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Łatwe rzeczy można zrobić łatwo, trudnych nie robi się łatwo. Czytając Pańskie wypowiedzi
odnosi się wrażenie, że w excelu wszystko robi się łatwo, nawet rzeczy trudne.

Sie wie. ;) Ale podtrzymuje moje zdanie, że w bardzo dużej ilości przypadków problemy są
celowo wyolbrzymiane, żeby sprzedać narzędzie, a szczególnie dotyczy to rynku BI.
P.S.
Taki przykładzik: W jednej firmie wdrażałem budżetowanie, już chcieli kupować albo pisać
"Specjalistyczny program do budżetowania" Wie Pan, ile wdrażałem i ile na tym zarobiłem?
Tylko niech Pan nie pęknie ze śmiechu (ze mnie, sieroty):
10 minut, zero złotych. Podpięli się pod szablon, &^*&!%^#%)*&^ (to wyzwiska na nich, nie
zrozumieli, że 'budżetowanie' trzeba wdrażać rok i kupić specjalny program)

No i Pan nie zrozumiał.

To ma Pan okazję wytłumaczyć raz jeszcze.

Kurdę, wezmę się za siebie, trzepnę analogiczne makra jak Pańskie i opylę do BO ;-). Jeśli nie
BO to chociaż tej firmie i wszyscy będą zadowoleni ;).

Trzymam Pana za słowo. Termin?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 16:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 16:42

Zeby nie bylo ze sie czepiam personalnie, to sie jeszcze wysile na krytyke merytoryczna
ostatniego rozwiazania

Wojciech Gardziński:

sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??<06.740.0.00

> (przykład autentyczny)

To wlasnie ladny przyklad na brak 'warstwy semantycznej'. Oraz projektowanie bez zrozumienia
problemu 'wspolnej wersji prawdy'.
Co wart jest taki raport dla kogokolwiek poza ksiegowym - jego tworca?
Przeciez do takiego raportu, zanim go ktos dostanie, trzeba dolaczyc szczegolowy, za kazdym
razem inny opis: rozszyfrowac te wszystkie numery kont

Ksiegowy raczej nie powinien uzywac numerkow ani masek, tylko poslugiwac sie gotowymi,
nazwanymi grupami kont. Np. 'Koszty amortyzacji', 'Koszty osobowe bez wynagrodzen'
Ludzie z czasem ucza sie co zawieraja te grupy, ew. jesli trzeba tworzy sie nowe. Dodatkowa
warstwa abstrakcji, wspolna wersja prawdy

Bo co jesli zmieni sie numeracja? Co jesli zmieni sie przypisanie kont do grup? Wszystkie raporty
piszemy od nowa?
Chyba prosciej dorzucic nowe konto do grupy 'Koszty amortyzacji'

W SAP BI takie grupy kont sa dostepne w generatorze raportow i mozna ich uzywac jako
operandow w formulach (tzw. wskaznik ograniczony: np. [koszty amortyzacji; strona wn; kwota
w pln] )
Przypisanie kont do grup moze byc zalezne od czasu. W ten sposob mozemy np. w roku 2008
stosowac inny podzial na KUP i NKUP niz w 2009. Do raportu przypiete sa tylko grupy KUP i
NKUP. Choc raport jest ten sam, to dla kazdego roku sumowane sa odpowiednie, za kazdym
razem inne konta.

System pozwala ograniczac prawa do zmiany grup i hierarchii. Nawet jesli wszyscy ksiegowi
moga tworzyc nowe raporty, to definicje grup zmienia jedna, wybrana osoba

Jak sobie z takimi grupami i hierarchiami radzi Excel? Wydaje mi sie, ze to jednak duzo pisania
w VBA. Jak rozwiazac problem ograniczenia uprawnien uprawnien do zmiany grup? Jak
wygladaja narzedzia do budowania hierachii obiektow?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 18:02

Panie Adamie... Co Pan bierze na nerwy, bo, jak widać, pomaga?
(Luzu trochę, pliiiiz)

Adam Kalinowski:
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Zeby nie bylo ze sie czepiam personalnie, to sie jeszcze wysile na krytyke merytoryczna
ostatniego rozwiazania

Bardzo się cieszę. Żeby nie było, ze trzymam urazy.

