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Wojciech Gardziński:

Kumamy? Suche liczby i czarna skrzynka systemu informatycznego (jeszcze wtedy rzadko
nazywanego biajem) SĄ według Pana Specjalisty lepsze, czytelniejsze(!), niż formuły arkusza

BI to dla Pana jest czarna skrzynka.
Użytkownicy BI mają pełen dostęp do formuł modelu, który sami przygotowują - o co Panu
chodzi?

Problem jest niestety taki, że wszędzie tam gdzie wdrażał Pan swoje nieszczęsne DMA łączone w
dużą hurtownię to tak jakby zostawiał Pan beczki z prochem, a teraz jeszcze krzesze iskry.

w oczekiwaniu na duże buum!
pozdrawiam

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:37

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Kumamy? Suche liczby i czarna skrzynka systemu informatycznego (jeszcze wtedy rzadko
nazywanego biajem) SĄ według Pana Specjalisty lepsze, czytelniejsze(!), niż formuły
arkusza

BI to dla Pana jest czarna skrzynka.
Użytkownicy BI mają pełen dostęp do formuł modelu, który sami przygotowują - o co Panu
chodzi?
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Że co??? Do formuł biaja? Nie interesuje mnie tylko odczyt, chcę coś tam zmienić! Dobre, Karol!
To dlaczego każda zmiana powoduje konieczność interwencji strasznie drogich konsultantów i
serwisu producenta?

Problem jest niestety taki, że wszędzie tam gdzie wdrażał Pan swoje nieszczęsne DMA łączone
w dużą hurtownię to tak jakby zostawiał Pan beczki z prochem, a teraz jeszcze krzesze iskry.

Ciekawe więc, dlaczego jeszcze żyję?

w oczekiwaniu na duże buum!
pozdrawiam

Duże buum!
(czyli nowy obrazeczek na temat)
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Sławomir Broda

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:01

Wojciech Gardziński:

Problem jest niestety taki, że wszędzie tam gdzie wdrażał Pan swoje nieszczęsne DMA
łączone w dużą hurtownię to tak jakby zostawiał Pan beczki z prochem, a teraz jeszcze
krzesze iskry.

Ciekawe więc, dlaczego jeszcze żyję?

ktoś pana i pana niewypały kryje? Bo pana niewypały kryją rzeczywiste dane?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:15

Andrzej O.:

ktoś pana i pana niewypały kryje? Bo pana niewypały kryją rzeczywiste dane?

Tak, służby.
(służby informatyczne klientów)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:18

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:
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Że co??? Do formuł biaja? Nie interesuje mnie tylko odczyt, chcę coś tam zmienić! Dobre,
Karol!
To dlaczego każda zmiana powoduje konieczność interwencji strasznie drogich konsultantów i
serwisu producenta?

Czy te opinie wynikają z nieznajomości narzędzi BI, czy tez jest to celowe przeinaczenie faktów ?
W mojej firmie w hurtowni mogę robić wszystko łącznie z definiowaniem nowych źródeł danych,
więc takie bzdetki jak konfiguracja widoków to standard. Nie pracuję w IT.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:23

Wojciech Gardziński:

Duże buum!
(czyli nowy obrazeczek na temat)
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Pan się zwróci o jakieś fundusze UE. Oni lubią dofinansowywać takie buble.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:32

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan się zwróci o jakieś fundusze UE. Oni lubią dofinansowywać takie buble.

Śliczny schemat. Ale nadal czekam na odpowiedź jak Pan pobiera dane z erp. NA przykład z SAP
4.7 na Oracle.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:35

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Że co??? Do formuł biaja? Nie interesuje mnie tylko odczyt, chcę coś tam zmienić! Dobre,
Karol!
To dlaczego każda zmiana powoduje konieczność interwencji strasznie drogich konsultantów
i serwisu producenta?

Czy te opinie wynikają z nieznajomości narzędzi BI, czy tez jest to celowe przeinaczenie
faktów ?
W mojej firmie w hurtowni mogę robić wszystko łącznie z definiowaniem nowych źródeł
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danych, więc takie bzdetki jak konfiguracja widoków to standard. Nie pracuję w IT.

