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Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Czy może Pan podać odpowiedź na poniższy fragment?

Niech Pan odpowie jak za pomocą narzędzi, które Pan proponuje zrealizować funkcjonalność

tzw. alarmów. Czyli np. gdy marża w tym miesiącu spadnie poniżej 25% chce dostać

automatycznie raport o tym mówiący i pokazujący szczegóły sprzedaży? W dobrym

narzędziu klasy BI to kilka kliknięć.

Wiem, że to taka taktyka, aby nie odpowiadać na konkretne pytania. Ale proszę
spróbować. Będzie trudno, ale warto.

Ależ, oczywiście!
1. otwiera Pan Excela
2. otwiera Pan w nim raport dot. marż, itp.
3. Klika Pan w komórkę, gdzie wyliczana jest marża
4. Klika Pan formatowanie warunkowe
5. Dalej... wybór warunku "większe niż"
6. Wybiera Pan czerwony jako kolor formatu warunkowego
7. Klika Pan OK
8. Przelicza Pan raport
9. [Jeżeli świeci się marża na czerwono] Wybiera Pan filtr tabeli przestawnej
10. Klika Pan co chce, żeby dostać to, co Pan chce
11. Ńabija się Pan z gości, którzy kupili biaja, żeby zrobić to samo.

Och, wyszło KILKANAŚCIE kliknięć. To Pana biaj jest 1000 razy lepszy.

P.S.
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A tak serio...
Kiepski ten kiero sprzedaży, czy jak go tam zwał, co do kontroli marż potrzebuje biaja. Ja
znałem takich kieros, że dostawali stronę A3 a'la Rzeczpospolita (jak jeszcze ktoś jej wierzył
;)... ) kiedyś, zadrukowaną drobniutką tabelką, I JEDNYM RZUTEM OKA wiedzieli co, gdzie,
kiedy i, co najważniejsze, DLACZEGO. Podobnie zresztą do dobrych finansistów - patrzą raz na
stronkę FT i wiedzą wszystko o wszystkich.
Jeżeli miałby to robić u mnie w firmie jakiś biaj, to mój kiero zarabiłby minimalną krajową, bo
nie byłby kiero, tylko drukarzem.

Zna Pan taki dowcip, bo to chyba był dowcip, że kucharka może kierować państwem?
http://pl.wikiquote.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin
To właśnie do tego zmierza kierowanie firmą przez BI

Ymmmmm...Pan tak poważnie podaje ta odpowiedz? Chodziło raz o automatyzacje, a dwa a
odpowiedz na zdarzenie. Czyli to system ma wiedzieć, ze coś się stało i odpowiednio zareagować
odpowiednią akcja. Czyli np. Jeżeli moja marza jest poniżej 25% to wyślij mi maila. A nie ze ja
mam sobie sprawdzać jaka jest marza i sam sobie go wysłać.

A mowie o marzy, bo obawiam sie Panskich problemów, że zrozumieniem trudniejszych pojęć
(patrz przykład ze zrozumieniem słowa automatycznie).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:20

Wojciech Gardziński:

Nie można, bo Pan się uparł, że nie można. Jakoś wiele tematów można scalać od dołu do
góry...

Chyba musimy wrócić do naszych cegieł, czyli nauczanie przedszkolne.

Ależ, oczywiście!
1. otwiera Pan Excela
2. otwiera Pan w nim raport dot. marż, itp.
3. Klika Pan w komórkę, gdzie wyliczana jest marża

To może, żeby nie wchodzić w temat tak skomplikowany jak wyliczanie marż z danych
księgowych i sprzedażowych, to takie proste pytanie:
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i

Pan Stasiek i Pan Zdzisiek prowadzą skład budowlany. Mają oddzielny magazyn i skład przy

sklepie. W magazynie pan Stasiek ma 2000 cegieł na paletach i 4000 cegieł w stosach. Pan

Zdzisiek przy składzie ma 500 cegieł czerwonych i 800 cegieł białych. Pytanie - ile firma ma

cegieł białych i czerwonych, a ile z nich na paletach, a ile na stosach?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.11.12 o godzinie 13:30

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:27

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Ymmmmm...Pan tak poważnie podaje ta odpowiedz? Chodziło raz o automatyzacje, a dwa a
odpowiedz na zdarzenie. Czyli to system ma wiedzieć, ze coś się stało i odpowiednio
zareagować odpowiednią akcja. Czyli np. Jeżeli moja marza jest poniżej 25% to wyślij mi
maila. A nie ze ja mam sobie sprawdzać jaka jest marza i sam sobie go wysłać.

