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Wojciech Gardziński:

Studiuje Pan CIMA'ę i co, mało informatyki? Wiem, że mało. (Patrz też PS)

1. CIMA nie zawiera informatyki z tego samego powodu, dla którego informatyki nie
zawiera np pediatria.

Też nie ma pełnej zgody.

Czyli jednak jakaś jest. Zaskakujące.

W Polsce jest ze 100 kursów "specjalisty analityka" (studia, kursy itp), uczy się ludzi JAK
policzyć wskaźnik, a zupełnie się zapomina o temacie "SKĄD GO POLICZYĆ". I na tym
korzystają owe biaje.

Co firma to inne rozwiązanie i sposób podejścia do kalkulacji wskaźników, więc to chyba
oczywiste, że nie uczy się, gdzie się wklikać.

2. Informatykę znam na tyle, na ile jest mi to niezbędne. I świetnie się z tym czuję, bo
mogę skoncentrować się na innej wiedzy.

Świetnie. Też chciałbym być z siebie tak zadowolony.

Jak Pan wreszcie wyprowadzi swój produkt z garażu, na pewno Pan będzie. Głowa do góry!

3. Bardzo proszę o zrezygnowanie z osobistych wycieczek. Poruszałem zupełnie inne temat.

Nie, no, spoko, Panie Arturze...
Ja tylko się uczę...

Lepiej późno niż wcale. Ważne, żeby postępy były :)

Powtórzę tylko... Nie wiesz o co chodzi z tym CG, nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat

nieco bliżej i dokładniej, stąd moja uwaga.

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Znowu wycieczki osobiste?

Mam spędzać wieczory na patrzeniu jak kursor biega po ekranie i robią się tabelki? Już wolę
"Szansę na sukces" :)

Już Pan mówił, że Panu Pana wiedza wystarcza, nie musi Pan powtarzać.

??? Nic tu nie powtarzałem.

Zapewne wiem lepiej z tzw. praktyki. Ma Pan rację, że niby tamto prostsze i bardziej profi.
Ale wymaga ITka, wymaga serwera, wymaga wiedzy (sam Pan zwracał na to uwagę)
A w kostkach lokalnych NIE WYMAGA. Klik i jest. A funkcjonalność, poza "prestiżem
rozwiązania", dokładnie ta sama.

Oczywiście, że wymaga serwera. Przecież nie trzyma się tego lokalnie skoro ma być używane
przez wielu użytkowników. Co więcej, pewnie istnieje też serwer backupowy (Disaster Recovery
Plan).
Oczywiście, że wymaga też wiedzy, bo wiedza to potęga i jak długo jest odpowiednio
rozproszona, nie zniknie nagle po zakończeniu współpracy z pojedynczym analitykiem.
A ITk i tak jest w firmie, więc dodatkowy koszt jest praktycznie żaden + to co napisałem
powyżej.

Panie, ale ja nawet nie wiem czym to otworzyć. Nigdy nie potrzebowałem tego wiedzieć.

No, wiem, chętnie bym Panu pomógł, ale Panu Pana wiedza wystarcza, a ja nie chcę się
narzucać.

Dziękuję za propozycję, ale jakoś sobie poradzę. W razie potrzeby na pewno zwrócę sie do
Kopernika WszechAnaliz.

Pozdrawiam

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |27.03.2013, 23:31

Wojciech Gardziński:
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No dobra... kurs robienia tabelki przestawnej obejrzany.

+ jeszcze funkcyjki, które robią z tego elastyczniaczka...

A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane
dotyczące sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko
sprzedaż monitorow (i nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać
tylko sprzedaż z tego regionu. Da się to zrobić?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS
Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Miałem ignorować Pana wypowiedzi, ale jakoś nie mogę się powstrzymać. Jak powyższa
funkcjonalność zapewniana jest przez zabezpieczenia SQLS ?
Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |28.03.2013, 06:29

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

No dobra... kurs robienia tabelki przestawnej obejrzany.

+ jeszcze funkcyjki, które robią z tego elastyczniaczka...

A teraz pytanie z życia wzięte... Sales manager od drukarek może oglądać tylko dane
dotyczące sprzedaży drukarek, a Sales manager od monitorów może oglądać tylko
sprzedaż monitorow (i nic więcej). Albo inaczej, Regional Manager "Północ" może oglądać
tylko sprzedaż z tego regionu. Da się to zrobić?

