale wie, tylko "zapomina"
napisać, że można to WSZYSTKO SQLkami, szybciutko, cyk-cyk-cyk...

Wykresiki, gadżety, widżety, sradżety, desktopy to niedługo też będą darmowe w licencji SQL
- project Crescent.

Łojej, łojej, łojej... tzn. tym razem nie śmieję się, że Pan nieprawdę pisze, tylko z tego, że
prawdę właśnie.
Dokładnie! "Wykresiki, gadżety, widżety, sradżety, desktopy" czyli tzw. pitolenie biajowe będzie,
sensownej architektury - nie będzie.
Pan sobie powidżetuje, a my, analitycy, sobie powyszukajpionkujemy... taki lajf.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.12 o godzinie 12:43

 | Edytuj | Cytujwczoraj 12:38

Wojciech Gardziński:

Dopóki się z tego bierze dane linkami - jest exceliozka, ale Pan doskonale wie, tylko
"zapomina" napisać, że można to WSZYSTKO SQLkami, szybciutko, cyk-cyk-cyk...

czyli BIaj.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:53

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Dopóki się z tego bierze dane linkami - jest exceliozka, ale Pan doskonale wie, tylko
"zapomina" napisać, że można to WSZYSTKO SQLkami, szybciutko, cyk-cyk-cyk...

czyli BIaj.

LUDZIE!!! Parę prostackich SQLków to już biaj!!!!????

Za co, więc, do diabła(!) Ci ludzie płacą te milijony dularków?
Co Pan sprzedaje???

BI = SQL
No to sędziwe to biajowanie...

P.S.
Oto biaj, czyli BUSINESS INTELLIGENCE w pełnej krasie:
http://www.goldenline.pl/forum/1223018/konsolidacja-pl...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.12 o godzinie 13:01

 | Edytuj | Cytujwczoraj 12:58

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Dopóki się z tego bierze dane linkami - jest exceliozka, ale Pan doskonale wie, tylko
"zapomina" napisać, że można to WSZYSTKO SQLkami, szybciutko, cyk-cyk-cyk...

czyli BIaj.

LUDZIE!!! Parę prostackich SQLków to już biaj!!!!????
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Jak są prostackie to i BIaj prostacki.
A jak trzeba to mają kilkanaście wygodnych narzędzi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 13:05

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Dopóki się z tego bierze dane linkami - jest exceliozka, ale Pan doskonale wie, tylko
"zapomina" napisać, że można to WSZYSTKO SQLkami, szybciutko, cyk-cyk-cyk...

czyli BIaj.

LUDZIE!!! Parę prostackich SQLków to już biaj!!!!????

Jak są prostackie to i BIaj prostacki.
A jak trzeba to mają kilkanaście wygodnych narzędzi.

Jakich?
Od razu proszę podać, w ilu mniej więcej procentach wdrożeń są używane?
Ile kosztują?

W kwietniu coś tam nawijałem na tej konferencyi studenckiej http://tobiornottobi.pl
I nawijał też Pan Grzegorz S., spec od SQLSa.
Nawijał o data miningu i o ulepszaniu danych, itp.
Nie powiem, fajne, a Pan Grzegorz nawijał sensownie i sympatycznie.
Zapytałem go więc, ile zna PRAKTYCZNYCH WDROŻEŃ w firmach tego, co pokazuje.
Odpowiedział, że zna, ale tylko testowe i naukowe, czyli na uczelniach, takie tam.
Chylę czoła przed odwagą Pana Grzegorza, że to przyznał.
I, oczywiście, przyznaję mu rację.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.12 o godzinie 13:15

 | Edytuj | Cytujwczoraj 13:14

Wojciech Gardziński:

A jak trzeba to mają kilkanaście wygodnych narzędzi.

Jakich?
Od razu proszę podać, w ilu mniej więcej procentach wdrożeń są używane?