Teraz to chyba Pan się zagalopował. Takie "automatyczne" zachowanie można ustawić sobie w
każdym narzędziu (nawet w sławetnej architekturze SAO czy tak to tam się pisze). BI ma tę
przewagę, że tam są gotowe uniwersalne i elastyczne narzędzia do tego.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:57

Andrzej O.:

Pan Stasiek i Pan Zdzisiek prowadzą skład budowlany. Mają oddzielny magazyn i skład przy

sklepie. W magazynie pan Stasiek ma 2000 cegieł na paletach i 4000 cegieł w stosach. Pan

Zdzisiek przy składzie ma 500 cegieł czerwonych i 800 cegieł białych. Pytanie - ile firma ma

cegieł białych i czerwonych, a ile z nich na paletach, a ile na stosach?

Czekam na poprawne rozwiązanie i odpowiedź dlaczego excel + peryferia sobie z tym nie
poradzi.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:08

Sławomir Broda:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Ymmmmm...Pan tak poważnie podaje ta odpowiedz? Chodziło raz o automatyzacje, a dwa
a odpowiedz na zdarzenie. Czyli to system ma wiedzieć, ze coś się stało i odpowiednio
zareagować odpowiednią akcja. Czyli np. Jeżeli moja marza jest poniżej 25% to wyślij mi
maila. A nie ze ja mam sobie sprawdzać jaka jest marza i sam sobie go wysłać.

Teraz to chyba Pan się zagalopował. Takie "automatyczne" zachowanie można ustawić sobie w
każdym narzędziu (nawet w sławetnej architekturze SAO czy tak to tam się pisze). BI ma tę
przewagę, że tam są gotowe uniwersalne i elastyczne narzędzia do tego.

Czy w każdym to nie wiem. Ale fakt - dokładnie do takich wniosków chciałem doprowadzić ten
wątek (BI ma tę przewagę, że tam są gotowe uniwersalne i elastyczne narzędzia do tego.).

Jednak, póki co, Pan Wojciech po raz kolejny błysnął wiedzą. Pomijając samą automatyzację to
jeszcze m.in. nie zrozumiał, że warunek jest warunkiem samym w sobie, a nie częścią raportu i
kilku innych aspektów. Utwierdza mnie to w przekonaniu, iż jego wiedza na temat tego co to BI i
do czego służy kończy się na stwierdzeniu, że to exporter do Excela.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:00

Bo Pan Wojciech wychodzi z założenie, że jak coś jest w jego produkcie robione jest poprzez VB
+ SQL to jest super wydajne narzędzie. Jak ktoś inny napisze praktycznie to samo w VBA, to już
jest to "wyszpionka" i "ekselioza" (pisownia może być inna).
Już to kiedyś pisałem. Pod excelem mogę sobie napisać sterownik do mikrofali i spłuczki w
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toalecie, tylko po co ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:35

Sławomir Broda:

Bo Pan Wojciech wychodzi z założenie, że jak coś jest w jego produkcie robione jest poprzez
VB + SQL to jest super wydajne narzędzie. Jak ktoś inny napisze praktycznie to samo w VBA,
to już jest to "wyszpionka" i "ekselioza" (pisownia może być inna).
Już to kiedyś pisałem. Pod excelem mogę sobie napisać sterownik do mikrofali i spłuczki w
toalecie, tylko po co ?

W imię rewolucji! I walki z łapówkarstwem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:38

Łukasz D.:

Sławomir Broda:

Bo Pan Wojciech wychodzi z założenie, że jak coś jest w jego produkcie robione jest poprzez
VB + SQL to jest super wydajne narzędzie. Jak ktoś inny napisze praktycznie to samo w
VBA, to już jest to "wyszpionka" i "ekselioza" (pisownia może być inna).
Już to kiedyś pisałem. Pod excelem mogę sobie napisać sterownik do mikrofali i spłuczki w
toalecie, tylko po co ?

W imię rewolucji! I walki z łapówkarstwem.

