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4 i pol roku oraz 3000 wpisow temu.... GW napisal po raz pierwszy, ze BI sie konczy.

A co sie naprawde wydarzylo w tym okresie? Hmmm http://www.gartner.com/newsroom

/id/1357514

http://www.gartner.com/newsroom/id/1971516

http://www.gartner.com/newsroom/id/2340216

Sprawdzimy za kolejne 5 lat lesne dziadki :)

EDIT: uzupelnilem dane za caly okres oraz outlook na nastepne lata

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 21:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:02

Stefan Trygiel:

4 i pol roku oraz 3000 wpisow temu.... GW napisal po raz pierwszy, ze BI sie konczy.

A co sie naprawde wydarzylo w tym okresie? Hmmm http://www.gartner.com/newsroom

/id/1971516

Sprawdzimy za kolejne 5 lat lesne dziadki :)

Rzadko Panu odpowiadam, bo Pan tu gra rolę chamka-wtręta (nie mam nic przeciwko, a nawet

doceniam), ale teraz odpowiem:

Zobaczymy. Szkoda że nie będzie Pan znajdowalny za te 5 lat. Skoro nie ma Pan nawet zdjęcia.

Ja będę znajdowalny.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:32

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

4 i pol roku oraz 3000 wpisow temu.... GW napisal po raz pierwszy, ze BI sie konczy.

A co sie naprawde wydarzylo w tym okresie? Hmmm http://www.gartner.com/newsroom

/id/1971516

Sprawdzimy za kolejne 5 lat lesne dziadki :)

Rzadko Panu odpowiadam, bo Pan tu gra rolę chamka-wtręta (nie mam nic przeciwko, a

nawet doceniam), ale teraz odpowiem:

Zobaczymy. Szkoda że nie będzie Pan znajdowalny za te 5 lat. Skoro nie ma Pan nawet

zdjęcia.

Ja będę znajdowalny.

Tak.... Jak pan wpisze Gardzinski w google to znajdzie pan zdjecie tego golego z fajfusem na

wierzchu. Wnuki beda dumne :)

Jak sie czuje osoba, ktora twierdzila w 2008 roku, ze BI sie konczy widzac dane ze sprzedazy?

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 21:41

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:40

Stefan Trygiel:

Tak.... Jak pan wpisze Gardzinski w google to znajdzie pan zdjecie tego golego z fajfusem na

wierzchu. Wnuki beda dumne :)

Jak się wpisze Gardziński to znajduje wszystko. Fotograf Robert Gardziński ma w aparacie spust

maszynowy

Jak sie czuje osoba, ktora twierdzila w 2008 roku, ze BI sie konczy widzac dane ze sprzedazy?

Bo ja się nie patrzę na sprzedaż, tylko na użytkowników. Gartnerek zaklina temat. Ma prawo.
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Ja rozumiem, że Pan nie ma kontaktu z setkami analityków - ja mam.

I twierdzę, jak wyżej.

W 2009 roku (na tym wątku) opublikowałem sporo nt. Excela 2010 i jego PowerPivota - jeszcze

PRZED PREMIERĄ Excela 2010. Oraz, ogólnie, prognozę rozwoju IMA'y. Ja wiem że QVałek

zakina rynek, że to w ogóle rewolucja. Ja, od samego początku, twierdziłem, że In Memory

Analytics nie ma sensu. Sensu architektonicznego - to super gruby klient na super-grubym łączu

na super-grubym serwerze - zaprzeczenie wszelkiego sensu informatycznego.

Sprawdziło się wszystko, co do joty. Bez linków.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:50

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Tak.... Jak pan wpisze Gardzinski w google to znajdzie pan zdjecie tego golego z fajfusem

na wierzchu. Wnuki beda dumne :)

Jak się wpisze Gardziński to znajduje wszystko. Fotograf Robert Gardziński ma w aparacie

spust maszynowy

Jak sie czuje osoba, ktora twierdzila w 2008 roku, ze BI sie konczy widzac dane ze

sprzedazy?

Bo ja się nie patrzę na sprzedaż, tylko na użytkowników. Gartnerek zaklina temat. Ma prawo.

Zarabia na tym. Biaje mu za to płacą, żeby nikt się nie zorientował w trendzie.

Ja rozumiem, że Pan nie ma kontaktu z setkami analityków - ja mam.

I twierdzę, jak wyżej.

