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Hehehe, uwielbiam tych biajków:
Rada BI Developera:

Bartosz Świderski:

Maciej Radzki:

Korzystam z Excela 2010. Przez ADO łączę się również z plikiem Excela. Może gdyby było
inne zewnętrzne źródło by łyknął, ale tutaj niestety nie :/

Tak czy owak problem już rozwiązany przez podzapytanie:

 Select b.Nazwa, (select max(a.Wart_1) from Tab_1 a where a.nazwa=b.nazwa) AS Wart_1 

No to jak korzystasz z 2010 to zapodaj sobie PowerPointa i masz problem rozwiązany i
optymalnie i bez zbędnych zapytań.

http://www.goldenline.pl/forum/3229172/select-z-2-tabe...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:07

Wojciech Gardziński:

Certyfikatami Małomiękkiego można sobie wytapetować pokój, a i tak wiedza nie wzrośnie.
To zwykła sprzedaż. Ale ludzie to kupują, więc co do "ceny" obiekcji nie mam. Do ich wartości
- tak.

Jak na razie, to jest Pan osobą, która proponowała CIMA by włączyli informatykę w zakres
szkoleń z rachunkowości na certyfikaty CIMA.
Szkoda, że nie zaproponował Pan MS by w szkoleniach na MCP były elementy controllingu.

Wtedy byłoby jasne jaką wartość mają Pana obiekcje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:55

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

Najlepszą odpowiedź usłyszałem gdzieś 14 lat tamu od takiego jednego, współpracujemy do
dzisiaj:
- A poszedł mi Pan z Pana raportami. Raporty mam robić ja!

No to zajefajny "dyrfin" :). Taki dyrfin to może być dyrfinem w spółce o wielkości afin.

Informacja dla dziadka-wojtka: Dyrektor Finansowy (w odróżnieniu od dyrfina) w dużej
organizacji nie robi raportów, bo ma od tego ludzi i narzędzia (w tym BI). Taki Dyrektor
Finansowy ma po prostu inne zadania (o których dziadek krzysiek i dziadek wojtek nie wiedza,
bo nigdy na oczy dużej firmy nie widzieli)

Stwierdzenie, że dyrektor finansowy ma sam robić raporty jest tak kretyńskie, że aż żal. Pan
chciałby, żeby na przykład CFO Microsoft (albo każdej innej spółki o trochę bardziej
rozbudowanej strukturze) spędzał czas na robienie raportów (i to najlepiej w SpOA w AFIN). Pan
jest naprawdę nieźle walnięty :).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:57

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

 

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

1 z 8 2013-04-04 15:17



Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Certyfikatami Małomiękkiego można sobie wytapetować pokój, a i tak wiedza nie wzrośnie.
To zwykła sprzedaż. Ale ludzie to kupują, więc co do "ceny" obiekcji nie mam. Do ich
wartości - tak.

Jak na razie, to jest Pan osobą, która proponowała CIMA by włączyli informatykę w zakres
szkoleń z rachunkowości na certyfikaty CIMA.
Szkoda, że nie zaproponował Pan MS by w szkoleniach na MCP były elementy controllingu.

Wtedy byłoby jasne jaką wartość mają Pana obiekcje.

Ja nie wiem, czy ja chcę, żeby włączyć kurs informatyki bazodanowej do CIMA, czy odwrotnie.
Nie wiem tego. Wiem natomiast jedno. W nauczaniu analityków jest luka - uczy się albo
"księgowych", albo "informatyków", którzy tworzą już swoiste kasty, absolutnie się nie
rozumiejąc i cudując przestrasznie. Czymże jest excelioza? Ratunkiem dla analityków! Taż oni
odkrywają informatykę na nowo! Wyszukaj.pionowo to proteza relacji znanej od 30 lat, itd. już
nie chce mi się powtarzać.

