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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

I tu Pana boli, że na afinie tyle Pan nie zarobi.
Ale trzeba ściemiać o wielkiej misji zniszczenia bi. A misja jest jedne-zera na koncie.

Nu. Boję się strasznie. Dlatego:

1. Kreator kostek OLAP w AFINIE jest CAŁKOWICIE DARMOWY. I, jako jedyny chyba na
świecie, robi kostki w Excelu 2007+
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

W 2003 jest też za darmo.

2. Funkcja dostępu do danych zewnętrznych jest... całkowicie darmowa:
http://afin.net/downloads/free/GETDATAODBC.xla
Tu filmik, jak użyć: http://afin.net/webcasts/Demo_GetDataODBC_NoAFIN.swf

ADO i DAO też są darmowe.

3. Funkcja, zastępująca awaryjne łącza jest... że co?... całkowicie darmowa:
http://afin.net/AFIN.NET.Light/

Tego nie sprawdzałem. Z łączy nie korzystam, ale może się komuś przydać. Za to + jeżeli działa
ofkoz.

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest... nie, no
zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

5. Również jego excelowa wersja (wariat?):
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

j.w

6. Kurs nauki SQLa - to już chyba debilizm??? - również darmowy!!!
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_PoznajSQL.xls

500 różnych w necie jest darmowych.

No, fakt, nie zarobię. :(

no fakt.

I ZAPRASZAM DO POBIERANIA I UŻYWANIA. DO WOLI !!!

PS
A, zapomniałem o najważniejszym:

7. AFIN W WERSJI PEŁNEJ - w tzw. użyciu testowym, czyli pyk - i jest wersja pełna z
nieograniczoną liczbą uruchomień i bez ograniczenia czasowego - jest RÓWNIEŻ DARMOWY.
http://afin.net/webcasts/Demo_HowToRegisterForNonComme...

Najmniej ważne. Zwykły człowieczek i tak tego nie kupi. A firma i tak zapłaci.
Podstawy marketingu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:22

Sławomir Broda:

no fakt.

Zgoda buduje, niezgoda... na kichę rodzi wynalazki.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:26

śledzę wątek od jakiegoś czasu
nie widzę rozmowy merytorycznej na temat BI
dyrektor, manager, prezes nie będą oglądać rubryczek w excelu
analityk nie jest osobą podejmującą decyzje
dyrektor chce widzieć dane, najlepiej w zagregowanej wersji (a jeszcze lepiej na iPada)
analityk marudzi, bo lubi (bo szef chce, wymaga)

nie można patrzeć na biznes z punktu widzenia tylko jednej grupy (analitycy)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj3  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 00:39

Bo to nie jest wątek o BI, tylko wątek piarowo-marketingowy afin'a.
Plus oczywiście "misja" edukacji ciemnej masy wdrażającej w swoich firmach BI o tym jacy to oni
są nie na czasie i jak to zamiast pomóc biednemu analitykowi fundują "pewnej grupie
trzymającej informacje" wczasy na seszelach.
Nie zapominajmy też o kolejnej złej grupie wspierającej ten proceder. Złośliwych trollach
chowających się w jaskiniach swoich serwerowni i zerkających z nich ze złością na uciśnionego
analityka. Tak - ajtiki - o Was mówię.
Tylko ciiii, bo się sprzedawczyki z mafji dowiedzą i pójdzie zlecenie. Wiadomo od kogo i wiadomo
na co.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 06:04

Sławomir Broda:

Bo to nie jest wątek o BI, tylko wątek piarowo-marketingowy afin'a.
Plus oczywiście "misja" edukacji ciemnej masy wdrażającej w swoich firmach BI o tym jacy to
oni są nie na czasie i jak to zamiast pomóc biednemu analitykowi fundują "pewnej grupie
trzymającej informacje" wczasy na seszelach.
Nie zapominajmy też o kolejnej złej grupie wspierającej ten proceder. Złośliwych trollach
chowających się w jaskiniach swoich serwerowni i zerkających z nich ze złością na uciśnionego
analityka. Tak - ajtiki - o Was mówię.
Tylko ciiii, bo się sprzedawczyki z mafji dowiedzą i pójdzie zlecenie. Wiadomo od kogo i
wiadomo na co.