Jestem analitykiem i mam kontakt z analitykami. Uzywamy BI oraz MS excel. Zarowna jedno i

drugie jest stosowane i swietne w tym do czego zostalo zaprojektowane. Nie wyobrazam sobie

na przyklad powrotu do zastosowania MS excel do dystrybucji standardowych raportow dla dzialu

sprzedazy. Oni kochaja te osmieszanie przez panow "wirujace dyski" oraz mozliwosci

interaktywnej selekcji, drillowania.

W 2009 roku (na tym wątku) opublikowałem sporo nt. Excela 2010 i jego PowerPivota -

jeszcze PRZED PREMIERĄ Excela 2010. Oraz, ogólnie, prognozę rozwoju IMA'y. Ja wiem że

QVałek zakina rynek, że to w ogóle rewolucja. Ja, od samego początku, twierdziłem, że In

Memory Analytics nie ma sensu. Sensu architektonicznego - to super gruby klient na super-

grubym łączu na super-grubym serwerze - zaprzeczenie wszelkiego sensu informatycznego.

Sprawdziło się wszystko, co do joty. Bez linków.

No wlasnie niewiele sie sprawdzilo. To Pan zaklina rzeczywistosc, bo twierdzi pan od kilku lat, ze

Bi sie konczy (lub skonczyl). Jest dokladnie odwrotnie.... BI sie przez te lata rozwija. Rosnaca

sprzedaz oznacza rosnaca ilosc uzytkownikow. Taki jest trend..... A pan ta rzeczywistosc

zaklina.....i robi to, jak pan przyznaje, na podstawie dyskusji z analitykami z pana szkolen...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 06:37

Stefan Trygiel:

No wlasnie niewiele sie sprawdzilo. To Pan zaklina rzeczywistosc, bo twierdzi pan od kilku lat,

ze Bi sie konczy (lub skonczyl). Jest dokladnie odwrotnie.... BI sie przez te lata rozwija.

Rosnaca sprzedaz oznacza rosnaca ilosc uzytkownikow. Taki jest trend..... A pan ta

rzeczywistosc zaklina.....i robi to, jak pan przyznaje, na podstawie dyskusji z analitykami z

pana szkolen...

Pan musi sobie sprawić okulary! W Vision Express może Pan liczyć na jakieś 30% zniżki.

PS

Ciekawostka:

Patrzcie, co ten SAP robi z ludzi...

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...

Patrz komentarz Peter Bankowski i moja odpowiedź.

Zaczynają wymyślać "dobre polskie powiedzonka". W Australiji.

Ech, kariera...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 10:21

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:16

Wojciech Gardziński:
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Stefan Trygiel:

No wlasnie niewiele sie sprawdzilo. To Pan zaklina rzeczywistosc, bo twierdzi pan od kilku

lat, ze Bi sie konczy (lub skonczyl). Jest dokladnie odwrotnie.... BI sie przez te lata rozwija.

Rosnaca sprzedaz oznacza rosnaca ilosc uzytkownikow. Taki jest trend..... A pan ta

rzeczywistosc zaklina.....i robi to, jak pan przyznaje, na podstawie dyskusji z analitykami z

pana szkolen...

Pan musi sobie sprawić okulary! W Vision Express może Pan liczyć na jakieś 30% zniżki.

Zaklina pan rzeczywistość.... ilość użytkowników/sprzedaż BI rośnie wbrew temu co Pan

twierdzi. Pan, jako "najwybitniejszy żyjący analityk", nie potrafi zintepretować prostych

informacji finansowych z linków, które wysłałem? Ma pan jakieś źródła, które podają, że w ciągu

ostatnich 4.5 roku sprzedaż/ilość użytkowników BI spadła?

Masakruję pana :)

PS

Ciekawostka:

Patrzcie, co ten SAP robi z ludzi...

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...

Patrz komentarz Peter Bankowski i moja odpowiedź.

Zaczynają wymyślać "dobre polskie powiedzonka". W Australiji.

Ech, kariera...

Czy sprawia Panom przyjemność robienie z siebie kretynów? Wszędzie?

Pytam z życzliwości.... Ja nawet trochę pana lubię. Ożywia pan te fora... bez panów nudno.

Proszę przekazać smerfowi-marudzie, że tęsknię.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:34

Wszędzie spisek, przekupstwo, sprzedawczyki.

Raporty fałszowane, ludzie okłamywani.

Ps.: Kiedy zrobi Pan mój raport ? Przypominam, że ja Pana zrobiłem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 10:35

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Masakruję pana :)

Bzdura. Nie mają pojęcia, że ktoś taki jak WG i jego AFIN istnieje.