To super. To znaczy, że albo jest Pan bardzo uprzywilejowanym użytkownikiem HD (może to np.
być wynikiem, że udowodnił Pan swoje kompetencje) lub producent jest elastyczny.
Niestety, ja spotykam się z zaprzeczeniami takiego stanu. Powiem więcej - dopiero bardzo
niedawno spotkałem 1. gościa, który dysponował takimi możliwościami na swojej hurtowni, jak
Pan.

Oznacza to:
1. Że producenci ze strachu przed excelkiem lub konkurencją otwierają swoje systemy.
WRESZCIE!
2. Że stał się Pan po prostu informatykiem. Z demokracją raportowania to dalej nie ma nic
wspólnego.
3. Może też oznaczać, że (UWAGA!) realizuje Pan dokładnie schemat, który nakreśliłem powyżej,
tylko że Pana DMA (czy też różne tabele, widoki, czy kostki) poszczególnych obszarów
tematycznych są po prostu w jednej wspólnej bazie - bo tak też może być.
Hurtownia danych to nie musi być strasznie scentralizowana kostka - to może być po prostu baza
danych dla tematycznych DMA, która obsługuje wiele takich tematów naraz. I, jeżeli tak jest, to
ja Panu serdecznie gratuluję!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:38

Wojciech Gardziński:

Hurtownia danych to nie musi być strasznie scentralizowana kostka - to może być po prostu
baza danych dla tematycznych DMA, która obsługuje wiele takich tematów naraz. I, jeżeli tak
jest, to ja Panu serdecznie gratuluję!

którą administruje wielu ludzi naraz, pokrywając swoje obszary danych itd., poza swoim
podstawowym zakresem obowiązków, jest co robić :D

Zamiast zatrudnić administratora od hurtowni danych :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:44

Sławomir Broda:
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Sławomir Broda

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan się zwróci o jakieś fundusze UE. Oni lubią dofinansowywać takie buble.

Łałała, ale Pan Andrzej pojechał po bandzie...
Na razie tylko SAP i tego typu wielcy dofinansowują się UEm w ramach kitu "unowocześniania
polskiej gospodarki".
http://www.goldenline.pl/forum/1417190/szkolenia-dofin...

Śliczny schemat.

Dzięki.

Ale nadal czekam na odpowiedź jak Pan pobiera dane z erp. NA przykład z SAP 4.7 na Oracle.

Normalnie. Ponieważ ów jest zamknięty, wydzielam folder i mówię ITkom, żeby zrobili
transakcję w SAP, która będzie wyrzucać jakieś tam dane (np, obrotówki FK) w excelkach do
tego folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na tych
obrotówkach robię DMA, traktując je jako zwykłe tabele - źródła danych. Proste i bardzo
efektywne - informatycy są szczęśliwi, bo przecież nie ingeruję w SAPa (procedury, terefery), są
szczęśliwi również dlatego, bo to oni rządzą dostępnością owego folderu. Analitycy są szczęśliwi,
bo mają to, co chcą i, że jest to niezależne od owych ITków.
Robię właśnie coś takiego na Tecie, bo Teta to tak samo pojechany systemik, jako SAP (w
znaczeniu bardzo wielkiej niedostępności danych).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 13:52

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:46

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na tych
obrotówkach robię DMA, traktując

No to proszę na tym schemaciku wymienić znaczek ERP na txt/xls.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:52

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na tych
obrotówkach robię DMA, traktując

No to proszę na tym schemaciku wymienić znaczek ERP na txt/xls.

Nie, bo to nie ma znaczenia (funkcjonalnego), czy to jest bezpośrednio, czy przez owe eksporty
Tu (na schemacie dokładniejszym), to już wyłuszczam
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Po lewej stronie:
1. sposób (bezpośredni dostęp - bardzo rzadko dostępny i nawet niepolecany, wszak SQLem
można namieszać w transakcjach)
versus
3.-4. sposób (przez eksporty txt i xls)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 13:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:56

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

To super. To znaczy, że albo jest Pan bardzo uprzywilejowanym użytkownikiem HD (może to
np. być wynikiem, że udowodnił Pan swoje kompetencje) lub producent jest elastyczny.

Producent to SAP, więc mało-elastyczny.

Oznacza to:
1. Że producenci ze strachu przed excelkiem lub konkurencją otwierają swoje systemy.
WRESZCIE!

Bzdura. Dostęp do narzędzi był zawsze-wystarczy odpowiedni poziom uprawnień.
Tylko proszę nie zwalać winy na BI, że złe It'iki nie dawały uprawnień.

