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Andrzej O.:

Krzysztof Konitz:

Obiektywnym czynnikiem oceny produktów jest rynek - to on decyduje o tym jakie
rozwiązanie jest na topie. I okazuje się, że cena nie zawsze jest kryterium decydującym...

mówi Pan o liczbie instalacji Excela?

Tak, też. Excel jest zdecydowanym królem (jeśli ktoś lubi to określenie) arkuszy
kalkulacyjnych...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 22:49

Krzysztof Konitz:

Tak, też. Excel jest zdecydowanym królem (jeśli ktoś lubi to określenie) arkuszy
kalkulacyjnych...

a co potrafi według ciebie arkusz kalkulacyjny, a gdzie już zaczyna się coś zupełnie innego np. BI

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 22:52

Przemysław R.:

Krzysztof Konitz:

Tak, też. Excel jest zdecydowanym królem (jeśli ktoś lubi to określenie) arkuszy
kalkulacyjnych...

a co potrafi według ciebie arkusz kalkulacyjny, a gdzie już zaczyna się coś zupełnie innego np.
BI

Dla mnie BI w uproszczeniu to: hurtownia danych + ETL + narzędzia prezentacji, analizy
danych...

A co potrafi arkusz kalkulacyjny ? Tutaj nie jestem ekspertem ;)
Pewnie to do czego został zaprojektowany, czyli w skrócie: przetwarzanie niewielkich ilości
danych, obliczenia na nich, formatowanie prezentacja...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 23:19
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Krzysztof Konitz:

Przemysław R.:

Krzysztof Konitz:

Tak, też. Excel jest zdecydowanym królem (jeśli ktoś lubi to określenie) arkuszy
kalkulacyjnych...

a co potrafi według ciebie arkusz kalkulacyjny, a gdzie już zaczyna się coś zupełnie innego
np. BI

Dla mnie BI w uproszczeniu to: hurtownia danych + ETL + narzędzia prezentacji, analizy
danych...

A co potrafi arkusz kalkulacyjny ? Tutaj nie jestem ekspertem ;)
Pewnie to do czego został zaprojektowany, czyli w skrócie: przetwarzanie niewielkich ilości
danych, obliczenia na nich, formatowanie prezentacja...

hurtowni danych - brak, komórki to nie hurtowania, nie oszukujmy się
proste etl - jak mamy makra to w zasadzie niczym nie ustępują ETL -owi wyklikanemu z
kreator-a, ale to szczegół, są jakiś kreatory do wpinania w żródła danych zarówno webowe jak i
normalne, kreator importu plików tekstowych (wszystko można oprogramować)
prezentacja jest ok, w zasadzie każdy mniej więcej wie co można uzyskać
co do analizy danych to zależy co kto lubi, Analysis Services to to nie jest i raczej nie będzie, daje
jednak pewne możliwości pracy

czyli Excel - to taki fajny program posiadający szereg cech rasowego BI, ale porównywanie go do
rasowego BI to tak jak porównywać scyzoryk armii szwajcarskiej (każdy go potrafi użyć, choć
nie każdy potrafi użyć wszystkich końcówek) do miecza samurajskiego, a tym jak wiadomo
krzywdę sobie można zrobić, więc się ludzie boją z tego korzystać

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 23:32

Dla mnie BI w uproszczeniu to: hurtownia danych + ETL + narzędzia prezentacji, analizy
danych...

Podaj mi jeden, dosłownie JEDEN program, system, aplikację, która jest w stanie coś takiego
zrobić...

Zresztą możesz się nie wysilać, nie ma czegoś takiego. Co więcej rzadko, który producent ma
portfolio produktów mogących zapewnić, lepiej lub gorzej taką funkcjonalność. Chyba tylko
Oracle i MicroSoft przychodzą mi do głowy, bo tylko te corpy mają bazy danych w ofercie. Cała
reszta "bi" nie oferuje baz.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.08.2009, 23:47

Łukasz Kurowski:

Dla mnie BI w uproszczeniu to: hurtownia danych + ETL + narzędzia prezentacji, analizy
danych...

Podaj mi jeden, dosłownie JEDEN program, system, aplikację, która jest w stanie coś takiego
zrobić...