Wojciech Gardziński:

sw/??.701.?.*<??.701.0.*>??.702.?.*<??.702.0.*>??.703.?.*<??.703.0.*>??.704.?.*
<??.704.0.*>??.706.?.*<??.706.0.*>??.707.?.*<??.707.9>??.708.?.*
<??.708.9.0*>02.708>??.730.?.*<??.730.0.*>??.740<??.740.0>06.740.0.??
<06.740.0.00

> > (przykład autentyczny)

To wlasnie ladny przyklad na brak 'warstwy semantycznej'. Oraz projektowanie bez
zrozumienia problemu 'wspolnej wersji prawdy'.

Z tym się zgodzę!!! Nie rozumiem teorii JWP, bo jej nie ma.

Co wart jest taki raport dla kogokolwiek poza ksiegowym - jego tworca?

Dobre pytanie. Taki arkusz z funkcjami (czyli z wartościami) to arkusz Excela. Kolumna na lewo
zawiera opisa TAK JAK CHCE KSIĘGOWY, a nie tak, jak są nazwane wymiary.

Przeciez do takiego raportu, zanim go ktos dostanie, trzeba dolaczyc szczegolowy, za kazdym
razem inny opis: rozszyfrowac te wszystkie numery kont

Ksiegowy raczej nie powinien uzywac numerkow ani masek,

CO???

tylko poslugiwac sie gotowymi, nazwanymi grupami kont. Np. 'Koszty amortyzacji', 'Koszty
osobowe bez wynagrodzen'

To wtedy księgowość jest, że tak powiem baaaardzo ograniczona. Księgowi lubią konta. Pozwolę
sobie wręcz na dodanie - AMEN.

Ludzie z czasem ucza sie co zawieraja te grupy, ew. jesli trzeba tworzy sie nowe. Dodatkowa
warstwa abstrakcji, wspolna wersja prawdy

Bo co jesli zmieni sie numeracja? Co jesli zmieni sie przypisanie kont do grup? Wszystkie
raporty piszemy od nowa?

Niestety, nie ma Pan racji. I, zanim mi Pan odpowie, proszę o konsultację z księgowym.
Otóż rzeczywiście, w większości kostek księgowych robi się to tak, jak Pan sugeruje. Ale niech mi
Pan wierzy, bo zęby na tym zjadłem, księgowi nie chcą 'kostek'. Chcą pisać konta (dowolne) z
dowolnymi maskami (w przypadku kostek trudno o maskę na wymiarze)
To fajnie wygląda na prezentacjach (robiłem (!) to wiem), ale tylko tam. Ad zmiany
przyporządkowania do grup. Księgowi PROJEKTUJĄ zmiany przyporządkowania do grup, więc
orientują się lepiej niż konsultanci.
Wiem, że Pan tego nie widział w praktyce, stąd tłumaczenie.
I wiem, że niewystarczające. Ja to wdrożyłem ok. 70 razy. Serio.
Jezeli coś nie jest jasne - dopowiem.

Chyba prosciej dorzucic nowe konto do grupy 'Koszty amortyzacji'

W SAP BI takie grupy kont sa dostepne w generatorze raportow i mozna ich uzywac jako
operandow w formulach (tzw. wskaznik ograniczony: np. [koszty amortyzacji; strona wn;
kwota w pln] )
Przypisanie kont do grup moze byc zalezne od czasu. W ten sposob mozemy np. w roku 2008
stosowac inny podzial na KUP i NKUP niz w 2009. Do raportu przypiete sa tylko grupy KUP i
NKUP. Choc raport jest ten sam, to dla kazdego roku sumowane sa odpowiednie, za kazdym
razem inne konta.

System pozwala ograniczac prawa do zmiany grup i hierarchii. Nawet jesli wszyscy ksiegowi
moga tworzyc nowe raporty, to definicje grup zmienia jedna, wybrana osoba

Kostki mogą być i takie jak Pan opisuje, ale te szczegółowe, dokumenty tak mogą być
skostkowane. Szybkie raportowanie z obrotów i sald - NIE.

Jak sobie z takimi grupami i hierarchiami radzi Excel? Wydaje mi sie, ze to jednak duzo
pisania w VBA. Jak rozwiazac problem ograniczenia uprawnien uprawnien do zmiany grup? Jak
wygladaja narzedzia do budowania hierachii obiektow?

W Excelu nie ma żadnych uprawnień. Sa na poziomie bazy.
I nikt nie ma zamiaru nic programować w VBA.