Dzięki. To wszystko prawda. A najbardziej prawda, jak napisałem, że za darmo.
Jak nie za darmo - źle. Ale, jak za darmo - to o wiele gorzej. Wiemy, rozumiemy.
Pan pozwoli będę kontynuował...

PS
Tzn. żeby była jasność: Nie jestem fundacją, rozdającą wszystko za darmo.
Ale wiem, że problem jest w tym, że nikt takich narzędzi nie zna i nie ma. Dlatego są za darmo,
a nawet za koszt UJEMNY (bo, jak ktoś zapyta o coś, to jeszcze i odpowiem).
Bo owo grzebanie w g. trzeba ukrócić. 15 lat temu myślałem, że to wina owego mało
oprzyrządowanego excelka - to robiłem owego AFINA. I dlatego ma on lekarstwa na większość
tematów. Ale, jak wiecie to już doskonale, nie w złym oprzyrządowaniu leży problem, tylko w
naszej, ulubionej tu, dżumie - biajowaniu.
Dlatego owo oprzyrządowanie jest za darmo. Brać i używać!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.03.13 o godzinie 08:04

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 07:44
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Malwina T.:

śledzę wątek od jakiegoś czasu
nie widzę rozmowy merytorycznej na temat BI

Proszę poczytać od początku, jak merytoryczka jest przez chłopców przekierowywana na
bijatyczkę

dyrektor, manager, prezes nie będą oglądać rubryczek w excelu

Otóż będą - bo to robią CAŁY CZAS. Bajka o pulpitach działa tylko dwa razy - na prezentacji i
RAZ UŻYTA.

analityk nie jest osobą podejmującą decyzje

Oczywiście. Dlatego jest na posyłki zarządu. Ale MUSI MIEĆ KOMPETENCJE równe z obowiązkami

dyrektor chce widzieć dane, najlepiej w zagregowanej wersji (a jeszcze lepiej na iPada)

No to mnie Pani rozbawiła. A nie na iPoda? (mniejszy, more-mobile, hehehe)

analityk marudzi, bo lubi (bo szef chce, wymaga)

Nie, praca w analizie teraz to grzebanie w g. (ręczna obróbka eksportów z biajów)

nie można patrzeć na biznes z punktu widzenia tylko jednej grupy (analitycy)

Oczywiście. Nie patrzymy na biznes, tylko na analizę biznesową.

Proszę się przyjrzeć tematowi bliżej.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 07:49

Malwina T.:

śledzę wątek od jakiegoś czasu
nie widzę rozmowy merytorycznej na temat BI
dyrektor, manager, prezes nie będą oglądać rubryczek w excelu
analityk nie jest osobą podejmującą decyzje
dyrektor chce widzieć dane, najlepiej w zagregowanej wersji (a jeszcze lepiej na iPada)
analityk marudzi, bo lubi (bo szef chce, wymaga)

nie można patrzeć na biznes z punktu widzenia tylko jednej grupy (analitycy)

o widze kolejna "mucha" wpadła w błotko WG.

WG sprowadził merytoryczną rozmowę w bagno, gdzie dobrze się czuje...

Pani powyższe stwierdzenia są oczywiste dla wszystkich oprócz WG. Zaraz dostanie pani "z
piąchy". On WIE lepiej!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:46

Wojciech Gardziński:

Malwina T.:

dyrektor, manager, prezes nie będą oglądać rubryczek w excelu

Otóż będą - bo to robią CAŁY CZAS. Bajka o pulpitach działa tylko dwa razy - na prezentacji i
RAZ UŻYTA.