Ok, w takim razie nie ma króla BI c.n.d. :)

A tak na serio, dlaczego miałby to być jeden produkt ?

Zresztą wszystko zależy od tego jaką hurtownię danych potrzebujesz, co jest ci potrzebne z ETL i
w jaki sposób dane chcesz analizować...
Mi akurat wystarcza SAP. Hurtownię SAP możesz postawić na Oraclu, MS SQL, DB2, czy co tam
jeszcze. Narzędzia ETL w hurtowni są (przynajmniej takie, które mi wystarczają),
prezentacja/analityka też jest - oparta na web albo Excel (teraz też Business Objects ale to
raczej pieśn przyszłości)...
Nie mówię (jak Pan Wojciech o Excelu), że jest to rozwiązanie najlepsze ale na pewno
pozwalające zrealizować większość wymagań klientów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 00:03
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A tak na serio, dlaczego miałby to być jeden produkt ?

Widzę, że się zgadzamy, że nie ma _jednego_ takiego produktu, który ogarnia całe BI, no może
poza QlikView ;). Więc czemu do diaska twierdzisz, że excel nie jest narzędziem BI? Jeśli
narzędzie ma możliwość importu danych z zewnątrz(DB itp.) i dalszej obróbki danych to czemu
ma nie należeć to tego grona. Większość popularnych teraz narzędzi startowała z tego poziomu.
Prosta aplikacyjka "stand alone" z możliwością podpięcia do bazy i właściwie nic więcej nie
oferowano. Business Objects startowało od grubego klienta, który był o tyle fajny, że zasilać
dane można było poprzez warstwę semantyczną, a nie pisząc SQLe na bazach. Nawiasem
mówiąc założyciele BO pracowali w Oraclu, ale pomysł na "górze" się nie spodobał, więc się
ewakuowali na swoje z żyłą złota w zanadrzu.
Zaś najbardziej sprawę zaprzepaścił MS. Bez zbytniego wysiłku mieliby połowę rynku, gdyby
excela puścili analogiczną ścieżką rozwoju, czyli polepszyli możliwość integracji z bazami itp. itd.,
wszyscy wiemy o co chodzi.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 01:15

Łukasz Kurowski:

Więc czemu do diaska twierdzisz, że excel nie jest narzędziem BI?

Ale ja wcale nie twierdzę, że excel'a nie można zaliczyć do narzędzi BI... Wszystko kwestią
definicji co przez BI rozumiemy...
Ja tylko polemizuję z twierdzeniem, że excel jest "najlepszym narzędziem" BI.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 01:37

Ale ja wcale nie twierdzę, że excel'a nie można zaliczyć do narzędzi BI...

Z Twoich wypowiedzi z godzin 22:49 i 23:19 wczoraj wywnioskowałem, że twierdzisz inaczej.
Cóż, nieporozumienie ;).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 08:36

Fanatyczny, ale z rozdwojeniem jaźni (Pozdrawiam Panie Łukaszu, celny strzał!) Pan Wojciech
Wam nie przeszkadza.

Nagrywa nowy filmik...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2009, 09:20

Krzysztof Konitz:

Przemysław R.:

Krzysztof Konitz:

Tak, też. Excel jest zdecydowanym królem (jeśli ktoś lubi to określenie) arkuszy
kalkulacyjnych...

a co potrafi według ciebie arkusz kalkulacyjny, a gdzie już zaczyna się coś zupełnie innego
np. BI

Dla mnie BI w uproszczeniu to: hurtownia danych + ETL + narzędzia prezentacji, analizy
danych...

A co potrafi arkusz kalkulacyjny ? Tutaj nie jestem ekspertem ;)

No właśnie.

Zapraszam Szanowne i Szanownych do kina "Excel"
(CZYSTY EXCEL, no, może Office ;) )
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...

P.S.
Opis tutaj:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1135138
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Pozdrawiam wszystkich niewierzących (własnym oczom).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.09 o godzinie 11:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2009, 10:25

Wojciech Gardziński napisał:

Wielcy już to zresztą zauważają:
http://www.microstrategy.pl/Solutions/BISolutions/exce...
Fanatycy pozdrawiają.