Ale tak serio, Pan tu i to merytorycznie? Nie boi się Pan, że Pana oszukam?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 18:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 18:25

Wojciech Gardziński:
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tylko poslugiwac sie gotowymi, nazwanymi grupami kont. Np. 'Koszty amortyzacji', 'Koszty
osobowe bez wynagrodzen'

To wtedy księgowość jest, że tak powiem baaaardzo ograniczona. Księgowi lubią konta.
Pozwolę sobie wręcz na dodanie - AMEN.

Za to menadzerowie lubia nazwy znaczace cos w ludzkim jezyku i dane na wiekszym poziomie
agregacji. Dlatego robi sie dla nich systemy business intelligence.

Ksiegowi chetniej posluguja sie Excelem, bo to jest swietny program do podrecznych obliczen

Ludzie z czasem ucza sie co zawieraja te grupy, ew. jesli trzeba tworzy sie nowe.
Dodatkowa warstwa abstrakcji, wspolna wersja prawdy

Bo co jesli zmieni sie numeracja? Co jesli zmieni sie przypisanie kont do grup? Wszystkie
raporty piszemy od nowa?

Niestety, nie ma Pan racji. I, zanim mi Pan odpowie, proszę o konsultację z księgowym.
Otóż rzeczywiście, w większości kostek księgowych robi się to tak, jak Pan sugeruje. Ale niech
mi Pan wierzy, bo zęby na tym zjadłem, księgowi nie chcą 'kostek'. Chcą pisać konta
(dowolne) z dowolnymi maskami (w przypadku kostek trudno o maskę na wymiarze)
To fajnie wygląda na prezentacjach (robiłem (!) to wiem), ale tylko tam. Ad zmiany
przyporządkowania do grup. Księgowi PROJEKTUJĄ zmiany przyporządkowania do grup, więc
orientują się lepiej niż konsultanci.
Wiem, że Pan tego nie widział w praktyce

Przez pare lat bylem admistratorem a nawet wspolprojektantem tego typu systemow w kilku
firmach.
Wiem ze praca w PSE, Polkomtelu czy BPH daje mala informacje o sredniej krajowej i normalnej
praktyce ksiegowej. Przesadza Pan jednak mowiac, ze nie mam zadnego doswiadczenia :-)
Ksiegowi chetnie operuja na grupach i hierarchiach, jesli sie do nich przekonaja i maja wygodne
narzedzia. Excel nie jest w tym wypadku wygodnym narzedziem. Stad problemy

I przede wszystkim: Ksiegowi nie sa wyrocznia w sprawach systemowych.

Pewne rozwiazania wymagaja dyscypliny. W zamian sa bezpieczniejsze lub na dluzsza mete
prostsze w utrzymaniu

Ksiegowy chce jak najszybciej otrzymac efekt i to jego perspektywa.
Przewaznie nie mysli o ulatwianiu pracy innym. Robi raport dla siebie, na dzis.
Niech Pan nie oczekuje od ludzi, ze sami narzuca sobie dyscypline i beda sobie utrudniac prace
dla calosciowo pojetego interesu firmy

Jak sobie z takimi grupami i hierarchiami radzi Excel? Wydaje mi sie, ze to jednak duzo
pisania w VBA. Jak rozwiazac problem ograniczenia uprawnien uprawnien do zmiany grup?
Jak wygladaja narzedzia do budowania hierachii obiektow?

W Excelu nie ma żadnych uprawnień. Sa na poziomie bazy.
I nikt nie ma zamiaru nic programować w VBA.

Widze, ze latwo poradzil Pan sobie z problemem.
Czy rozumiec, ze nie ma hierarchii i grup, bo sa nikomu niepotrzebne? Czy moze sa gdzies w
tym Excelu?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 19:29

No widzi Pan, jak się dobrze rozmawia.

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

tylko poslugiwac sie gotowymi, nazwanymi grupami kont. Np. 'Koszty amortyzacji',
'Koszty osobowe bez wynagrodzen'

To wtedy księgowość jest, że tak powiem baaaardzo ograniczona. Księgowi lubią konta.
Pozwolę sobie wręcz na dodanie - AMEN.

Za to menadzerowie lubia nazwy znaczace cos w ludzkim jezyku i dane na wiekszym poziomie
agregacji. Dlatego robi sie dla nich systemy business intelligence.

I lubią, i nie lubią. Menedżerowie chcą mieć Informację. A informacja musi być pełna, szybka i
wiarygodna. Nie musi 'porządna', czyli z tego, a nie z innego systemu. Ma być DOBRA. To, że coś
jest w tabeli przestawnej, nie oznacza, że jest tym, co ktoś chce.