Ostatnio poddałem się procederowi łapówkarstwa. Jedna z kursantek potajemnie przekupiła
mnie tabletkami na gardło :).
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Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 04.11.12 o godzinie 19:43

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:43

Sławomir Broda:

Teraz to chyba Pan się zagalopował. Takie "automatyczne" zachowanie można ustawić sobie w
każdym narzędziu (nawet w sławetnej architekturze SAO czy tak to tam się pisze). BI ma tę
przewagę, że tam są gotowe uniwersalne i elastyczne narzędzia do tego.

Poprawiam pisownię:
ASO - Autoryzowana Stacja Obsługi

Bardzo mi się podoba dyskusja o mnie - co ja sądzę, kim jestem, co wiem...
Kontynuujcie , proszę. Każda taka kontynuacja ma tendencje do rozpędzania się.
Strach pomyśleć. Ale ciekawość zżera...

P.S.
Jedyne sensowne dostrzegłem u p. SB - chodzi o "VBA + SQL", oczywiście.
W gruncie rzeczy jest tak, jak Pan napisał - dopiero ten konglomerat daje rezultaty. Ale zarzut
promocji, Panie Sławku, chybiony.

Dostarczam DARMOWO (!!!) narzędzia do "Zrób to sam"
http://afin.net/downloads/free/
Żadnych ograniczeń! Tylko chęć użycia.

Proszę brać i używać! Na zdrowie!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.11.12 o godzinie 20:26

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:21

Andrzej O.:

to takie proste pytanie:
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Andrzej
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I am so
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Pan Stasiek i Pan Zdzisiek prowadzą skład budowlany. Mają oddzielny magazyn i skład przy

sklepie. W magazynie pan Stasiek ma 2000 cegieł na paletach i 4000 cegieł w stosach. Pan

Zdzisiek przy składzie ma 500 cegieł czerwonych i 800 cegieł białych. Pytanie - ile firma ma

cegieł białych i czerwonych, a ile z nich na paletach, a ile na stosach?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:27

Andrzej O.:

Andrzej O.:

to takie proste pytanie:

Pan Stasiek i Pan Zdzisiek prowadzą skład budowlany. Mają oddzielny magazyn i skład przy

sklepie. W magazynie pan Stasiek ma 2000 cegieł na paletach i 4000 cegieł w stosach. Pan

Zdzisiek przy składzie ma 500 cegieł czerwonych i 800 cegieł białych. Pytanie - ile firma ma

cegieł białych i czerwonych, a ile z nich na paletach, a ile na stosach?

Nie wiem. Pokazane dane nie wystarczają do odpowiedzi na pytanie.
Sugerowanie, że BI zna odpowiedź, a Excel nie, jest MANIPULACJĄ.

Proszę włączyć swoje BI i NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE POWYŻSZYCH DANYCH udzielić mi,
głupiemu, odpowiedzi! Żądam!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:32

Wojciech Gardziński:

Nie wiem. Pokazane dane nie wystarczają do odpowiedzi na pytanie.
Sugerowanie, że BI zna odpowiedź, a Excel nie, jest MANIPULACJĄ.

Proszę włączyć swoje BI i NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE POWYŻSZYCH DANYCH udzielić mi,
głupiemu, odpowiedzi! Żądam!
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Andrzej
Olechowicz

Pan tak nie krzyczy w swojej niemocy :)

KAŻDY BI odpowie na to pytanie, bo żaden BI nie będzie miał tak beznadziejnie zebranych
danych :) Bo analitykowi od magazynu wystarczy ile ma cegieł na paletach, a ile w stosach, a
analitykowi od sprzedaży ile jest cegieł białych, a ile czerwonych i sobie takie kostki potworzyli.
Które Pan Wojtek będzie im scalał.

Panie Wojtku, to nie jest BIajowe przedszkole. To jest żłobek.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:27

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie wiem. Pokazane dane nie wystarczają do odpowiedzi na pytanie.
Sugerowanie, że BI zna odpowiedź, a Excel nie, jest MANIPULACJĄ.

Proszę włączyć swoje BI i NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE POWYŻSZYCH DANYCH udzielić mi,
głupiemu, odpowiedzi! Żądam!

Pan tak nie krzyczy w swojej niemocy :)

KAŻDY BI odpowie na to pytanie

No to Pan pojechał.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:30

Wojciech Gardziński:

No to Pan pojechał.