A niech to licho, zastrzelił mnie Pan Panie Wojciechu w samo serce :)

Adam Bulenda edytował(a) ten post dnia 01.09.09 o godzinie 12:57

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 12:53

Łukasz Kurowski Napisał:

Podaj mi jeden, dosłownie JEDEN program, system, aplikację, która jest w stanie coś takiego
zrobić...

Zresztą możesz się nie wysilać, nie ma czegoś takiego. Co więcej rzadko, który producent ma
portfolio produktów mogących zapewnić, lepiej lub gorzej taką funkcjonalność. Chyba tylko
Oracle i MicroSoft przychodzą mi do głowy, bo tylko te corpy mają bazy danych w ofercie.
Cała reszta "bi" nie oferuje baz.

Kolego Łukaszu, ja się wysilę - SAP ;)

Adam Bulenda edytował(a) ten post dnia 01.09.09 o godzinie 12:57

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 12:55

Kolego Łukaszu, ja się wysilę - SAP ;)

Zieeeew...

Kolego Adamie, proszę podać jaką bazę danych oferuje SAP?

Hint: radzę przeczytać jeszcze raz moją wypowiedź i jeszcze raz wypowiedź zacytowaną do
której się odnosiłem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 13:07

No tak tu bazy nie ma - my bad... ale zdaje się że jakieś dziwne koalicje powstają na rynku
pomiędzy gigantami więc może się to zmieni ;)

Łukasz Kurowski:

Kolego Łukaszu, ja się wysilę - SAP ;)

Zieeeew...

Kolego Adamie, proszę podać jaką bazę danych oferuje SAP?

Hint: radzę przeczytać jeszcze raz moją wypowiedź i jeszcze raz wypowiedź zacytowaną do
której się odnosiłem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 13:13

Przemysław R.:

Analysis Services to to nie jest i raczej nie będzie, daje jednak pewne możliwości pracy

a dlaczego chcesz by Excel miał zastępować Analysis Services, reporting Services i Integrationa
Services skoro każdy kto ma SQL ma te usługi i może do nich podpiąć Excela?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 13:26

Andrzej O.:
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Przemysław R.:

Analysis Services to to nie jest i raczej nie będzie, daje jednak pewne możliwości pracy

a dlaczego chcesz by Excel miał zastępować Analysis Services, reporting Services i
Integrationa Services skoro każdy kto ma SQL ma te usługi i może do nich podpiąć Excela?

a jak ich nie masz to co?
wtedy Excel jest całkiem znośną protezą

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 13:50

ale w tej architekturze MS jest pomyślany jako GUI

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.09.2009, 13:51

Andrzej O.:

ale w tej architekturze MS jest pomyślany jako GUI

Właśnie walczymy o to, żeby TO zmienić.

Ściągnąłem sobie przed chwilą MS SQL Server 2005 Data Mining Add-In for MS Excel 2007.
I się załamuję. Wciąż to samo.. autofiltr, formaty warunkowe - to dalej jest najważniejsze w
Excelu...
Mamy dużo pracy.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2009, 14:01

UWAGA, REKLAMA!!!
SAP Business Objects zaprasza na seminarium
(kopia mejla reklamowego, podkreślenie moje)

Wydaje Ci się, że uzyskanie prostej odpowiedzi biznesowej z systemu
informatycznego w czasie dłuższym niż minuta to standard?
Tak nie musi być!
Myślisz, że raporty zbiorcze musisz tworzyć ręcznie z raportów cząstkowych?
Nic bardziej mylnego!

Ułatw sobie pracę i podejmuj decyzje biznesowe szybciej i pewniej.
Odstaw tabele przestawne i zapomnij o arkuszu kalkulacyjnym!

Weź udział w bezpłatnym seminarium online.
Pokażemy Ci, jak profesjonalne narzędzia Business Intelligence pozwalają na sprawne
raportowanie oraz monitorowanie wskaźników wydajności.

Zapraszamy na prezentację 11 września, o godzinie 10.00.
Temat: "Business Intelligence dla firm średniej wielkości".

P.S. komu FW?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.09.09 o godzinie 15:10

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.09.2009, 15:08
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