Zróbmy mały przykładzik
mamy takie konta:
401.1
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401.2
402.1
402.2
gdzie 401-amortyzacja (A),402-materiały(M), taki banał.
1,2 to numer wydziału (załóżmy, ma być prosto)

Żeby było po Pańskiemu, zrobiono grupy i w TP wygląda to tak:
[a].[1]
.[2]
[m].[1]
.[2]

A księgowy chce całość kosztów na 1 wydziale. Problem, bo wymiar hierarchiczny (zależny) - no
to przebudowujemy kostkę i wydział i rodzajówkę dajemy do osobnych wymiarów
(niezależnych). Jest, jest fajnie, krzyżówki itp.
A jak teraz zejść hierarchicznie po koncie, żeby np. dojść do konkretnego konta? Ustawiamy
obok siebie wymiary niezależne - gra i buczy. Działa. Protokół podpisany.

A teraz przychodzi do księgowego papier, że taki raport na już

Koszty na wydz. 2

Koszty amortyzacji ogółem

Proszę to ustawić w TP! Nie da się, bo nie da się 2 razy użyć tego samego członka wymiaru do
różnych posumowań (czyli [a].[2])
I kicha. I konsultant, i spisywanie wartości ręcznie do Excela.

(Jedno POD drugim, wiem że jak się wyświetli krzyżowo to gdzieś sie wartości znajdzie). Raporty
księgowe jednak mają to do siebie, że ich projekt zawsze przychodzi z zewnątrz. Menedżer go
narysował.

I teraz pytanie: czy menedżer chce mieć biznesowo (czyli czekać aż księgowy pospisuje, czy też
mieć od razu, nieważne jak?

A księgowy zna konta na pamięć i pyk, pyk (oczywiście - w Excelku):

Koszty na wydz. 2 - sw/???.2

Koszty amaortyzacji ogółem - sw/401.*

Ksiegowi chetniej posluguja sie Excelem, bo to jest swietny program do podrecznych obliczen

...takich jak bilans, rachunek wyników, przepływy, sto załączników, 200 raportów giełdowych,
100 zusowych, 200 rozliczeń budżetów
Same podręczne. O wymysłach szefów "na za chwilę" nie ma co wspominać.

Ludzie z czasem ucza sie co zawieraja te grupy, ew. jesli trzeba tworzy sie nowe.
Dodatkowa warstwa abstrakcji, wspolna wersja prawdy

Bo co jesli zmieni sie numeracja? Co jesli zmieni sie przypisanie kont do grup? Wszystkie
raporty piszemy od nowa?

Niestety, nie ma Pan racji. I, zanim mi Pan odpowie, proszę o konsultację z księgowym.
Otóż rzeczywiście, w większości kostek księgowych robi się to tak, jak Pan sugeruje. Ale
niech mi Pan wierzy, bo zęby na tym zjadłem, księgowi nie chcą 'kostek'. Chcą pisać konta
(dowolne) z dowolnymi maskami (w przypadku kostek trudno o maskę na wymiarze)
To fajnie wygląda na prezentacjach (robiłem (!) to wiem), ale tylko tam. Ad zmiany
przyporządkowania do grup. Księgowi PROJEKTUJĄ zmiany przyporządkowania do grup,
więc orientują się lepiej niż konsultanci.
Wiem, że Pan tego nie widział w praktyce

Przez pare lat bylem admistratorem a nawet wspolprojektantem tego typu systemow w kilku
firmach.
Wiem ze praca w PSE, Polkomtelu czy BPH daje mala informacje o sredniej krajowej i
normalnej praktyce ksiegowej. Przesadza Pan jednak mowiac, ze nie mam zadnego
doswiadczenia :-)

Ależ nigdzie nie zarzuciłem panu braku doświadczenia! I to jeszcze "żadnego"??
Prosiłem tylko, żeby Pan zapytał księgowego(ą), co ON(A) o tym sądzi.

Ksiegowi chetnie operuja na grupach i hierarchiach, jesli sie do nich przekonaja i maja
wygodne narzedzia.

Księgowych do kont NIE TRZEBA PRZEKONYWAĆ. Mają we krwi.

Excel nie jest w tym wypadku wygodnym narzedziem. Stad problemy

Jakie problemy???

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/16

4 z 10 2012-01-03 09:31



Łukasz Kurowski
Specjalista ds.
Hurtowni Danych,
Hewlett-Packard
Polska

I przede wszystkim: Ksiegowi nie sa wyrocznia w sprawach systemowych.