No i się zaczyna :) On WIE lepiej!!!!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 09:53

Sławomir Broda:

1. Kreator kostek OLAP w AFINIE jest CAŁKOWICIE DARMOWY. I, jako jedyny chyba na
świecie, robi kostki w Excelu 2007+
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

W 2003 jest też za darmo.

Ale jakoś nie działa w Excelu 2013. A afinowy działa.

2. Funkcja dostępu do danych zewnętrznych jest... całkowicie darmowa:
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ADO i DAO też są darmowe.

Tylko, że niedostępne z poziomu Excela. Trzeba VBA i to jeszcze trzeba wiedzieć, co napisać. I to
właśnie jest w tym dodatku. Tylko używać.

3. Funkcja, zastępująca awaryjne łącza jest... że co?... całkowicie darmowa:
http://afin.net/AFIN.NET.Light/

Tego nie sprawdzałem. Z łączy nie korzystam, ale może się komuś przydać. Za to + jeżeli
działa ofkoz.

Działa.

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest... nie, no
zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

I tak, i nie. Fakt, że, jak ktoś zna, to napisze. Ciekawe jednak, dlaczego nikt przede mną tego
NIE NAPISAŁ?
(Mówię o możliwości pisania skryptu SQLkowego w arkusiku Excelka)

5. Również jego excelowa wersja (wariat?):
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

j.w

6. Kurs nauki SQLa - to już chyba debilizm??? - również darmowy!!!
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_PoznajSQL.xls

500 różnych w necie jest darmowych.

Prawda. Tu jedynie mogę "powalczyć" łatwością obsługi. DWA RAZY KLIKNIJ NA ZAPYTANIU i
masz EFEKT. Ucz się klikając, a dopiero potem pisz (też można, ofkoz)

7. AFIN W WERSJI PEŁNEJ - w tzw. użyciu testowym, czyli pyk - i jest wersja pełna z
nieograniczoną liczbą uruchomień i bez ograniczenia czasowego - jest RÓWNIEŻ DARMOWY.
http://afin.net/webcasts/Demo_HowToRegisterForNonComme...

Najmniej ważne. Zwykły człowieczek i tak tego nie kupi. A firma i tak zapłaci.
Podstawy marketingu.

Prawda. Ale ucz się i wykorzystuj za free.

Pani od Majkrostratedży do nas zawitała... fajnie!
Zna Pani taki wierszyk (my tu z takim jednym hejterkiem - poeci)?
"Skimę goni skima, a danych wciąż ni ma."
Jak Pani myśli, o jakim to produkcie biajowym?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.03.13 o godzinie 12:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:05

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

1. Kreator kostek OLAP w AFINIE jest CAŁKOWICIE DARMOWY. I, jako jedyny chyba na
świecie, robi kostki w Excelu 2007+
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

W 2003 jest też za darmo.

Ale jakoś nie działa w Excelu 2013. A afinowy działa.

Pozostaje kwestia komu to potrzebne.

2. Funkcja dostępu do danych zewnętrznych jest... całkowicie darmowa:
http://afin.net/downloads/free/GETDATAODBC.xla
Tu filmik, jak użyć: http://afin.net/webcasts/Demo_GetDataODBC_NoAFIN.swf

ADO i DAO też są darmowe.

Tylko, że niedostępne z poziomu Excela. Trzeba VBA i to jeszcze trzeba wiedzieć, co napisać. I
to właśnie jest w tym dodatku. Tylko używać.

Z tego co wiem to w excelu można bez problemu, bez vba podpiąć się do każdego źródła i
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3. Funkcja, zastępująca awaryjne łącza jest... że co?... całkowicie darmowa:
http://afin.net/AFIN.NET.Light/

Tego nie sprawdzałem. Z łączy nie korzystam, ale może się komuś przydać. Za to + jeżeli
działa ofkoz.

Działa.

Super.

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest... nie, no
zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

I tak, i nie. Fakt, że, jak ktoś zna, to napisze. Ciekawe jednak, dlaczego nikt przede mną tego
NIE NAPISAŁ?
(Mówię o możliwości pisania skryptu SQLkowego w arkusiku Excelka)

Bo nikt nie potrzebował ?
Jak zna SQL'a to sobie go używa bez potrzeby pisania go w komórkach excela.
Jak nie zna to nic mu z Pana narzędzia.

