
« Wróć do tematów
Business Intelligence

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

« Poprzednia     1  … 103  104  105  106  107  108     Następna »

Moi drodzy ;) (Chodzi, naturalnie, o fi za ROI)
Ale ja czegoś tu, serio, nie rozumiem.

Patrzcie, Larry E. nie jest głupi gość. No, nie jest. Kuma czaczę, a, marketingowo, to nawet
bardzo.
I ów Larry właśnie w tańcu a'la Steve ODKRYWA ARKUSZ KALKULACYJNY, powiem więcej -
EXCELA (!) - na nowo.

http://oraclebi.blogspot.com/2011/10/oracle-exalytics-...

Przecież to jaja, że głowa boli. Trellis views to, przecież, żywcem Excel, te same formaty co
druga linijka, te same Sparkline'y, taka sama tabela przestawna.

Wszystko serwerowo, a jakże, czyli to Obijaj robi, nie juzerzy na końcówkach. Czyli to taki
SharePoint 2003, bo do Office'a 365 to temu daleko, bo MS już skumał, że to JUZER sobie
ustawia, co chce, a nie, że serwer mu ustawia jakośtam.
Żadnych wniosków z faktu, że SharePoint rynku nie zawojował, bo narodek chce Excelka, że to
jest tylko używane jako serwer dokumentów. Że Excelek i Excelek.

Larry, przecież PIERWSZE PYTANIE, jakie się rodzi w głowie analityka, to jak to wyeksportować
do Exce... - sorry, Larry, zapomniałem się! - ... do Oracle Open Office'a!!! Zapiszę to w formacie
XLS dopiero, jak skończysz prezentację, żeby Cię, Larry, nie denerwować.

Co Ty, ślepy jesteś? Przecież to już ślepi w tunelu laską wymacywują, a Ty nie wiesz, że
wszystko kończy się w arkuszu? Nawet masz gotowca, żebyś się nie zmęczył, myśląc jak.
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_SqlFunction.swf

Larry, opamiętaj się, ja Ciebie proszę!

 | Edytuj | Cytuj15.10.2012, 16:24
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Witam

Do tej poty tylko czytałem, ale postanowiłem coś wrzucić od siebie. Excel jest oczywiście
najlepszym narzędziem dla analityka ale nie jest to BI. Korzystam z BW 7.3 i nie wyobrażam
sobie innego interface-u niż excel ale to jest tylko kawałek całego rozwiązania.

Tyle ode mnie. Wracam do kawy.....

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.10.2012, 11:27

Piotr Bury:

Excel jest oczywiście najlepszym narzędziem dla analityka ale nie jest to BI.

Wiem, wiem, ciężko żyć ze schizofrenią. Ja też mam. Wszyscy mają biaje albo "systemy
raportowe" i uczą się VBA na potęgę.

Korzystam z BW 7.3 i nie wyobrażam sobie innego interface-u niż excel ale to jest tylko
kawałek całego rozwiązania.

Ehe. Biajek daje dane, a Pan je TYLKO PRZERABIA na raport.

 | Edytuj | Cytuj22.10.2012, 08:25

Na szczęście mam uprawnienia; które pozwalają mi układać struktury danych w hurtowni.
Wszystko po to, aby raportowanie było przyjemniejsze.

A VBA nie jest dla mnie kluczowe. Podstawą są dane, ich spójność, rzetelność, terminowość itd.
Sam raport to tylko czubek góry lodowej, chociaż odbiorca tylko to widzi :-).

Pozdrawiam

Piotr
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 18:31

Piotr Bury:

Na szczęście mam uprawnienia; które pozwalają mi układać struktury danych w hurtowni.
Wszystko po to, aby raportowanie było przyjemniejsze.

A VBA nie jest dla mnie kluczowe. Podstawą są dane, ich spójność, rzetelność, terminowość
itd. Sam raport to tylko czubek góry lodowej, chociaż odbiorca tylko to widzi :-).