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS
Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Miałem ignorować Pana wypowiedzi, ale jakoś nie mogę się powstrzymać. Jak powyższa
funkcjonalność zapewniana jest przez zabezpieczenia SQLS ?
Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej całej
magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do wybranych wymiarów
czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub zwykłe pliki xls?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |28.03.2013, 07:59

Sławomir Broda:

-> Standardowe zabezpieczenia SQLS AS
Proszę odpytać pierwszego, lepszego bazodanowca.

Miałem ignorować Pana wypowiedzi, ale jakoś nie mogę się powstrzymać. Jak powyższa
funkcjonalność zapewniana jest przez zabezpieczenia SQLS ?
Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

ciekawe czy obsługuje błędy czy pojawia się standardowy komunikat "błąd połączenia sql"?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |28.03.2013, 13:25

Wojciech Gardziński:

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

nie będę odbijać piłeczki

dyrektor, manager, prezes nie będą oglądać rubryczek w excelu
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nigdy nie zostałam poproszona o eksport do excela, tworzę aplikację na iPada, iPhone'a (iPod
Touch też się zalicza)

analityk nie jest osobą podejmującą decyzje

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

kompetencje musi mieć, ale nie podejmuje decyzji, dlatego zatrudnia się ludzi z kompetencjami,
aby dyrektor miał pewność, że dana analiza faktycznie wspiera lub nie jego decyzje (mam
nadzieję, że pan zrozumie, choć nadzieja w tym wątku nie jest najlepszą matką...)

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)

właśnie tak, jest dokładnie tak jak pan napisał, more mobile, iPod, iPhone, iPad, Blackberry,
Android, mobile jednym słowem, manager (dyrektor, etc,) nie chce być przywiązany do laptopa,
oni mają swoje zabawki i chcą na nich widzieć piękne wykresy

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

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

nie spotkałam się z tym, ale może pracuję dla zbyt dużych firm... dodam, że nie polskich

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

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

nie, to biznes za to płaci, więc on wymaga
my jesteśmy dla biznesu, a nie biznes dla nas

Proszę się przyjrzeć tematowi bliżej.

również polecam

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |29.03.2013, 00:27

Malwina T.:

Wojciech Gardziński:

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

nie będę odbijać piłeczki

Już to Pani zrobiła kontynując rozmowę z Panem W. :)

nie spotkałam się z tym, ale może pracuję dla zbyt dużych firm... dodam, że nie polskich

No tutaj się nie zgodzę. Bardzo duże, amerykańskie firmy klikają w excelu aż miło.
Oczywiście nie ich menagment i nie zamiast BI jak to Pan W. sobie marzy, ale excel rządzi i
dzieli.

nie, to biznes za to płaci, więc on wymaga
my jesteśmy dla biznesu, a nie biznes dla nas

I tu jest główny problem Pana W. (jedne z kilku). Jemy cały czas się wydaje, że to ANALITYK jest
najważniejszy i pod niego ma być wszystko zaprojektowane.

BTW: CZyżby Pan W. bana dostał ? Czy też schował się ze wstydem po ostatnich wypowiedziach
?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |29.03.2013, 07:17

Sławomir Broda:

BTW: CZyżby Pan W. bana dostał ? Czy też schował się ze wstydem po ostatnich
wypowiedziach ?

Proszę nie wywoływać wilka vel Wielkie G. z... obory!!!
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |29.03.2013, 14:52

Sławomir Broda:

Malwina T.:

Wojciech Gardziński:

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

nie będę odbijać piłeczki

Już to Pani zrobiła kontynując rozmowę z Panem W. :)

Przyznam rację, ale nie mogłam się oprzeć :)
To niezdrowo trzymać w sobie takie emocje ;)
A w tej konwersacji jest ich tak dużo...

nie spotkałam się z tym, ale może pracuję dla zbyt dużych firm... dodam, że nie polskich

No tutaj się nie zgodzę. Bardzo duże, amerykańskie firmy klikają w excelu aż miło.
Oczywiście nie ich menagment i nie zamiast BI jak to Pan W. sobie marzy, ale excel rządzi i
dzieli.