5. Również jego excelowa wersja (wariat?):
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

j.w

6. Kurs nauki SQLa - to już chyba debilizm??? - również darmowy!!!
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_PoznajSQL.xls

500 różnych w necie jest darmowych.

Prawda. Tu jedynie mogę "powalczyć" łatwością obsługi. DWA RAZY KLIKNIJ NA ZAPYTANIU i
masz EFEKT. Ucz się klikając, a dopiero potem pisz (też można, ofkoz)

7. AFIN W WERSJI PEŁNEJ - w tzw. użyciu testowym, czyli pyk - i jest wersja pełna z
nieograniczoną liczbą uruchomień i bez ograniczenia czasowego - jest RÓWNIEŻ
DARMOWY.
http://afin.net/webcasts/Demo_HowToRegisterForNonComme...

Najmniej ważne. Zwykły człowieczek i tak tego nie kupi. A firma i tak zapłaci.
Podstawy marketingu.

Prawda. Ale ucz się i wykorzystuj za free.

Ta, analityk w ramach wszechobecnej nudy ściąga sobie Pana darmową wersją Afina i zasuwa na
nim po godzinach pracy. Litości.

Pani od Majkrostratedży do nas zawitała... fajnie!
Zna Pani taki wierszyk (my tu z takim jednym hejterkiem - poeci)?
"Skimę goni skima, a danych wciąż ni ma."
Jak Pani myśli, o jakim to produkcie biajowym?

AFIN ?

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

Malwina T.:

nie można patrzeć na biznes z punktu widzenia tylko jednej grupy (analitycy)

ale gdy ma się model biznesowy, że to jest jedyna grupa klientów, która ma podjąć decyzję
wbrew interesom pozostałych, to inaczej się nie da :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 11:55

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

Sławomir Broda:

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

W 2003 jest też za darmo.

Ale jakoś nie działa w Excelu 2013. A afinowy działa.
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Wie Pan, siedzę ostatnio nad SQLS 2012 BI. Tam też są kostki. TYlko, że tu to JEST
SUPERNOWOCZESNE BI. A owe cuby mają 99% funkcjonalności.
Jeżeli jest ona niepotrzebna, to czy podważa Pan sens SQLS 2012 BI i innych biajów???

Z tego co wiem to w excelu można bez problemu, bez vba podpiąć się do każdego źródła i
wywalić wynik w tabelę/tabelę przestawną.

Tabeli przestawnej nie da rady sparametryzować. I, chociażby, zrobić taki raporcik, jak kilka
stronek wyżej

3. Funkcja, zastępująca awaryjne łącza jest... że co?... całkowicie darmowa:
http://afin.net/AFIN.NET.Light/

Tego nie sprawdzałem. Z łączy nie korzystam, ale może się komuś przydać. Za to +
jeżeli działa ofkoz.

Działa.

Super.

Fantastycznie wprost.

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest... nie,
no zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

I tak, i nie. Fakt, że, jak ktoś zna, to napisze. Ciekawe jednak, dlaczego nikt przede mną
tego NIE NAPISAŁ?
(Mówię o możliwości pisania skryptu SQLkowego w arkusiku Excelka)

Bo nikt nie potrzebował ?

Bo nikt nie wiedział, że można.
Zdziwiłby się Pan, jak ludzie to chłoną...

Ta, analityk w ramach wszechobecnej nudy ściąga sobie Pana darmową wersją Afina i zasuwa
na nim po godzinach pracy. Litości.

Nie... robi sobie DMA i ma w nosie ITków.

Pani od Majkrostratedży do nas zawitała... fajnie!
Zna Pani taki wierszyk (my tu z takim jednym hejterkiem - poeci)?
"Skimę goni skima, a danych wciąż ni ma."
Jak Pani myśli, o jakim to produkcie biajowym?