A analitycy uczą się VBA na potęgę. Taki standard dżezowy.

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 19:36

Widocznie taką mają potrzebę i jak będzie trzeba rozbodować swoją wiedzę w tym zakresie to
podążę tą scieżką tak samo jak oni. Świat BI jest w tym momencie dla mnie bardziej ciekawszy.
Właśnie rozpoczynam kolejny projekt i czekam na nowe zabawki :-) .
Pozdrawiam
Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:45

Piotr Bury:

Widocznie taką mają potrzebę i jak będzie trzeba rozbodować swoją wiedzę w tym zakresie to
podążę tą scieżką tak samo jak oni. Świat BI jest w tym momencie dla mnie bardziej
ciekawszy. Właśnie rozpoczynam kolejny projekt i czekam na nowe zabawki :-) .
Pozdrawiam
Piotr

Dobre! Panie Piotrze - śliczne teoryjki.
Jakież one przemyślane ;)
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Czy mógłby więc Pan opisać swój przewspaniały system z biajem w roli głównej? Kto, co , jak i
kiedy z niego eksportuje, jak przerabia i jak wygląda praca podległego Panu działu? I do czego
wykorzystywany jest Excel i VBA?
A Pan, rozumiem, leci teraz na jakiego Mauritiusa. Cóż, wysokich lotów!

 | Edytuj | Cytujwczoraj 10:58

Panie Wojtku, pan sobie poleci w zimie gdzieś do ciepłych krajów to się pan zrelaksuje w
praktyce bo od kilku lat się panu nie udało.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:07

Andrzej O.:

Panie Wojtku, pan sobie poleci w zimie gdzieś do ciepłych krajów to się pan zrelaksuje w
praktyce bo od kilku lat się panu nie udało.

Myślę, że ta opcja może być dobra, bo na zdjęciach widoki ładne, a dziedzictwo także przednie:
http://www.behman.com/

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:23

Andrzej O.:

Panie Wojtku, pan sobie poleci w zimie gdzieś do ciepłych krajów to się pan zrelaksuje w
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praktyce bo od kilku lat się panu nie udało.

Prawda.
Próbowałem oglądać telewizję
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v...!
próbowałem to zrozumieć
http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/spis/bus...
próbowałem spojrzeć na zielone
http://www.businessintelligence.pl/
liczyć baranów
http://www.sap.com/poland/solutions/sapbusinessobjects...
uciec za morze
http://blog.spasolutioncompany.com/como-big-data-trae-...

I kicha. Nic, normalnie, nic nie lepiej...

 | Edytuj | Cytujwczoraj 16:29

Marcin Jan Błażejowski:

Andrzej O.:

Panie Wojtku, pan sobie poleci w zimie gdzieś do ciepłych krajów to się pan zrelaksuje w
praktyce bo od kilku lat się panu nie udało.

Myślę, że ta opcja może być dobra, bo na zdjęciach widoki ładne, a dziedzictwo także
przednie: http://www.behman.com/

MB

O, doktorek się przecinki stawiać nauczył. Gratulki, doc!
Panie Doktorze, chciałbym poinformować, że wspomnienia z wakacji umieszczamy gdzie indziej.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 19:32

Witam
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Excel wykorzystujemy wyłącznie jako interface do planowania lub raportowania. Wszystkie
funkcje wykonujemy funkcjami w hurtowni. Kodem przypomina VBA więc trudności wielkich nie
mamy.

Co to opisywania systemu to nie jest to tematem tej dyskusji więc zostawie to konsultantom :-) .

Pozdrawiam

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:36

Nie dodałem istotnej rzeczy. Wszystkie raporty / formatki są oczywiście zaprojektowane w
hurtownik. Excel korzysta z gotowych formatów, struktur, hierachii, kolumn, wymaiarów itd. Te
same foramty dostępne są także przez przeglądarkę. Sztuka polega wyłącznie na zalogowaniu
się do systemu, wybraniu raportu i go. Otrzymujemy gotowy raporcik i nawigujemy nim jak
pivotem z dodatkową paletą funkcji itd.