Z kolei, ITki nie mają pojęcia o swojej roli w organizacji - oni mają USPRAWNIAĆ JEJ działanie, a
nie odpowiadać przed jakimiś zewnętrznymi audytorami bezpieczeństwa. Horror jest - i ja to
wiem, i wszyscy to wiemy.

Nie wiem, czy CIMIE wciskać IT. Ale coś trzeba z tym zrobić.

PS
My próbujemy tak:
http://www.exc.ue.wroc.pl/

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 13:20

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:09

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

Najlepszą odpowiedź usłyszałem gdzieś 14 lat tamu od takiego jednego, współpracujemy do
dzisiaj:
- A poszedł mi Pan z Pana raportami. Raporty mam robić ja!

No tak. Specjalista ma ROBIĆ raporty, a nie wyciągać wnioski z już zrobionych i dawać
rekomendację co do ew. działań. Pięknie.

A jak Pana uczą? Że informatyka to taka służebnica pańska, terefere? A potem byle ITek Panu
powie "zabezpieczenia" i Pan będzie skomlał o eksport do Excelka. Znam takich przypadków
setki.

I nadal żaden się nie chce / nie może ujawnić.

Wiem tylko, że jakby ktoś mi zaproponował rozwiązanie oparte na zabezpieczanych
folderach, delegowaniu wiedzy o SQL na poziom zarządu itp, nie dyskutowałbym poważnie.

A co Pan ma do folderów? Pan chce funkcjonalność, czy nazwę. Mogę to Panu nazwać "Super
File-System Windows Server Business Intelligence Security". Lepiej? Teraz pogadamy?

Proszę mi powiedzieć jak zarządza pan uprawnieniami dla kilku tysięcy folderów ?
Przypisując je do każdego z ręki ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:26

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Znalazł już Pan te ustawienia dostępu o których pisał? Czy jedzie Pan zgodnie z tym co
napisał Pan Stefan na temat trolli?

Łałała...
Pan Łukasz nauczył się zadawać pytania!

"Umie Pan latać jak gołąbek, czy jest Pan takim cieniasem, jak ja o Panu myślę?"

No, no, no... gratulki! Próbuję odpowiedzieć, mózg się pali...

Czyli nie umie Pan odpowiedzieć na pytanie o czym Pan mówił?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:50
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Sławomir Broda:

Proszę mi powiedzieć jak zarządza pan uprawnieniami dla kilku tysięcy folderów ?
Przypisując je do każdego z ręki ?

Panie Sławku, przeciez to proste - odtwarza się z grubsza strukturę organizacyjną w folderach i
się nadaje uprawnienia albo nadrzędnym, albo podrzędnym - zupełnie tak samo jak w drzewie
uprawnień czegokolwiek - dokładnie taka sama robota.
I robi to mało szkolony ITek przez pulpit zdalny a nie chmara wysoko przeszkolonych na
Mauritusie ITków od biaja. Koszty, Szefuniu! Efekt, czyli zabezpieczenie dostępu, jest
IDENTYCZNE.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:54

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Proszę mi powiedzieć jak zarządza pan uprawnieniami dla kilku tysięcy folderów ?
Przypisując je do każdego z ręki ?

Panie Sławku, przeciez to proste - odtwarza się z grubsza strukturę organizacyjną w folderach
i się nadaje uprawnienia

Czyli to są uprawnienia per struktura organizacyjna ?
Coraz lepiej się robi. Może jeszcze per osoba. Jeden folder - jedna osoba.

albo nadrzędnym, albo podrzędnym - zupełnie tak samo jak w drzewie uprawnień
czegokolwiek - dokładnie taka sama robota.

Na kalkulatorze liczy się dokładnie tak samo jak w excelu.
Dla 10 sztuk obliczeń robota ta sama. Dla 10k już nie koniecznie.

I robi to mało szkolony ITek przez pulpit zdalny a nie chmara wysoko przeszkolonych na
Mauritusie ITków od biaja. Koszty, Szefuniu! Efekt, czyli zabezpieczenie dostępu, jest
IDENTYCZNE.