A kto, Pan z IT? I Pan z IT ma ograniczać księgowemu zrobienie bilansu, "bo tak jest porządnie"?
Tam na dole Pan napisał, "łatwo pan sobie poradzil". Przecież o to chodzi, żeby ŁATWO SOBIE
RADZIĆ. To ja panu powiem, jak czasami sobie radzę. Księgowi chcą obrotówki, więc im ją
konwertuję, nawet czasami z HTMLa!! (Informatycznie bzdura do kwadratu!), ale 1. jest, 2.jest
bardzo szybko (wydruk , konwersja, funkcje dzialają), 3. jest SPRAWDZALNIE (obok
wydrukowany papier)

Pewne rozwiazania wymagaja dyscypliny. W zamian sa bezpieczniejsze lub na dluzsza mete
prostsze w utrzymaniu

Ksiegowy chce jak najszybciej otrzymac efekt i to jego perspektywa.

No, wreszcie! Do-kła-dnie!

Przewaznie nie mysli o ulatwianiu pracy innym. Robi raport dla siebie, na dzis.

Nie dla siebie - dla szefa. I nie na dziś - NA JUŻ!!!

Niech Pan nie oczekuje od ludzi, ze sami narzuca sobie dyscypline i beda sobie utrudniac prace
dla calosciowo pojetego interesu firmy

Jak sobie z takimi grupami i hierarchiami radzi Excel? Wydaje mi sie, ze to jednak duzo
pisania w VBA. Jak rozwiazac problem ograniczenia uprawnien uprawnien do zmiany
grup? Jak wygladaja narzedzia do budowania hierachii obiektow?

W Excelu nie ma żadnych uprawnień. Sa na poziomie bazy.
I nikt nie ma zamiaru nic programować w VBA.

Widze, ze latwo poradzil Pan sobie z problemem.

Dziękuję.

Czy rozumiec, ze nie ma hierarchii i grup, bo sa nikomu niepotrzebne? Czy moze sa gdzies w
tym Excelu?

Oczywiście że są.
OLAP i jego partycje zabezpieczają jak trzeba. Co z tego, że wywoła funkcje, jak nie dostanie
wartości.
A w przypadku CUB-ów - robi się jednego CUBa dla zarządu i 5 CUBów dla jednostek. Wrzuca się
je do odpowiednio zabezpieczonych folderów i system plików wpuszcza albo nie. Co za problem?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 22:31

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 22:18

Wojciech Gardziński:

Łatwe rzeczy można zrobić łatwo, trudnych nie robi się łatwo. Czytając Pańskie wypowiedzi
odnosi się wrażenie, że w excelu wszystko robi się łatwo, nawet rzeczy trudne.

Sie wie. ;) Ale podtrzymuje moje zdanie, że w bardzo dużej ilości przypadków problemy są
celowo wyolbrzymiane, żeby sprzedać narzędzie, a szczególnie dotyczy to rynku BI.
P.S.
Taki przykładzik: W jednej firmie wdrażałem budżetowanie, już chcieli kupować albo pisać
"Specjalistyczny program do budżetowania" Wie Pan, ile wdrażałem i ile na tym zarobiłem?
Tylko niech Pan nie pęknie ze śmiechu (ze mnie, sieroty):
10 minut, zero złotych. Podpięli się pod szablon, &^*&!%^#%)*&^ (to wyzwiska na nich, nie
zrozumieli, że 'budżetowanie' trzeba wdrażać rok i kupić specjalny program)

W części przypadków pewnie i są. To chyba oczywiste, że im większe pieniądze tym większe
pokusy.

No i Pan nie zrozumiał.

To ma Pan okazję wytłumaczyć raz jeszcze.

Zgodnie z
"Powiedz mi, a zapomnę
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem."
ma Pan sam szansę zrozumieć. Co bym nie mówił i nie pokazywał nie zrozumie Pan (za
Konfucjuszem:)). Nawet Pan nie chce zainstalować triala, to po co mam się wysilać...
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Kurdę, wezmę się za siebie, trzepnę analogiczne makra jak Pańskie i opylę do BO ;-). Jeśli
nie BO to chociaż tej firmie i wszyscy będą zadowoleni ;).

Trzymam Pana za słowo. Termin?

Bliżej nieokreślony :). Niespecjalnie używałem tego VBA, więc muszę najpierw rozkminić co i jak.
Na razie znam ogólniki, a to za mało.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 22:37

Co bym nie mówił i nie pokazywał nie zrozumie Pan

Wie Pan co, nie wiem czy mi się chce odpowiadać.