To tyle wielkim skrócie.

Pozdrawiam

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 20:07

Piotr Bury:

Nie dodałem istotnej rzeczy. Wszystkie raporty / formatki są oczywiście zaprojektowane w
hurtownik. Excel korzysta z gotowych formatów, struktur, hierachii, kolumn, wymaiarów itd.
Te same foramty dostępne są także przez przeglądarkę. Sztuka polega wyłącznie na
zalogowaniu się do systemu, wybraniu raportu i go. Otrzymujemy gotowy raporcik i
nawigujemy nim jak pivotem z dodatkową paletą funkcji itd.

To tyle wielkim skrócie.

Pozdrawiam
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Piotr

Po co są Wam analitycy, skoro wszystko robi system?
VBA steruje hurtownią, ale czad!
Gotowy raporcik do ponawigowania pivotem. Ładny gotowy.

Poprosimy o kolejne, śliczne wypracowanie!
Bardzo prosimy jednak o nieskracanie tych opowieści! Kochamy bajki!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.10.12 o godzinie 22:07

 | Edytuj | Cytujwczoraj 21:44

Bingo, trafił Pan w 10. Po co są analitycy? Jak zaczynałem pracę w kontrolingu to proporcje
mojej pracy wyglądały następująco: 90% przygotowanie danych a 10% analza. Na szczęście
teraz mam proporcje odwrócone.

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:02

Piotr Bury:

Bingo, trafił Pan w 10. Po co są analitycy? Jak zaczynałem pracę w kontrolingu to proporcje
mojej pracy wyglądały następująco: 90% przygotowanie danych a 10% analza. Na szczęście
teraz mam proporcje odwrócone.

Piotr

Po co są więc analitycy? Ileż można analizować, jeśli wszystko jest podane na tacy?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.10.12 o godzinie 22:06

wczoraj 22:06
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 | Edytuj | Cytuj

Pewnie są po to by się uczyli VBA i Excela :-).

Pozdrawiam

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:29

Piotr Bury:

Pewnie są po to by się uczyli VBA i Excela :-).

Pozdrawiam

Piotr

Ach, rozumiem.
Wasza firma to jednak jest przyjazna pracownikom. Organizuje im naukę dla przyjemności. A i
pracowników macie super - uczą się dla przyjemności.

Ale chociaż dobrze, że uczą się czegoś fajnego. Wszak

Piotr Bury:

(...) Excel jest oczywiście najlepszym narzędziem dla analityka ale nie jest to BI

Logiczne:
1. Excel jest najlepszy
2. Nie jest to BI
3. => BI nie jest najlepsze

 | Edytuj | Cytujwczoraj 23:00
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Pozostawiam Pana samego na ze swoją logiką.

Dobranoc

Piotr

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:39

Piotr Bury:

(...) Excel jest oczywiście najlepszym narzędziem dla analityka ale nie jest to BI

Logiczne:
1. Excel jest najlepszy
2. Nie jest to BI
3. => BI nie jest najlepsze

Piotr Bury:

Pozostawiam Pana samego na ze swoją logiką.

No cóż, wypada mi wyeksplatować temat.
UPRZEJMIE PROSZĘ O WYKAZANIE BŁĘDU LOGICZNEGO W MOIM ROZUMOWANIU!

Idąc dalej:
1. Jeżeli to jest moja logika.
2. Jeżeli ta logika jest słuszna.
3. => Moja logika jest słuszna.
4. Między naszymi logikami jest konflikt
5. => Pana Szanownego logika nie jest słuszna.

cbdu. (co było do udowodnienia - taki żargon logików)

Naturalny wniosek: Pana zachwyt nad BI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.10.12 o godzinie 23:51
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 | Edytuj | Cytujwczoraj 23:47
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