Coś się Pan BI uczepił ? Rozmawialiśmy o SQLS.
Proszę jeszcze pokazać jak na folderach odzwierciedla Pan uprawnienia do poszczególnych
kolumn w widoku (standard wszędzie, nawet w excelu się da :)).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:08

Sławomir Broda:

Proszę jeszcze pokazać jak na folderach odzwierciedla Pan uprawnienia do poszczególnych
kolumn w widoku (standard wszędzie, nawet w excelu się da :)).

Wrzucam do tego folderu odpowiednio spreparowane dane (z odp kryterium) albo kostkę z
odpowiednim slajsem. CO ZA PROBLEM? Pana problemy są dziecinne, Panie Sławku.

Ja kostki odświeżam i rozsyłam hurtowo, co za problem? Ha, to znaczy: W AFINIE nie ma
problemu, a Pan AFINA nie lubi. No to ma Pan problem.

Przykładzik:
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:23

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Proszę jeszcze pokazać jak na folderach odzwierciedla Pan uprawnienia do poszczególnych
kolumn w widoku (standard wszędzie, nawet w excelu się da :)).

Wrzucam do tego folderu odpowiednio spreparowane dane (z odp kryterium) albo kostkę z
odpowiednim slajsem. CO ZA PROBLEM? Pana problemy są dziecinne, Panie Sławku.

Ja kostki odświeżam i rozsyłam hurtowo, co za problem? Ha, to znaczy: W AFINIE nie ma
problemu, a Pan AFINA nie lubi. No to ma Pan problem.

Przykładzik:
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...

A jak Pan rozwiązuje taki scenariusz:

Prezes ma dostęp do wszystkich oddziałów. Dyrektor regionu, który ma dostęp do 25%
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Wojciech
Gardziński

oddziałów firmy przydziela 5 kierownikom po 3 odziały. Każdy z kierowników przydziela
każdemu z handlowców dostęp do wybranych magazynów (czasami 3, czasami 2 lub 1).

Jak to wygląda u Pana?

No i jak wygląda SOA na innych niż windows systemach operacyjnych?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:37

Łukasz D.:

Przykładzik:
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...

A jak Pan rozwiązuje taki scenariusz:

Prezes ma dostęp do wszystkich oddziałów. Dyrektor regionu, który ma dostęp do 25%
oddziałów firmy przydziela 5 kierownikom po 3 odziały. Każdy z kierowników przydziela
każdemu z handlowców dostęp do wybranych magazynów (czasami 3, czasami 2 lub 1).

Jak to wygląda u Pana?

Prościutko. Nie jest tak że dyr ma dostęp do wszystkich tylko dyr ma dostęp do folderu dyr. A
tam ma pliki danych, wrzucane przez analityka z odp kryt/slajsem
Analizy/raporty wszyscy mają takie same, a każdy widzi co innego. A centrum zarządzania info
jest u ANALITYKA. Jakie to proste!

No i jak wygląda SOA na innych niż windows systemach operacyjnych?

Normalnie, tak samo.
Tylko, że nikt tam nie robi analiz. ;(

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:44

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Przykładzik:
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...

A jak Pan rozwiązuje taki scenariusz:

Prezes ma dostęp do wszystkich oddziałów. Dyrektor regionu, który ma dostęp do 25%
oddziałów firmy przydziela 5 kierownikom po 3 odziały. Każdy z kierowników przydziela
każdemu z handlowców dostęp do wybranych magazynów (czasami 3, czasami 2 lub 1).

Jak to wygląda u Pana?

Prościutko. Nie jest tak że dyr ma dostęp do wszystkich tylko dyr ma dostęp do folderu dyr. A
tam ma pliki danych, wrzucane przez analityka z odp kryt/slajsem
Analizy/raporty wszyscy mają takie same, a każdy widzi co innego. A centrum zarządzania
info jest u ANALITYKA. Jakie to proste!

A gdzie w moim opisie jest analityk?