Trzymam Pana za słowo. Termin?

Bliżej nieokreślony :). Niespecjalnie używałem tego VBA, więc muszę najpierw rozkminić co i
jak. Na razie znam ogólniki, a to za mało.

Niech Pan WRESZCIE COŚ ZROBI, jak Pan mówi, że Pan zrobi. Ciągle coś Panu przeszkadza.
Przepraszam, ale to już DRUGI RAZ tutaj.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 22:48

Jedno trzeba przyznać - wciągająca ta dyskusja, choć powiedzmy sobie szczerze Panie Wojtku -
jest Pan sprzedawcą i widać to w każdym zdaniu, nie jest to dyskusja czysto merytoryczna,
miejscami trąci populizmem. (nie, nie chcę mi się bawić w podawanie przykładów ;))

Tylko nie wiem, czy ktoś na tym forum chce coś kupić. Jak dla mnie sprawa jest prosta,
przedstawił Pan swoje podejście do budowy narzędzia analitycznego - oczywiście, że Excel jest
narzędziem analitycznym (nota bene również bez AFIN.NET, ale przyznaję że te skrypty mogą
wiele ułatwić). Podoba się księgowym i pewnie nie tylko im. I bardzo dobrze.

Ale czemu porównywać z systemami BI w taki sposób? Ja akurat wierzę w pojęcia typu "jedna
wersja prawdy", bo chcąc podejmować decyzje na poziomie zarządczym nie liczy się tylko by
dane były DOBRE (co to znaczy?) - dobre dla działu księgowości nie znaczy dobre dla działu
sprzedaży, a taki biedny prezes nie będzie porównywał dwóch raportów Excelowych od Pani A i
Pana B. I tu jest miejsce dla DWH, MDM, BI i innych ciekawych skrótów, które nie są tylko
pojęciem służącym sprzedaży. Hurtownie i systemy BI buduje i wdraża się tam, gdzie Excele
zaczynają przeszkadzać (przez swoją mnogość i niespójność) zamiast pomagać.

I po co z tym walczyć? Rynku starczy dla wszystkich. Tak jak napisałem wcześniej, fajnie że
zbudował Pan takie narzędzie, na pewno wielu ludziom ułatwi życie. I chwała Panu za to. Ale
proszę też uznać, że to co Pan proponuje to nie środek na wszelkie bolączki, bo zdaje się, że to
różne osoby starają się tu podkreślić. Nie zajmujemy się systemami BI z czystej pazerności - coś
w tym musi być ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 22:54

Rafał Paluch:

Jedno trzeba przyznać - wciągająca ta dyskusja, choć powiedzmy sobie szczerze Panie Wojtku
- jest Pan sprzedawcą i widać to w każdym zdaniu, nie jest to dyskusja czysto merytoryczna,
miejscami trąci populizmem. (nie, nie chcę mi się bawić w podawanie przykładów ;))

Oczywiście, chce Wam sprzedać prostą prawdę:
Żeby się napić piwa nie trzeba kupować browaru.

Tylko nie wiem, czy ktoś na tym forum chce coś kupić. Jak dla mnie sprawa jest prosta,
przedstawił Pan swoje podejście do budowy narzędzia analitycznego - oczywiście, że Excel jest
narzędziem analitycznym (nota bene również bez AFIN.NET, ale przyznaję że te skrypty mogą
wiele ułatwić). Podoba się księgowym i pewnie nie tylko im. I bardzo dobrze.

Jejku, ale komplementów! Zawstydzę się.

Ale czemu porównywać z systemami BI w taki sposób? Ja akurat wierzę w pojęcia typu "jedna
wersja prawdy", bo chcąc podejmować decyzje na poziomie zarządczym nie liczy się tylko by
dane były DOBRE (co to znaczy?) - dobre dla działu księgowości nie znaczy dobre

dla działu sprzedaży,

to jak z tą JWP, jest, czy jej nie ma?

od Pani A i Pana B. I tu jest miejsce dla DWH, MDM, BI i innych ciekawych skrótów, które nie
są tylko pojęciem służącym sprzedaży. Hurtownie i systemy BI buduje i wdraża się tam, gdzie
Excele zaczynają przeszkadzać (przez swoją mnogość i niespójność) zamiast pomagać.

Zgadzam się. Ja chcę pokazać TYLKO I AŻ, że ta granica jest dużo dalej, niż ogólnie przyjmuje
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się że jest.