AFIN ?

No, właśnie, nie. To małastrategia ma takie wynalazki. To kolejna warstwa na hurtownię.
Fabryka, że głowa boli, a wynik... to eksport do Excelka. Standardowo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.03.13 o godzinie 16:32

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:30

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

W 2003 jest też za darmo.

Ale jakoś nie działa w Excelu 2013. A afinowy działa.

Pozostaje kwestia komu to potrzebne.

Wie Pan, siedzę ostatnio nad SQLS 2012 BI. Tam też są kostki. TYlko, że tu to JEST
SUPERNOWOCZESNE BI. A owe cuby mają 99% funkcjonalności.
Jeżeli jest ona niepotrzebna, to czy podważa Pan sens SQLS 2012 BI i innych biajów???

Sprecyzuję - czy w excelu komuś jest to potrzebne.

Z tego co wiem to w excelu można bez problemu, bez vba podpiąć się do każdego źródła i
wywalić wynik w tabelę/tabelę przestawną.

Tabeli przestawnej nie da rady sparametryzować. I, chociażby, zrobić taki raporcik, jak kilka
stronek wyżej

Nie da się ? Ciekawe bo ja to robię cały czas.
Oczywiście brzydkim VBA, ale Pan robi to dokładnie tak samo.
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http://afin.net/AFIN.NET.Light/

Tego nie sprawdzałem. Z łączy nie korzystam, ale może się komuś przydać. Za to +
jeżeli działa ofkoz.

Działa.

Super.

Fantastycznie wprost.

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest...
nie, no zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

I tak, i nie. Fakt, że, jak ktoś zna, to napisze. Ciekawe jednak, dlaczego nikt przede mną
tego NIE NAPISAŁ?
(Mówię o możliwości pisania skryptu SQLkowego w arkusiku Excelka)

Bo nikt nie potrzebował ?

Bo nikt nie wiedział, że można.
Zdziwiłby się Pan, jak ludzie to chłoną...

Nikt ? Dobre.

Ta, analityk w ramach wszechobecnej nudy ściąga sobie Pana darmową wersją Afina i
zasuwa na nim po godzinach pracy. Litości.

Nie... robi sobie DMA i ma w nosie ITków.

Na darmowej-niekomercyjnej wersji ?
Znaczy okrada Pana ?

Pani od Majkrostratedży do nas zawitała... fajnie!
Zna Pani taki wierszyk (my tu z takim jednym hejterkiem - poeci)?
"Skimę goni skima, a danych wciąż ni ma."
Jak Pani myśli, o jakim to produkcie biajowym?

AFIN ?

No, właśnie, nie. To małastrategia ma takie wynalazki. To kolejna warstwa na hurtownię.
Fabryka, że głowa boli, a wynik... to eksport do Excelka. Standardowo.

Gdzie taki standard obowiązuje ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:58

Sławomir Broda:

Wie Pan, siedzę ostatnio nad SQLS 2012 BI. Tam też są kostki. TYlko, że tu to JEST
SUPERNOWOCZESNE BI. A owe cuby mają 99% funkcjonalności.
Jeżeli jest ona niepotrzebna, to czy podważa Pan sens SQLS 2012 BI i innych biajów???

Sprecyzuję - czy w excelu komuś jest to potrzebne.

Nie, no wcale. Małomiękki trąbi o jakimś MSBI, że Szerpojnt, że BI, że to takie nowo, a tu Pan
Sławek mówi, że niepotrzebne. Ale jazda!

Z tego co wiem to w excelu można bez problemu, bez vba podpiąć się do każdego źródła
i wywalić wynik w tabelę/tabelę przestawną.

Tabeli przestawnej nie da rady sparametryzować. I, chociażby, zrobić taki raporcik, jak
kilka stronek wyżej

Nie da się ? Ciekawe bo ja to robię cały czas.
Oczywiście brzydkim VBA, ale Pan robi to dokładnie tak samo.