Nie ma. Więc jak ma zarządzać uprawnieniami skoro go nie ma?

Rozumiem, że do obsługi SOA nadal jest potrzebny dodatkowy człowiek?

No i jak wygląda SOA na innych niż windows systemach operacyjnych?

Normalnie, tak samo.
Tylko, że nikt tam nie robi analiz. ;(

Jak tak samo? Sugeruje Pan, że na androidzie będę miał te same uprawnienia do folderów co na
windowsie?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:47

Łukasz D.:

A jak Pan rozwiązuje taki scenariusz:

Prezes ma dostęp do wszystkich oddziałów. Dyrektor regionu, który ma dostęp do 25%
oddziałów firmy przydziela 5 kierownikom po 3 odziały. Każdy z kierowników przydziela
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każdemu z handlowców dostęp do wybranych magazynów (czasami 3, czasami 2 lub 1).

Jak to wygląda u Pana?

Prościutko. Nie jest tak że dyr ma dostęp do wszystkich tylko dyr ma dostęp do folderu dyr.
A tam ma pliki danych, wrzucane przez analityka z odp kryt/slajsem
Analizy/raporty wszyscy mają takie same, a każdy widzi co innego. A centrum zarządzania
info jest u ANALITYKA. Jakie to proste!

A gdzie w moim opisie jest analityk?

Nie ma. Więc jak ma zarządzać uprawnieniami skoro go nie ma?

Rozumiem więc, że biaje nikogo nie potrzebują do obsługi. Alem się uśmiał.

Rozumiem, że do obsługi SOA nadal jest potrzebny dodatkowy człowiek?

Nie. Jeśli nie ma specjalnego działu analiz, to nie ma zwykle i problemu. Jeśli jest duży itp. to w
ramach jego kompetencji może też być drzewko uprawnień

No i jak wygląda SOA na innych niż windows systemach operacyjnych?

Normalnie, tak samo.
Tylko, że nikt tam nie robi analiz. ;(

Jak tak samo? Sugeruje Pan, że na androidzie będę miał te same uprawnienia do folderów co
na windowsie?

Ale ja nie twierdzę, że wszędzie będę robił to tak samo. Pytał Pan O ARCHITEKTURĘ. Pan nie
wie, o co pyta, a potem się zżyma, że odp. Panu nie pasuje.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 14:54

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:53

Wojciech Gardziński:

Prościutko. Nie jest tak że dyr ma dostęp do wszystkich tylko dyr ma dostęp do folderu dyr. A
tam ma pliki danych, wrzucane przez analityka z odp kryt/slajsem
Analizy/raporty wszyscy mają takie same, a każdy widzi co innego.

Poprzez zapisanie tego samego raportu w innym folderze?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 14:58

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:57

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Prościutko. Nie jest tak że dyr ma dostęp do wszystkich tylko dyr ma dostęp do folderu dyr.
A tam ma pliki danych, wrzucane przez analityka z odp kryt/slajsem
Analizy/raporty wszyscy mają takie same, a każdy widzi co innego.

Poprzez zapisanie tego samego raportu w innym folderze?

Nie, każdy ludek swój raport ma albo w swoim folderze, albo w centralnym folderze 'raporty'
(ale to się nie sprawdza, bo zapisanie raportu powoduje publikację moich danych) - opcja
pierwsza jest lepsza.
Ale każdy przelicza go NA DANYCH ze swojego folderu, więc wartości każdy ma inne.
KISS (Keep It Simple Stupid)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 15:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:01

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

A jak Pan rozwiązuje taki scenariusz:

Prezes ma dostęp do wszystkich oddziałów. Dyrektor regionu, który ma dostęp do
25% oddziałów firmy przydziela 5 kierownikom po 3 odziały. Każdy z kierowników
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przydziela każdemu z handlowców dostęp do wybranych magazynów (czasami 3,
czasami 2 lub 1).

Jak to wygląda u Pana?