I po co z tym walczyć? Rynku starczy dla wszystkich. Tak jak napisałem wcześniej, fajnie że
zbudował Pan takie narzędzie, na pewno wielu ludziom ułatwi życie. I chwała Panu za to.

Znowu rumieniec.

Ale proszę też uznać, że to co Pan proponuje to nie środek na wszelkie bolączki, bo zdaje się,
że to różne osoby starają się tu podkreślić. Nie zajmujemy się systemami BI z czystej
pazerności - coś w tym musi być ;)

Czy ja tak twierdzę? Kawy Excel nie robi (szkoda).
Ale w 90% przypadków ten Excel wystarcza - tylko trzeba wiedzieć jak go używać. I pokazuję to,
i, z tego, co wiem, za darmo.

Ad. za darmo:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1135138

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.09 o godzinie 23:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 23:05

No a Pan swoje. Jeżeli uważa Pan, że 90% przypadków, to moim zdaniem zbyt mały zbiór
możliwych przypadków bierze Pan pod uwagę. Ja tego nie kupuję..

A to co pisałem to nie komplementy, tylko wyraz tego, że jeżeli ktoś w mojej działce robi coś w
miarę sensownego, to czemu mieszać to z błotem zamiast wyrazić pozytywną informację
zwrotną (hmm, wydaje mi się, że wdrażając systemy BI też robię coś pożytecznego ;)) Nie
powiem Bóg zapłać, bo płacą Panu klienci :) Kropka

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 23:14

No a ja swoje. Kropka.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 23:19

Wojciech Gardziński:

Co bym nie mówił i nie pokazywał nie zrozumie Pan

Wie Pan co, nie wiem czy mi się chce odpowiadać.

Wie Pan uważnie słuchałem wykładów z baz danych, ale za ch... nie mogę powiedzieć, żebym
wyciągnął z nich 2% mojej obecnej wiedzy. Pułapka wachlarzowa, niby wiadomo o co chodzi
(nawet pytanie na kolosie było), a w praktyce dopiero jak się naciąć, to okazuje się jakie
zagrożenia niesie...

Trzymam Pana za słowo. Termin?

Bliżej nieokreślony :). Niespecjalnie używałem tego VBA, więc muszę najpierw rozkminić co
i jak. Na razie znam ogólniki, a to za mało.

Niech Pan WRESZCIE COŚ ZROBI, jak Pan mówi, że Pan zrobi. Ciągle coś Panu przeszkadza.
Przepraszam, ale to już DRUGI RAZ tutaj.

Że formuł mi się klepać do końca nie chce? Schemat formuł podałem, mniemam, że w miejsce
trzy kropka łatwo było wyobrazić sobie dalszą treść, czyli kolejne wariacje masek.
Chce Pan terminu? Za 14 lat. Tyle zajmie mi nauka VBA do poziomu eksperta, a makra w
międzyczasie jako ćwiczenia...

Pan niech weźmie narzędzie do ręki, wniknie co i jak się robi, bo opowiada Pan straszne
dyrdymały na temat działania BO. Świat obiektów rzekomo się przelicza, po modyfikacji formuły
mówi Pan zapis jest konieczny... Czcze gadanie...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 23:36
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Chce Pan terminu? Za 14 lat.

BINGO!!!!!!!!
Dokładnie tyle lat ja pracuję w Excelu i robię, to co robię.

Ad. dyrdymałów: Niestety, nie ja tak mówię...
Pisałem Panu, jak to niektórzy robią. Naprawdę, NIE JA.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2009, 23:42

Wojciech Gardziński:

Chce Pan terminu? Za 14 lat.

BINGO!!!!!!!!
Dokładnie tyle lat ja pracuję w Excelu i robię, to co robię.

Mi się nie śpieszy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.09.2009, 23:55

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Chce Pan terminu? Za 14 lat.

BINGO!!!!!!!!
Dokładnie tyle lat ja pracuję w Excelu i robię, to co robię.

Mi się nie śpieszy.

ale to dziecinnie prosty język
14 lat :) w kosmos nie lecimy wystarczy rok

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 00:11

Mi się nie śpieszy.

ale to dziecinnie prosty język
14 lat :) w kosmos nie lecimy wystarczy rok

Moje zasoby czasu nie są niestety zbyt duże :(, więc wolę dać sobie spory zapas :).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 00:22

Wojciech Gardziński:

A księgowy zna konta na pamięć i pyk, pyk (oczywiście - w Excelku):

Koszty na wydz. 2 - sw/???.2

Koszty amaortyzacji ogółem - sw/401.*

Bez problemu zrobie taki raport przy pomocy standardowych narzedzi SAP BI. W dodatku nie
bede uzywal numerow kont tylko grupy 'Koszty amortyzacji' oraz wezla hierachii MPK 'Wydzial
2'.