Miał Pan sugestie co do przemyślenia swojej SOA już dawno - teraz przekracza Pan kolejne
poziomy ignorancji.
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KAŻDY BI jeśli będzie miał wymiary: Kolor i Paleta będzie je zbierał zarówno w magazynie jak i
w składzie przy sklepie.

To jest coś niesamowitego, ze Pan się wypowiada o kostkach OLAPowych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:34

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Teraz to chyba Pan się zagalopował. Takie "automatyczne" zachowanie można ustawić
sobie w każdym narzędziu (nawet w sławetnej architekturze SAO czy tak to tam się pisze).
BI ma tę przewagę, że tam są gotowe uniwersalne i elastyczne narzędzia do tego.

Poprawiam pisownię:
ASO - Autoryzowana Stacja Obsługi

Może być.

Bardzo mi się podoba dyskusja o mnie - co ja sądzę, kim jestem, co wiem...

Co Pan sądzi wnioskuję z tego co Pan pisze. Kim Pan jest - dla mnie avatarem z internetu. Jak
każdy kogo nie poznałem osobiście.

P.S.
Jedyne sensowne dostrzegłem u p. SB - chodzi o "VBA + SQL", oczywiście.
W gruncie rzeczy jest tak, jak Pan napisał - dopiero ten konglomerat daje rezultaty. Ale zarzut
promocji, Panie Sławku, chybiony.

Wielokrotnie pisał Pan o "wyszpionkach" z wykorzystaniem VBA.
Idąc za tą definicją Pan sprzedaje taką "wyszpinokę" tyle że większą niż standardowo spotykane.

Dostarczam DARMOWO (!!!) narzędzia do "Zrób to sam"
http://afin.net/downloads/free/
Żadnych ograniczeń! Tylko chęć użycia.
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Te narzędzia każdy ma w swoim excelu. Wystarczy google.

Proszę brać i używać! Na zdrowie!

Dziękuję. Nie potrzebuję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:28

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie wiem. Pokazane dane nie wystarczają do odpowiedzi na pytanie.
Sugerowanie, że BI zna odpowiedź, a Excel nie, jest MANIPULACJĄ.

Proszę włączyć swoje BI i NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE POWYŻSZYCH DANYCH udzielić mi,
głupiemu, odpowiedzi! Żądam!

Pan tak nie krzyczy w swojej niemocy :)

KAŻDY BI odpowie na to pytanie, bo żaden BI nie będzie miał tak beznadziejnie zebranych
danych :) Bo analitykowi od magazynu wystarczy ile ma cegieł na paletach, a ile w stosach, a
analitykowi od sprzedaży ile jest cegieł białych, a ile czerwonych i sobie takie kostki
potworzyli. Które Pan Wojtek będzie im scalał.

Panie Wojtku, to nie jest BIajowe przedszkole. To jest żłobek.

Spodziewałem się czegoś odkrywczego, a tu stosuje Pan retorykę jak Pan Wojciech. KAŻDY -
każdy dobrze zrobiony BI, a to już kwestia kto i jak robi. Dobrze zrobiony excel też będzie w
stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:31

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

No to Pan pojechał.

KAŻDY BI jeśli będzie miał wymiary: Kolor i Paleta będzie je zbierał zarówno w magazynie jak
i w składzie przy sklepie.

To słowo jeśli jest tu kluczowe.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:32

Sławomir Broda:

To słowo jeśli jest tu kluczowe.

Jeśli BI będzie miał mieć te dane te będzie musiał je pobierać i z magazynu i ze składu.
Inaczej HD nie ma sensu. A taka sytuacja ma miejsce z podstawowymi danymi: po id FV zbiera
się dane i z FK i z zamówień sprzedaży w SD. Np. z FK konto, a z SD kolor towaru albo region.

Przykład odnoszę do architektury SOA i tego, że nie ma za bardzo sensu scalanie oddzielnie
zasilanych kostek bo trzeba zunifikować te zasilenia. To wtedy już lepiej rozbudować jedną HD.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:45

Andrzej O.:

Sławomir Broda:

To słowo jeśli jest tu kluczowe.

Przykład odnoszę do architektury SOA i tego, że nie ma za bardzo sensu scalanie oddzielnie
zasilanych kostek bo trzeba zunifikować te zasilenia. To wtedy już lepiej rozbudować jedną
HD.