Pan ma kłopoty ze zrozumieniem tekstu. To ja może powtórzę

Tabeli przestawnej nie da rady sparametryzować. I, chociażby, zrobić taki raporcik, jak
kilka stronek wyżej

TABELI PRZESTAWNEJ. W VBA to rzeźbić Pan może sobie do woli, Panie Systemie Raportowy

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest...
nie, no zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

I tak, i nie. Fakt, że, jak ktoś zna, to napisze. Ciekawe jednak, dlaczego nikt przede
mną tego NIE NAPISAŁ?
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Bo nikt nie potrzebował ?

Bo nikt nie wiedział, że można.
Zdziwiłby się Pan, jak ludzie to chłoną...

Nikt ? Dobre.

Panie Sławku, Pan nie kuma czaczy.
Jeżeli chce się zaprzeczyć jakiejś tezie, to trzeba podać przykład na "nie".
A Pan pieprzy, ale nie posoli.

Ta, analityk w ramach wszechobecnej nudy ściąga sobie Pana darmową wersją Afina i
zasuwa na nim po godzinach pracy. Litości.

Nie... robi sobie DMA i ma w nosie ITków.

Na darmowej-niekomercyjnej wersji ?
Znaczy okrada Pana ?

Nie. mam wielu klientów, którzy nigdy nie kupili AFINA, a ja im od czasu do czasu świadczę tylko
jakieś usługi. Które mogą sobie kupić u swojego ITka np.

Pani od Majkrostratedży do nas zawitała... fajnie!
Zna Pani taki wierszyk (my tu z takim jednym hejterkiem - poeci)?
"Skimę goni skima, a danych wciąż ni ma."
Jak Pani myśli, o jakim to produkcie biajowym?

AFIN ?

No, właśnie, nie. To małastrategia ma takie wynalazki. To kolejna warstwa na hurtownię.
Fabryka, że głowa boli, a wynik... to eksport do Excelka. Standardowo.

Gdzie taki standard obowiązuje ?

W biajach.

Musi Pan wziąć coś na kumanie. Kum-kum, kum-kum, kum-kum...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:54

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wie Pan, siedzę ostatnio nad SQLS 2012 BI. Tam też są kostki. TYlko, że tu to JEST
SUPERNOWOCZESNE BI. A owe cuby mają 99% funkcjonalności.
Jeżeli jest ona niepotrzebna, to czy podważa Pan sens SQLS 2012 BI i innych biajów???

Sprecyzuję - czy w excelu komuś jest to potrzebne.

Nie, no wcale. Małomiękki trąbi o jakimś MSBI, że Szerpojnt, że BI, że to takie nowo, a tu Pan
Sławek mówi, że niepotrzebne. Ale jazda!

Twierdzi ? Pan wie do czego służy tryb pytający (fakt, pominąłem znak "?").
Poza tym pytam o excela, a nie o jakieś szerpointy.
Czy ktoś poza Panem z tego korzysta (pewnie analityk-wielka stopa)?

Z tego co wiem to w excelu można bez problemu, bez vba podpiąć się do każdego
źródła i wywalić wynik w tabelę/tabelę przestawną.

Tabeli przestawnej nie da rady sparametryzować. I, chociażby, zrobić taki raporcik, jak
kilka stronek wyżej

Nie da się ? Ciekawe bo ja to robię cały czas.
Oczywiście brzydkim VBA, ale Pan robi to dokładnie tak samo.

Pan ma kłopoty ze zrozumieniem tekstu. To ja może powtórzę

Tabeli przestawnej nie da rady sparametryzować. I, chociażby, zrobić taki raporcik, jak
kilka stronek wyżej

TABELI PRZESTAWNEJ. W VBA to rzeźbić Pan może sobie do woli, Panie Systemie Raportowy

Ależ żadne rzeźbienie. Prosty, kodzik który będzie kleił kawałki sql zgodnie z wyklikaniem usera.
Dokładnie tak jak i u Pana.