Oni zwracają uwagę na swoją konkurencję, a nie na kogoś dla kogo oni są konkurencją

(przynajmniej w mniemaniu tej osoby).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:37

Sławomir Broda:

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Masakruję pana :)

Bzdura. Nie mają pojęcia, że ktoś taki jak WG i jego AFIN istnieje.

Oni zwracają uwagę na swoją konkurencję, a nie na kogoś dla kogo oni są konkurencją
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zgadzam sie z postem... ale nie wiem o co chodzi z "bzdura".

Ja napisalem, że masakruje WG w dyskusji dotyczacej wzrostu sprzedazy BI w ciagu ostatnich

4.5 lat

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:49

Stefan Trygiel:

Sławomir Broda:

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Masakruję pana :)

Bzdura. Nie mają pojęcia, że ktoś taki jak WG i jego AFIN istnieje.

Oni zwracają uwagę na swoją konkurencję, a nie na kogoś dla kogo oni są konkurencją

(przynajmniej w mniemaniu tej osoby).

zgadzam sie z postem... ale nie wiem o co chodzi z "bzdura".

Ja napisalem, że masakruje WG w dyskusji dotyczacej wzrostu sprzedazy BI w ciagu ostatnich

4.5 lat

Zrozumiałem, że to BI masakrują Pana WG.

Chyba wrócę się do podstawówki na lekcję czytania ze zrozumieniem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:54

Sławomir Broda:

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Masakruję pana :)

Bzdura. Nie mają pojęcia, że ktoś taki jak WG i jego AFIN istnieje.

Oni zwracają uwagę na swoją konkurencję, a nie na kogoś dla kogo oni są konkurencją

(przynajmniej w mniemaniu tej osoby).

Oj masakra, masakra. Masakrę poczynił biaj w głowach Waszych. Ale, spoko, niedługo się

nawrócicie.

Ale nie tylko Wy zostaliście porażeni.

Rozgryzam właśnie SQLS 2012 BI (dzięki pomocy zresztą jednego z czytelników tej rubryczki -

pozdrawiam!) i włos mi się jeży. Im nowsze narzędzie analityczne, tym... gorsze.

Coraz to więcej coraz piękniejszych ekranów, a cel coraz dalej i dalej. W kreatorze kostek (!)

onego usunęli widok tabeli przestawnej. Pojechało ich?

Wie Pan, Panie Stefciu, jak Pan będzie szedł do okulisty i Vision

Expressa, niech Pan ze sobą weźmie firmę Microsoft. Oni też są ślepi.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 11:41

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:56

Sławomir Broda:

Chyba wrócę się do podstawówki na lekcję czytania ze zrozumieniem.

Dobra rzadkie się docenia. Doceniam dowcip.
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Wojciech Gardziński:

Coraz to więcej coraz piękniejszych ekranów, a cel coraz dalej i dalej. W kreatorze kostek (!)

onego usunęli widok tabeli przestawnej. Pojechało ich?

Wie Pan, Panie Stefciu, jak Pan będzie szedł do okulisty i Vision

Expressa, niech Pan ze sobą weźmie firmę Microsoft. Oni też są ślepi.

Tak tak, Microsoft jest ślepy i powinien się zastosować to Pana rady - rozwijać to samo narzędzie

w 5 aplikacjach... zupełnie jak DMA w firmach :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:25

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Coraz to więcej coraz piękniejszych ekranów, a cel coraz dalej i dalej. W kreatorze kostek

(!) onego usunęli widok tabeli przestawnej. Pojechało ich?

Wie Pan, Panie Stefciu, jak Pan będzie szedł do okulisty i Vision

Expressa, niech Pan ze sobą weźmie firmę Microsoft. Oni też są ślepi.

Tak tak, Microsoft jest ślepy i powinien się zastosować to Pana rady - rozwijać to samo

narzędzie w 5 aplikacjach... zupełnie jak DMA w firmach :D

Ano, ślepy.

Gmeram dalej...

a tu, na pasku, przycisk: Add Business Intelligence (z wielkich liter, oczywiście)...

1. Z tego wynika, że to całe BI to taka opcyjka, se można kliknąć i jest.

a tam okno: "Welcome to the Business Intelligence Wizard" - pięknie brzmi..

dalej w oknie "Available enhancements": "Define time intelligence"

2. No, jaja. Wszystko ma inteligencję, nawet czas. Normalnie, bomba.

Majkrosoft błądzi we mgle - najlepszy dowód - te ekraniki. Nie wiedzą, co robią, to wszędzie

ładują inteligencję, a co?! - żeby tylko przebić klasycznych biajków. Tak postępuje ktoś, kto nie

wie dokąd zmierza - bierze wszystko, bo, a nuż, mu się przyda. Bo nie wie, co go czeka, w tej

drodze nie wiadomo dokąd.