2. Że stał się Pan po prostu informatykiem. Z demokracją raportowania to dalej nie ma nic
wspólnego.

Nie.

3. Może też oznaczać, że (UWAGA!) realizuje Pan dokładnie schemat, który nakreśliłem
powyżej, tylko że Pana DMA (czy też różne tabele, widoki, czy kostki) poszczególnych
obszarów tematycznych są po prostu w jednej wspólnej bazie - bo tak też może być.
Hurtownia danych to nie musi być strasznie scentralizowana kostka - to może być po prostu
baza danych dla tematycznych DMA, która obsługuje wiele takich tematów naraz. I, jeżeli tak
jest, to ja Panu serdecznie gratuluję!

No to 90% hurtowni danych realizuje ten schemat.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:57

Sławomir Broda:

Producent to SAP, więc mało-elastyczny.

Oznacza to:
1. Że producenci ze strachu przed excelkiem lub konkurencją otwierają swoje systemy.
WRESZCIE!

Bzdura. Dostęp do narzędzi był zawsze-wystarczy odpowiedni poziom uprawnień.
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Oczywiście. Nigdy dla analityków. No, może teraz coś się zmieni...

Tylko proszę nie zwalać winy na BI, że złe It'iki nie dawały uprawnień.

Bardzo często producent BI zastrzega sobie poziom uprawnień tylko dla ITków, oczywiście
przeszkolonych na Mauritiusie. Znam wiele takich przypadków.

2. Że stał się Pan po prostu informatykiem. Z demokracją raportowania to dalej nie ma nic
wspólnego.

Nie.

OK. Tak trzymać.

3. Może też oznaczać, że (UWAGA!) realizuje Pan dokładnie schemat, który nakreśliłem
powyżej, tylko że Pana DMA (czy też różne tabele, widoki, czy kostki) poszczególnych
obszarów tematycznych są po prostu w jednej wspólnej bazie - bo tak też może być.
Hurtownia danych to nie musi być strasznie scentralizowana kostka - to może być po prostu
baza danych dla tematycznych DMA, która obsługuje wiele takich tematów naraz. I, jeżeli
tak jest, to ja Panu serdecznie gratuluję!

No to 90% hurtowni danych realizuje ten schemat.

Hahahaha, dobre! (tzn. ja wiem, że tak jest)
To znaczy, że Pan Andrzej bajdurzy tu przestrasznie (jedna wielka HD, wspólne miary, wymiary,
terefery).

Tak, rzeczywiście, jest, że HD są podzielone na obszary tematyczne. Ale bardzo rzadko mamy
możliwość modyfikacji algorytmów w nich, bo to są po prostu "kobyły".
Rozwiązanie z wydziałowymi DMA jest lepsze bo bardziej demokratyczne - łatwiejsze w
utrzymaniu, rozwoju i... zrozumieniu. A kto, jak kto, ale analitycy powinni rozumieć procesy
zachodzące w ich firmie, no nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:04

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie, bo to nie ma znaczenia (funkcjonalnego), czy to jest bezpośrednio, czy przez owe
eksporty

To ja od dziś będę przy swoich narzędziach pisał, że czytają w myślach - pod warunkiem, że ktoś
wcześniej wyeksportuje mi te myśli to pliku TXT.

Tu (na schemacie dokładniejszym), to już wyłuszczam

Może Pan umieszczać linki, a nie zaśmiecać forum po raz 25 tym samym schematem ?

Po lewej stronie:
1. sposób (bezpośredni dostęp - bardzo rzadko dostępny i nawet niepolecany, wszak SQLem
można namieszać w transakcjach)

No jasne, bo ustawienie odpowiednich uprawnień w bazie danych to zbyt duże wyzwanie.
Lepiej eksportować do txt.
A prawda jest taka, że w życiu nie pobrał by Pan sensownej informacji z bazy danych systemu
ERP.
Sposób zapisu tych danych uniemożliwia bezpośredni odczyt, a nie żadne bajeczki o modyfikacji
SQL'em.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:06

Wojciech Gardziński:

Normalnie. Ponieważ ów jest zamknięty, wydzielam folder i mówię ITkom, żeby zrobili
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transakcję w SAP, która będzie wyrzucać jakieś tam dane (np, obrotówki FK) w excelkach do
tego folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na tych
obrotówkach robię DMA, traktując je jako zwykłe tabele - źródła danych.