W 100% się zgadzam.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 03:07
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Sławomir Broda:

Andrzej O.:

Sławomir Broda:

To słowo jeśli jest tu kluczowe.

Przykład odnoszę do architektury SOA i tego, że nie ma za bardzo sensu scalanie oddzielnie
zasilanych kostek bo trzeba zunifikować te zasilenia. To wtedy już lepiej rozbudować jedną
HD.

W 100% się zgadzam.

Dlaczego mój samochód jest lepszy od Twojego, chociaż w obu nie ma kół?
Mój jest oczywiście lepszy dlatego, że mój nie nazywałby się samochodem, gdyby nie miał kół.
Bez sensu?

Panie Andrzeju, już nieraz dał Pan przykład biajowej manipulki, że np. przypomnę po raz kolejny
rowerek carbonowy, bez którego się nie da jeździć, a którego Pan nie posiada i daje Pan sobie
jakoś radę.

Ad jednej/wielu kostek
Być może macie rację, jeśli świat byłby idealny. Ale nie jest.

Sytuacja wygląda tak:
Jest dwóch analityków X,Y
X analizuje sprzedaż netto, Y rozrachunki
przychodzi informatyk i mówi - zrobię wam kostkę (jakąś tam bazkę dla analiz) - obaj mówią OK
chodzi, myśli, "zbiera potrzeby" - zrobił - wziął wszystkie dokumenty i zrobił.
Czy X i Y są zadowoleni? X nie jest - bo HD nie uwzględnia korekt i sprzedaży planowanej, Y też
nie jest, bo HD nie uwzględnia rabatów za wcześniejszą płatnść.
Mam pytanie: CO ROBIĄ X i Y. w pierwszym ruchu - oczywiście - ciągają informatyka, żeby
poprawił, w drugim też, w trzecim, gdy już znają układ danych i sposoby ich wyciągania (eksport
do Excela) robią ten eksport, robią swoją analizę. No, ten trzeci raz wołają jeszcze ITka - popraw
nam to - tu masz gotowca.
Czwarty raz ITka już nie wołają, nawet gdy jest tani (a zwykle jest bardzo drogi bo to firma
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światowa taki "ITek") bo "zrobią sobie szybciej w Excelu". I tak dalej.

Gdzie jest błąd?
Nawet tanienie ITka (Pan ŁD chce obniżać koszty biaja robiąc biaja niskobudżetowego) nie daje
rezultatu, bo błąd nie tkwi w koszcie, chociaż ten się nachalnie rzuca w oczy - błąd tkwi w
architekturze. To oni potrzebują informacji i zamiast ją robić oni muszą ją zlecić w worku
ogólnym - i to nie działa.
Biaje mogą być opensołrsowe - i tak ludzie będą klecić excelki.
Dopóki architektura informacyjna nie będzie demokratyczna, dopóty będzie, jak jest. I może Pan
robić cudownego darmowego biaja, Panie Łukaszu, może Pan klecić piękne wiżualbejziki, Panie
Sławku, a Pan Panie Andrzeju może manipulować cegłami i kolorami wszystkich klientów -
problemu to nie rozwiąże. Nie dlatego, że robicie to źle - dlatego, że robicie to nie od tej strony,
co trzeba.

Nie wiem, co sądzicie o obecnym systemie maturalnym, ale ja mam np. bardzo złe zdanie.
Matura ogólna ma niby same zalety - punkty, porównywalność, mniej korupcji - niby miód.
A uczelnie mają coraz gorszy narybek.
Dlaczego?

Chciałem to wytłumaczyć mojej córce, lat 14.
Zapytałem ją:
Córeczko, będziesz miała kiedyś męża - jak chcesz go wybrać? Czy chcesz, żebyśmy my,
rodzice, przeprowadzili kasting i według OBIEKTYWNYCH kryteriów wybrali ci najlepszego, czy
też, po prostu, sama sobie wybierzesz?
Jak myślicie, jak brzmiała odpowiedź? Bo chyba nie muszę jej pisać.

Ten ma oceniać i wybierać, kto potrzebuje!
I dziewczyna, szukając męża.
I uczelnia szukając narybku (gdzież te egzaminy wstępne????)
I analityk, szukając danych do informacji, którą tworzy.

Systemy informacyjne muszą być SSĄCE.

Jest
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Powinno być
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 113  114  115  116  117  118     Następna »

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.11.12 o godzinie 08:45

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:33
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