My Microsoftowi mówimy od lat, którędy droga. Ale on jest nie tylko ślepy, ale i głuchy.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:55

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Coraz to więcej coraz piękniejszych ekranów, a cel coraz dalej i dalej. W kreatorze

kostek (!) onego usunęli widok tabeli przestawnej. Pojechało ich?

Wie Pan, Panie Stefciu, jak Pan będzie szedł do okulisty i Vision

Expressa, niech Pan ze sobą weźmie firmę Microsoft. Oni też są ślepi.

Tak tak, Microsoft jest ślepy i powinien się zastosować to Pana rady - rozwijać to samo

narzędzie w 5 aplikacjach... zupełnie jak DMA w firmach :D

Ano, ślepy.

Gmeram dalej...

a tu, na pasku, przycisk: Add Business Intelligence (z wielkich liter, oczywiście)...

1. Z tego wynika, że to całe BI to taka opcyjka, se można kliknąć i jest.

a tam okno: "Welcome to the Business Intelligence Wizard" - pięknie brzmi..

dalej w oknie "Available enhancements": "Define time intelligence"

2. No, jaja. Wszystko ma inteligencję, nawet czas. Normalnie, bomba.

Majkrosoft błądzi we mgle - najlepszy dowód - te ekraniki. Nie wiedzą, co robią, to wszędzie

ładują inteligencję, a co?! - żeby tylko przebić klasycznych biajków. Tak postępuje ktoś, kto

nie wie dokąd zmierza - bierze wszystko, bo, a nuż, mu się przyda. Bo nie wie, co go czeka, w

tej drodze nie wiadomo dokąd.
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Nie ma to jak profesjonalna ocena narzędzia na podstawie etykiet w mesydzboksach.

Proszę przy okazji sprawdzić czy kolory są ja trzeba, i czy kursor myszy jest excelowy.

Ja nie to narzędzie jest do bani.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:06

Sławomir Broda:

Ja nie to narzędzie jest do bani.

Janie, to narzędzie jest do bani.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:08

Wojciech Gardziński:

nie wiadomo dokąd.

My Microsoftowi mówimy od lat, którędy droga. Ale on jest nie tylko ślepy, ale i głuchy.

Dobre :). "My Microsoftowi mowimy od lat, ktoredy droga" :).

Czyli doradztwo jak z jednej z najwiekszej korporacji świata zrobić z powrotem spółkę, która

zmieści się w garażu WG i KR? I co... nie słuchają?

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 13:10

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:10

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

nie wiadomo dokąd.

My Microsoftowi mówimy od lat, którędy droga. Ale on jest nie tylko ślepy, ale i głuchy.

Dobre :). "My Microsoftowi mowimy od lat, ktoredy droga" :).

Czyli doradztwo jak z jednej z najwiekszej korporacji świata zrobić z powrotem spółkę, która

zmieści się w garażu WG i KR? I co... nie słuchają?

Nie słuchają. Brną w ślepe zaułki.

Kasują rzeczy wartościowe (kreator kostek E2000, OWC E2003, funkcja SQLREQUEST E97) albo

ich nie rozwijają (Query E95?), dodają natomiast rzeczy totalnie z bani (wstążki E2007 /forma

zmuszenia ludzi do przejścia na ten interfejs była godna pożałowania/, PowerPivot E2010)

PS

Co Pan myśli, że my się nie spotykamy z Małomiękkimi. Spotykamy się. Ale to są HANDLOWCY.

Oni mają budżety sprzedaży stoku, a nie wymyślenie lub ocenę czegokolwiek. Po prostu dla

Majkrosofta w Polsce się nie da nic wymyślić. Patrzą się na nas z góry i dochodzą do takich

wniosków. A Wy to potwierdzacie. Tu się nie da.

Na nasze nieszczęście, my nie wiemy, że się nie da.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.03.13 o godzinie 13:21

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:15

Wojciech Gardziński:

Co Pan myśli, że my się nie spotykamy z Małomiękkimi. Spotykamy się. Ale to są

HANDLOWCY. Oni mają budżety sprzedaży stoku, a nie wymyślenie lub ocenę czegokolwiek.

Po prostu dla Majkrosofta w Polsce się nie da nic wymyślić. Patrzą się na nas z góry i dochodzą

do takich wniosków.

No tak... to ci od Excela w pipelinie rozwoju SQL pewnie decydują o strategicznej wartości

poszczególnych projektów :D Co tam SQL! Całej gamy SQL+Office+SharePoint.
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