Niestety (albo 'stety') moje doświadczenie nie obejmuje analityków tylko management.
Z pewnością excel jest niezbędny analitykowi w pracy.
Ja pracuję dla managementu, nie robię codziennych analiz, które analityk wykonuje.
Nie zastępuję analityka. Ja robię 'piękne' aplikacje które cieszą oko managementu i pokazują
dane niezbędne do podejmowania decyzji.
Człowiek już tak ma, że ładne przemawia do niego lepiej.

nie, to biznes za to płaci, więc on wymaga
my jesteśmy dla biznesu, a nie biznes dla nas

I tu jest główny problem Pana W. (jedne z kilku). Jemy cały czas się wydaje, że to ANALITYK
jest najważniejszy i pod niego ma być wszystko zaprojektowane.

Jednak organizacja jest niesamowicie złożonym organizmem i albo do niej pasujesz albo szukasz
innej.
Może dlatego nie każdy odnosi sukces...
Kwestia dopasowania do wymagań klienta (?).

BTW: CZyżby Pan W. bana dostał ? Czy też schował się ze wstydem po ostatnich
wypowiedziach ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |29.03.2013, 22:06

Marcin Jan Błażejowski:

Sławomir Broda:

BTW: CZyżby Pan W. bana dostał ? Czy też schował się ze wstydem po ostatnich
wypowiedziach ?

Proszę nie wywoływać wilka vel Wielkie G. z... obory!!!

Wystarczy folkloru.
Ale takie przaśne komentarze dodawały pikanterii ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |29.03.2013, 22:17

Malwina T.:

Marcin Jan Błażejowski:
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BTW: CZyżby Pan W. bana dostał ? Czy też schował się ze wstydem po ostatnich
wypowiedziach ?

Proszę nie wywoływać wilka vel Wielkie G. z... obory!!!

Wystarczy folkloru.
Ale takie przaśne komentarze dodawały pikanterii ;)

WG pewnie przeżuwa sytuację, w którą władował swoich klientom wmawiając im, że określanie
uprawnień dostępu z poziomu SQL załatwi sprawę. Natomiast w połączeniu z jego wylistowanymi
elementami wymiarów zamiast funkcji pokrewieństwa oznacza, że lekko-średni użytkownik
excela dostanie raporty, które na każdym nieudostępnionym elemencie będą się wywalać z wiele
mówiącym błędem: "błąd połączenia z bazą sql". Znaczy coś nie działa i nikt nie wie dlaczego :]
Miałem kolegę, który robił taki gest kontrolerom w autobusie, ze wyjmował dwie garście biletów

i mówił: "wybierz sobie" :) WG tak samo postępuje z kontrolerami finansowymi

Ja co prawda w BIaju też dostawałem czasem dyplom, że wszystko jest OK ;) ale komunikaty
raczej zawsze pozwalały określić co jest nie tak.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.03.2013, 17:10

Umarłem.

(Prima Aprilis)

PS
Reszty Wesołych i smacznego Dyngusa!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.04.13 o godzinie 16:10

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 16:08

Sławomir Broda:

.

BTW: CZyżby Pan W. bana dostał ? Czy też schował się ze wstydem po ostatnich
wypowiedziach ?

To jest strategia trolla. Został zmiażdżony w dyskusji, więc przykucnął i czeka. Wróci po jakimś
czasie zupełnie ignorując niewygodne pytania i zacznie cyrk od samego początku. Tam gdzie
rozpoczął pięć lat temu :). I tak aż do usranej śmierci :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 21:26
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Artur Kuliński:

Powtórzę tylko... Nie wiesz o co chodzi z tym CG, nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat

nieco bliżej i dokładniej, stąd moja uwaga.

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Znowu wycieczki osobiste?

Uwielbiam, jak zarzuca mi się swoje przewinienia.
Panie Arturze, chce być Pan traktowany poważnie? T/N?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:04

Sławomir Broda:

Miałem ignorować Pana wypowiedzi, ale jakoś nie mogę się powstrzymać.

;) Cicho, wiem.

Jak powyższa funkcjonalność zapewniana jest przez zabezpieczenia SQLS ?

Normalnie. Proszę poczytać czy popytać o zabezpieczenia SQLS, postawić sobie werwerek,
poustawiać i hejka.

Może być standardowy link do wiki, lub jakiś ciekawy filmik z Pana serwera (byle nie o
stuningowanej funkcji wezdaneztabeli).