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych,
jest... nie, no zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

Jak ktoś nie zna SQL;a to i tak g. zrobi. Jak zna to mu nie trzeba.

I tak, i nie. Fakt, że, jak ktoś zna, to napisze. Ciekawe jednak, dlaczego nikt przede
mną tego NIE NAPISAŁ?

 

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - stron... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...

8 z 11 2013-03-21 12:17



Marcin Jan
Błażejowski
Ekonometria
dynamiczna,
prognozowanie,
symulacje,
systemy...

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Bo nikt nie potrzebował ?

Bo nikt nie wiedział, że można.
Zdziwiłby się Pan, jak ludzie to chłoną...

Nikt ? Dobre.

Panie Sławku, Pan nie kuma czaczy.
Jeżeli chce się zaprzeczyć jakiejś tezie, to trzeba podać przykład na "nie".
A Pan pieprzy, ale nie posoli.

Żeby udowodnić jakąś tezę trzeba podać przykład na tak, a nie pieprzyć bez solenia.

Ta, analityk w ramach wszechobecnej nudy ściąga sobie Pana darmową wersją Afina i
zasuwa na nim po godzinach pracy. Litości.

Nie... robi sobie DMA i ma w nosie ITków.

Na darmowej-niekomercyjnej wersji ?
Znaczy okrada Pana ?

Nie. mam wielu klientów, którzy nigdy nie kupili AFINA, a ja im od czasu do czasu świadczę
tylko jakieś usługi. Które mogą sobie kupić u swojego ITka np.

Rozumie. Abonament zamiast licencji.
Kupić od IT ? Mają outsorcowane ?

Pani od Majkrostratedży do nas zawitała... fajnie!
Zna Pani taki wierszyk (my tu z takim jednym hejterkiem - poeci)?
"Skimę goni skima, a danych wciąż ni ma."
Jak Pani myśli, o jakim to produkcie biajowym?

AFIN ?

No, właśnie, nie. To małastrategia ma takie wynalazki. To kolejna warstwa na
hurtownię.
Fabryka, że głowa boli, a wynik... to eksport do Excelka. Standardowo.

Gdzie taki standard obowiązuje ?

W biajach.

Konkretnie. Który BI przewiduje, że stworzone raporty będą tylko źródłem do dalszych analiz.
Pana subiektywną opinię przesączoną niechęcią do BI proszę pominąć.

Musi Pan wziąć coś na kumanie. Kum-kum, kum-kum, kum-kum...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 03:34

Wojciech Gardziński:

Jeżeli chce się zaprzeczyć jakiejś tezie, to trzeba podać przykład na "nie".

Buahahah, co za oszołom. Kontrprzykład to jedna z możliwości. Inna to dojście do sprzeczności
poprzez przekształcenia równoważne.

Ehh, gdyby głupota dodawała skrzydeł Wielkie G latałoby już wyżej niż... I to byłby dopiero
kontrprzykład na to, że nielot (czytaj: niezbyt lotny ignorant) nie może się wybić. Pierwowzorem
rzecz jasna był Dyzma.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 06:56

Marcin Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

Jeżeli chce się zaprzeczyć jakiejś tezie, to trzeba podać przykład na "nie".

Buahahah, co za oszołom. Kontrprzykład to jedna z możliwości. Inna to dojście do sprzeczności
poprzez przekształcenia równoważne.

Ehh, gdyby głupota dodawała skrzydeł Wielkie G latałoby już wyżej niż... I to byłby dopiero
kontrprzykład na to, że nielot (czytaj: niezbyt lotny ignorant) nie może się wybić.
Pierwowzorem rzecz jasna był Dyzma.