No to poczytajmy profilek:

[i]Doświadczenie i referencje

Firma:
Codec Systems (od 2011-11 do 2012-07)

Stanowisko:
Presales Consultant/Jr Consultant

Obowiązki:
Konsultant Presales – przygotowanie i prezentacja modeli budżetowych i kosztowych w
aplikacjach Infor Corporate Performance Management 10.1.x, 10.3.x (Infor CPM BSA, Infor BI
– Application Studio, Office Plus, Import Master) w obszarach
- strategia
- planowanie

100%

- budżetowanie

100%

- raporty

100%

- raportowanie statutowe

100%

- analizy
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100%

- forecasting
- tworzenie procesów ETL (OpenLInk, Import Master)

100%

Pierwsze 5 punktów w 3 technologiach do wyboru (Infor BSA relacyjny, Infor CPM na Analysis
Services, Infor BI w Application Studio). Do wyboru, do koloru, co się klientowi bardziej pasuje
do wymagań lub się bardziej spodoba.

btw. piszę jako były konsultant presales Infora.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:25

Andrzej O.:

- strategia
- planowanie

100%

Wszyscy robią swoje "strategie" w biaju. KŁAMSTWO.

- budżetowanie

100%

Wszyscy budżetują w biaju. KŁAMSTWO

- raporty

100%

Wszyscy raportują w biaju. Patrz niżej - wszyscy eksportują do Excelka - PRAWDA.

- raportowanie statutowe

100%

j.w.

- analizy

100%

j.w.

- forecasting

Nikt nie prognozuje w biajach, bo sprowadzenie prognozowania ekonomicznego do funkcji trendu
to dziecinada.

- tworzenie procesów ETL (OpenLInk, Import Master)

100%

O tak. ETLe, srele. A połowa danych i tak z ERPów, omijając biaja, bo życie zawsze jest
ciekawsze, niż nasz śliczny wdrożony biaj.

Pierwsze 5 punktów w 3 technologiach do wyboru (Infor BSA relacyjny, Infor CPM na Analysis
Services, Infor BI w Application Studio). Do wyboru, do koloru, co się klientowi bardziej
pasuje do wymagań lub się bardziej spodoba.

btw. piszę jako były konsultant presales Infora.

Zapomniał Pan...
Export do Excela - 100%

Łojej, ale tu demagogii...

 | Edytuj | Cytujwczoraj 13:31

Ja już nie wiem czy Pan potrafi czytać.

Pytał Pan w ilu procent wdrożeń są wykorzystywane te narzędzia - no to napisałem: w 100%

Myli się Pan z exportem do excela. Export statycznej tabeli jest niewygodny, ale jak ktoś musi w
excelu to ma pełen interfejs excelowy podłączony do SQLa.
A ETLi nikt nie pomija, bo by musiał wywalić hurtownię danych, a nie po to ją wdrażał.

W dobrym projekcie funkcjonowania hurtowni danych powinno się założyć, kiedy element
wymiaru lub miara (czyli tak naprawdę element wymiaru typu Miara) jest dodawana do
hurtowni, w zależności od częstości ich wykorzystywania. A więc jeśli adhoki zajmują więcej niż
jakiś % (raportów, zapytań) to przestają być adhokami. Takie założenie.

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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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:39

Andrzej O.:

Ja już nie wiem czy Pan potrafi czytać.

Pewnie nie. Dodawać nie umiem, czytać nie umiem. Pi..a jestem.

Taki wiersz był:

Ale jestem

Śpiewać nie umiem
Grać nie umiem
Pizda jestem

J.M.Czarnecki, Flaki z Nietoperza, Manifest poetycki Akcji Alternatywnej Naszość
http://sklep.zysk.com.pl/flaki-z-nietoperza-manifest-p...

Pytał Pan w ilu procent wdrożeń są wykorzystywane te narzędzia - no to napisałem: w 100%

Szczególnie te STRATEGIE. Brzuch mnie boli.

Myli się Pan z exportem do excela. Export statycznej tabeli jest niewygodny, ale jak ktoś musi
w excelu to ma pełen interfejs excelowy podłączony do SQLa.

Czyli omija biaja - łączy się z hurtownią.

A ETLi nikt nie pomija, bo by musiał wywalić hurtownię danych, a nie po to ją wdrażał.