Może kiedyś to zrobię.

Ale Panie Sławku, przyznam się Panu do czegoś - ja w tej chwili nie potrafiłbym nakręcić takiego
filmiku - zawsze robili to dla mnie jacyś informatycy-serwerowcy. Tu Pan Łukasz wygląda na
takiego. Nie wiem, co prawda, czy potrafi on pisać normalnie, ale, może?...

Poruszył Pan arcyciekawy temat, ale nie ten z pytania bezpośredniego, tylko... , Pan Pozwoli,
sięgnę w nie nieco głębiej... Pan pyta, bo Pan nie potrafi!!!
Żeby nie był to zarzut, od razu napisałem, że ja też nie bardzo.

WIĘC, DLACZEGO MY NIE POTRAFIMY?
Przecież to, do diaska, powinna być PODSTAWOWA rzecz w nauczaniu analityków!
A my musimy startować od Query, bo i tego nikt nie zna.
Czuje Pan, co chcę powiedzieć? - informatyka analityczna poszła tak daleko (np. OLAP), że
ODERWAŁA SIĘ OD BAZY (Proszę poczytać o bazie i nadbudowie)
Robimy biaje, a problemem jest wyszukaj.pionowo.
Musimy albo się cofnąć o 10 lat z informatyką (i excelowcy, stosując exceliozę, robią to
codziennie), albo wykształcić NOWEGO ANALITYKA, co próbujemy z kolegą zrobić.
Skutek i słuszność kierunku działań poddaję, jak zwykle, surowej ocenie Bardzo Szanownych Pań
(się, jednak, znalazły) i Panów.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:15

Łukasz D.:

A ja bym to jeszcze rozszerzył - skoro mogą być różne źródła, to w jaki sposób w tej całej
magicznej machinie SPOA i Afin zapewni funkcjonalność dostępów tylko do wybranych
wymiarów czy ich elementów, jeżeli źródłem będzie np. baza DBF lub zwykłe pliki xls?

Poprzez zabezpieczenia FOLDERÓW.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:16

Andrzej O.:

ciekawe czy obsługuje błędy czy pojawia się standardowy komunikat "błąd połączenia sql"?

Funkcje przekazują do wartości komunikaty błędów serwera.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:18

Malwina T.:

Niestety (albo 'stety') moje doświadczenie nie obejmuje analityków tylko management.

I już wszystko wiemy.

Z pewnością excel jest niezbędny analitykowi w pracy.
Ja pracuję dla managementu, nie robię codziennych analiz, które analityk wykonuje.
Nie zastępuję analityka. Ja robię 'piękne' aplikacje które cieszą oko managementu i pokazują
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Szanowna Pani, nadwęręża Pani moje mięśnie śmiechowe.

Człowiek już tak ma, że ładne przemawia do niego lepiej.

To na pewno. Dlatego czytam Pani posta.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:21

Malwina T.:

Wystarczy folkloru.
Ale takie przaśne komentarze dodawały pikanterii ;)

Cóż za piękny eufemizm!!!
Ale baby tak mają.
Brzydcy i grubi muszą pisać poezję, żeby zostać zauważeni, piękni, wysportowani (foto z kajaka
;) ) bruneci mogą od razu chwytać za cyca... to tylko takie "przaśne", hihihihi...

Zaraz!...
Czyżby dlatego Stefcio (i ja, oczywiście) pisał poezję?
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Andrzej O.:

Miałem kolegę, który robił taki gest kontrolerom w autobusie, ze wyjmował dwie garście

biletów i mówił: "wybierz sobie" :) WG tak samo postępuje z kontrolerami finansowymi

Wie Pan, dlaczego Kain zabił Abla? Bo opowiadał stare kawały.
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Wojciech Gardziński:

Uwielbiam, jak zarzuca mi się swoje przewinienia.

Nie wiem jakie było moje przewinienie, skoro zdaje się , że to własnie Pan wypowiadał się na
cytowany temat nie mając żadnej wiedzy z wewnątrz.

Panie Arturze, chce być Pan traktowany poważnie? T/N?

Mam nieodparte wrażenie, że tylko jedna osoba na tym forum nie traktuje poważnie moich
wpisów, ale akurat opinia tej jednej osoby nie jest w żaden sposób wartościowa.

Edit: literówka

Artur Kuliński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 11:33
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