Patrzta, ludziska, wy podłe magistry i licencjaty - "doktorek" się oddoktorkował w opisie. To tak,
jak biaje - one były "Wielkimi BI", jak się na nich patrzyli okiem matolskim (patrz Wy lat temu
5), jak zacząłem krytykować, już jakoś nikt nie puszy się JWPem ani ROIzBI! Ten biaj to taki
ex-doktorek.
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Wojciech
Gardziński

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:34

Bede to wklejal co jakis czas, zeby przypominac :)

(1) jak bardzo WG sie pomylił w swoich przepowiedniach
http://www.gartner.com/newsroom/id/1357514
http://www.gartner.com/newsroom/id/1971516
http://www.gartner.com/newsroom/id/2340216

(2) jakie są dwa zasadnicze wnioski z dyskusji:
"- Excel nie jest do wszystkiego.
- Analityk nie jest najważniejszy"

(3) Jaki jest cel WG!!!
"On po prostu ma wewnętrzną potrzebę być znany w internecie.
Może taki kryzys wynikający z wieku.
Chciał by być znany jak np. Doda ale w zasadzie jest znany
jak Luntek Król Internetu albo Gracjan Roztocki.
Ale jest znany i wszystko gra"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:46

Sławomir Broda:

Twierdzi ? Pan wie do czego służy tryb pytający (fakt, pominąłem znak "?").

Najpierw opierniczyć, a potem się okazuje, że się samemu zawiniło.
Cały biajek.

Poza tym pytam o excela, a nie o jakieś szerpointy.

Przeczy Pan sensowi kostkowania w excelkowaniu. Po małomiękkiemu teraz szerpojnt jest także
do tego niezbędny (ja nie wiem po co - może mi ktoś wytłumaczy?)

Czy ktoś poza Panem z tego korzysta (pewnie analityk-wielka stopa)?

Pewnie tak.

Ależ żadne rzeźbienie. Prosty, kodzik który będzie kleił kawałki sql zgodnie z wyklikaniem
usera.
Dokładnie tak jak i u Pana.

Czyli opitala mnie, że robię, jak on. Kobiety to chyba uwielbiają Pana Szanownego?. Ach, ta
bezsensowna, dzika agresja...

Jeżeli chce się zaprzeczyć jakiejś tezie, to trzeba podać przykład na "nie".
A Pan pieprzy, ale nie posoli.

Żeby udowodnić jakąś tezę trzeba podać przykład na tak, a nie pieprzyć bez solenia.

Proszę mi powiedzieć, jak można udowodnić tezę, że nikt nie zrobił czegoś wcześniej? Mam Panu
skopiować cały Internet za pomocą Neostrady i powiedzieć , że nie ma?
Tezie "kto pierwszy" można zaprzeczyć tylko przez zaprzeczenie, czyli znalezienie kogoś przed.
Czekam...

Rozumie. Abonament zamiast licencji.

Nic Pan nie "rozumie". Systemy analityczne rozwijają się swoim trybem. Jest potrzeba - jest
rozwój.
Raporty robią SAMI i tak ma być.
NIE PŁAĆCIE TYM HORRENDALNIE DROGIM BIAJOM złotówki, ani za licencje, ani za abonament.
Pan Sławek Wam wyklika każdy raport, jak tęsknicie za "raportami gotowymi", za fri ściągniecie
sobie dodateczek do robienia RAPORTÓW BEZSŁAWKOWYCH (To taki nowy typ raportu.)

Konkretnie. Który BI przewiduje, że stworzone raporty będą tylko źródłem do dalszych analiz.

Każdy, co ma w standardzie "EKSPORT DO EXCELA". Czyli, teraz, każdy! (Bo 5 lat temu excelek
to była siara.)

Musi Pan wziąć coś na kumanie. Kum-kum, kum-kum, kum-kum...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:55

Do wszystkich biajów i biajków!
Do tych, którzy chcą kończyć wątek, którzy tu hejtują, którzy wynajmują pijarków do klikania w
nadużycie i do tych, którzy po prostu dzwonią do GL z poleceniem zbanowania gościa, bo krzyczy
nieprawomyślnie!

BIAJE, WCZYTAJCIE SIĘ!
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jedna, wielka
ściema.

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 155  156  157  158  159  160     Następna »

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji.
Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji
radiowej lub telewizyjnej.

TO KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:46
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