Ależ oczywiście. Wdrożenie biaja to jest przecież w dużej części WYKUPIENIE przez właściciela
danych dostępu do nich, czyli wypożyczenie OD KOGOŚ mojego roweru z mojej komórki, na
której kłódce KTOŚ trzyma łapę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.12 o godzinie 14:01

 | Edytuj | Cytujwczoraj 13:53

Wojciech Gardziński:

Pytał Pan w ilu procent wdrożeń są wykorzystywane te narzędzia - no to napisałem: w
100%

Szczególnie te STRATEGIE. Brzuch mnie boli.

Brzuch Pana boli z braku umiejętności czytania - procenty są napisane przy poszczególnych
punktach

Myli się Pan z exportem do excela. Export statycznej tabeli jest niewygodny, ale jak ktoś
musi w excelu to ma pełen interfejs excelowy podłączony do SQLa.

Czyli omija biaja - łączy się z hurtownią.

Pana trollowanie polega na tym, że Pan powtarza w kółko jak propaganda.
Addin excelowy jest częścia BIajów od kilku dobrych lat.

A ETLi nikt nie pomija, bo by musiał wywalić hurtownię danych, a nie po to ją wdrażał.

Ależ oczywiście. Wdrożenie biaja to jest przecież w dużej części WYKUPIENIE przez właściciela
danych dostępu do nich, czyli wypożyczenie mojego roweru z mojej komórki, na której kłódce
KTOŚ trzyma łapę.

Jak Pan woli budować swoją komórkę za każdym razem od nowa - Pana problem.
Myślę, ze klienci wolą proste rozwiązania w klockach i jak kupią traktują jak swoje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:03

Andrzej O.:

Jak Pan woli budować swoją komórkę za każdym razem od nowa - Pana problem.

Wolę swoją (z)budować i swoją MIEĆ. I ze swojej korzystać.

Myślę, ze klienci wolą proste rozwiązania w klockach i jak kupią traktują jak swoje.

Ludzie!!! Potraktujcie wreszcie swoje biaje jak SWOJĄ własność i je WYWALCIE NA ŚMIETNIK.
Kosztów utopionych już sobie nie zwrócicie, zaoszczędzicie natomiast KOLOSALNĄ kasę na
uczeniu konsultantów swojego biznesu i upgrade-dzie bezwartościowych licencji.
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Już wiecie, że tylko Excel i Excel. Żadne biaje Wam nic nie pomogą.
Pan Andrzej ZNOWU ;) ma rację: TO WASZA WŁASNOŚĆ.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 14:10

Poniższy film natychmiast mi przypomniał o temacie "Microsoft Excel: The king of BI".

Z Excela taki król jak z Luntka....
Nawet argumentacja łudząco podobna. Rzekłbym IDENTYCZNA ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? |dzisiaj 14:41

Arkadiusz Olesiak:

Poniższy film natychmiast mi przypomniał o temacie "Microsoft Excel: The king of BI".

I nawet moment pojawienia się obu oryginałów podobny...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:26

Arkadiusz Olesiak:

Poniższy film natychmiast mi przypomniał o temacie "Microsoft Excel: The king of BI".

(...)

Z Excela taki król jak z Luntka....
Nawet argumentacja łudząco podobna. Rzekłbym IDENTYCZNA ;)

Rewelka. Poziom, Panie Andrzeju, zachowany.
Ale Luntek ma rację. To, że ktoś nie uważa go za króla Internetu, w żaden sposób nie umniejsza
tego, że Luntek królem Internetu jest. I wymiata maluczkich, a maluczcy śledzą pilnie
poczynania Luntka. Tak trzymać, chłopaki! Tak trzymaj, Luntek!

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:50

Wojciech Gardziński:

Rewelka. Poziom, Panie Andrzeju, zachowany.

a w jakiej kwestii?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:57

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Rewelka. Poziom, Panie Andrzeju, zachowany.

a w jakiej kwestii?

W kwestii DWUTYSIĘCZNEGO POSTU (!!!) na tym wątku.
Dziękuję za dotychczasową uwagę i wszystkie głosy. Będzie kontynuowane.
Do zobaczenia w trzecim tysiącpościu!

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:02
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