Analitycy wiedzą, że jeśli w modelu są wymiary, których nie uzyskają z planu kont to nie stosuje
się obrotówek do agregacji.

Przykład z cegłami po raz kolejny.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:07

Sławomir Broda:

Nie, bo to nie ma znaczenia (funkcjonalnego), czy to jest bezpośrednio, czy przez owe
eksporty

To ja od dziś będę przy swoich narzędziach pisał, że czytają w myślach - pod warunkiem, że
ktoś wcześniej wyeksportuje mi te myśli to pliku TXT.

Pod warunkiem, że ma Pan jakieś, oczywiście. ;)

Tu (na schemacie dokładniejszym), to już wyłuszczam

Może Pan umieszczać linki, a nie zaśmiecać forum po raz 25 tym samym schematem ?

Jak zrobić link do jpga na necie w GLu, żeby się wyświetlił jako link (ja nie wiem)?

Po lewej stronie:
1. sposób (bezpośredni dostęp - bardzo rzadko dostępny i nawet niepolecany, wszak
SQLem można namieszać w transakcjach)

No jasne, bo ustawienie odpowiednich uprawnień w bazie danych to zbyt duże wyzwanie.
Lepiej eksportować do txt.

I dlatego tak jest w 99%. I dla mnie OK, bo działa.

A prawda jest taka, że w życiu nie pobrał by Pan sensownej informacji z bazy danych systemu
ERP.
Sposób zapisu tych danych uniemożliwia bezpośredni odczyt, a nie żadne bajeczki o
modyfikacji SQL'em.
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Pobrał by! - robimy tak w kilku firmach - i to nawet z Oracle'a. SQLek ma 2 strony A4 (kilka
tysięcy znaków), ale jest i działa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:11

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:10

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Normalnie. Ponieważ ów jest zamknięty, wydzielam folder i mówię ITkom, żeby zrobili
transakcję w SAP, która będzie wyrzucać jakieś tam dane (np, obrotówki FK) w excelkach
do tego folderu z nazwą np. zs201210.xls (zestawienie sald na okres 2012.10). A ja dalej na
tych obrotówkach robię DMA, traktując je jako zwykłe tabele - źródła danych.

Analitycy wiedzą, że jeśli w modelu są wymiary, których nie uzyskają z planu kont to nie
stosuje się obrotówek do agregacji.

Przykład z cegłami po raz kolejny.

Jeśli tak jest - pobieram dane z transakcji.
Ale w 99% nie jest to konieczne, bo, jeśli są jakieś wyłączenia w ramach jednego konta, to
często księgowi od razu robią subkonto na to i jest to w normalnej obrotówce.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:14
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Oczywiście. Nigdy dla analityków. No, może teraz coś się zmieni...
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Ale nie z winy BI, tylko prymitywnych działów It. Prawda ?

Bardzo często producent BI zastrzega sobie poziom uprawnień tylko dla ITków, oczywiście
przeszkolonych na Mauritiusie. Znam wiele takich przypadków.

Mogę prosić przykład takiego producenta ?

Tak, rzeczywiście, jest, że HD są podzielone na obszary tematyczne. Ale bardzo rzadko mamy
możliwość modyfikacji algorytmów w nich, bo to są po prostu "kobyły".

Jak danych jest duży, to kobyła musi być. A jak się nie chce przerabiać całej kobyły, to można
sobie zrobić swoje mini-kobyły.

Rozwiązanie z wydziałowymi DMA jest lepsze bo bardziej demokratyczne - łatwiejsze w
utrzymaniu, rozwoju i... zrozumieniu. A kto, jak kto, ale analitycy powinni rozumieć procesy
zachodzące w ich firmie, no nie?

I później w zależności od tego który dział raportuje to wynik sprzedaży za pół roku jest inny.
Zawsze musi być miejsce gdzie mamy "prawdę ostateczną".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:14

Wojciech Gardziński:

Ale w 99% nie jest to konieczne, bo, jeśli są jakieś wyłączenia w ramach jednego konta, to
często księgowi od razu robią subkonto na to i jest to w normalnej obrotówce.

jakie subkonto? region sprzedaży?

Rozbudowa planu kont w sytuacji gdy ma się ERPa, który przyjmie dowolną liczbę w wymiarów
to totalna bzdura

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.11.12 o godzinie 14:16

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:15
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