Do raportow nietypowych mozna w SAP BI uzyc zintegrowanego Excela i kodu VBA. W skrajnym
przypadku mozna wyrzucic do arkusza macierz konto/mpk i przeformatowac makrami w
dowolne zestawienie.
Taki excelowy raport zapisuje sie w centralnej bazie i mozna go udostepnic innym
uzytkownikom.

Nie wiem co Pan chce udowodnic. Ze grupy i hierarchie sa szkodliwe?
Nawet jesli istnieja wyjatki (czego ten przyklad nie pokazuje), to mozna je obsluzyc chocby w
Excelu
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Natomiast w druga strone:
Jesli system BI nie pozwala na swobodne poslugiwanie sie grupami i hierarchiami
to jest to powazna wada. Nie widzialem jeszcze modelu bez hierachii i grup

Excel nie jest w tym wypadku wygodnym narzedziem. Stad problemy

Jakie problemy???

Problemy z tworzeniem grup i hierachii wspolnych dla wszystkich uzytkownikow.
Uzywaniem tych grup w raportach.
Jak na razie nie dowiedzialem sie czy w Excelu jest to w ogole mozliwe i ew. w jaki sposob sie to
realizuje

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 00:25

Łukasz Kurowski:

Mi się nie śpieszy.

ale to dziecinnie prosty język
14 lat :) w kosmos nie lecimy wystarczy rok

Moje zasoby czasu nie są niestety zbyt duże :(, więc wolę dać sobie spory zapas :).

może inaczej
umiesz programować w czymkolwiek - to umiesz w VBA, język prosty jak drut, nie zawiera
żadnych udziwnień
jedynie co może boleć to obiekty pakietu MS Office bo w zasadzie to się programuje a czy to
robisz w VBA, Delphi, C++ czy C# nie ma najmniejszego znaczenia

czyli - jesteś szczęśliwym programistą VBA :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 00:33

Adam Kalinowski:

Problemy z tworzeniem grup i hierachii wspolnych dla wszystkich uzytkownikow.
Uzywaniem tych grup w raportach.
Jak na razie nie dowiedzialem sie czy w Excelu jest to w ogole mozliwe i ew. w jaki sposob sie
to realizuje

excel załatwia to brutalnie za pomocą ACL-i
ACL-e mogą być zaszyte w samym arkuszu (od wersji 2003), a jak to nie pomaga plik może
mieć jakiś tam MS-owy DRM zabezpieczający przed kopiowaniem

tyle teori, w praktyce wygląda to tak że jak delikwent ma dostęp do pliku i może zapisywać na
dysku sieciowym to może plik poprawić, jak go widzi i nie może zapisywać to sobie może go
oglądać, a jak go nie widzi (albo nie widzi udziału) to go nie zobaczy wcale

z nowszych technologii jest SharePoint - full wypas dostęp przez przeglądarkę, tyle że
zabezpieczenia w zasadzie na poziomie pliku

a co do zabezpieczeń w BO i innych takich czy ma znaczenie czy na poziomie pliku i ACLI w
ramach domeny czy w bazie danych i informacja w tabelce?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 00:39

może inaczej
umiesz programować w czymkolwiek - to umiesz w VBA, język prosty jak drut, nie zawiera
żadnych udziwnień
jedynie co może boleć to obiekty pakietu MS Office bo w zasadzie to się programuje a czy to
robisz w VBA, Delphi, C++ czy C# nie ma najmniejszego znaczenia

czyli - jesteś szczęśliwym programistą VBA :)

Hehe, kumpel mi kiedyś opowiadał o CV kandydata do pracy. Gość wymienia języki, wymienia i
na koniec stwierdzenie, każdy inny w 2 tygodnie :D.
Znam trochę (dużo powiedziane :)) VBA, ale w poważnych zastosowaniach nie używałem, więc
potrzebuję trochę rozeznania :).

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 00:53

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 00:50

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/16

9 z 10 2012-01-03 09:31



« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 14  15  16  17  18  …  82     Następna »

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/16

10 z 10 2012-01-03 09:31