Prościutko. Nie jest tak że dyr ma dostęp do wszystkich tylko dyr ma dostęp do folderu
dyr. A tam ma pliki danych, wrzucane przez analityka z odp kryt/slajsem
Analizy/raporty wszyscy mają takie same, a każdy widzi co innego. A centrum
zarządzania info jest u ANALITYKA. Jakie to proste!

A gdzie w moim opisie jest analityk?

Nie ma. Więc jak ma zarządzać uprawnieniami skoro go nie ma?

Rozumiem więc, że biaje nikogo nie potrzbują do obsługi. Alem się uśmiał.

Gdzie to napisałem?

Pan twierdzi, że jest lepszy od BI. Ustaliliśmy już, że nie potrafi Pan nawet określić w jaki sposób
w BI działa system uprawnień. Chciałem więc zweryfikować czy może obsługa u Pana wiąże się z
mniejszymi kosztami ludzkimi. Pan natomiast od razu atakuje BI.

Ustalmy jedną rzecz - czy UŻYTKOWNIK KOŃCOWY (NIE ANALITYK), bez znajomości domeny i
innych mechanizmów uwierzytelniania windowsa, Pańskiego rozwiązania może sam nadawać
uprawnienia innym użytkownikom, będącym, w strukturze, poniżej jego poziomu? Proszę o
prostą odpowiedź - tak czy nie?

Rozumiem, że do obsługi SOA nadal jest potrzebny dodatkowy człowiek?

Nie. Jeśli nie ma specjalnego działu anliz, to nie ma zwykle i problemu. Jeśli jest duży itp. to w
ramach jego odp może też być drzewko uprawnień

Czyli nie ma działu analiz nie potrzeba SOA?

No i jak wygląda SOA na innych niż windows systemach operacyjnych?

Normalnie, tak samo.
Tylko, że nikt tam nie robi analiz. ;(

Jak tak samo? Sugeruje Pan, że na androidzie będę miał te same uprawnienia do folderów
co na windowsie?

Ale ja nie twierdzę, że wszędzie będę robił to tak samo. Pytał Pan O ARCHITEKTURĘ. Pan nie
wie, o co pyta, a potem się zżyma, że odp. Panu nie pasuje.

No to Pan wytłumaczy:

Normalnie, tak samo.

vs.

Ale ja nie twierdzę, że wszędzie będę robił to tak samo.

Nie twierdzi, Pan, że będzie robił to tak samo, tylko twierdzi Pan, że będzie Pan to robił
normalnie czyli tak samo.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:01

Łukasz D.:

No to Pan wytłumaczy:

Normalnie, tak samo.

vs.

Ale ja nie twierdzę, że wszędzie będę robił to tak samo.

Nie twierdzi, Pan, że będzie robił to tak samo, tylko twierdzi Pan, że będzie Pan to robił
normalnie czyli tak samo.

Panie Łukaszu, Pan się nie umył dzisiaj, czy tylko Pan udaje?
To były odpowiedzi na dwa różne pytania.

-Chcesz bułkę?
-Tak.
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Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

-Z kiełbasą?
-Nie.
-To ci nic nie dam, bo sam sobie przeczysz! Raz 'tak', raz 'nie',... zdecyduj się!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 15:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:05

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

No to Pan wytłumaczy:

Normalnie, tak samo.

vs.

Ale ja nie twierdzę, że wszędzie będę robił to tak samo.

Nie twierdzi, Pan, że będzie robił to tak samo, tylko twierdzi Pan, że będzie Pan to robił
normalnie czyli tak samo.

Panie Łukaszu, Pan się nie umył dzisiaj, czy tylko Pan udaje.
To były odpowiedzi na dwa różne pytania.

-Chcesz bułkę?
-Tak.
-Z kiełbasą?
-Nie.
-To ci nic nie dam, bo sam sobie przeczysz! Raz 'tak', raz 'nie',... zdecyduje się!

Czyli sugeruje Pan, że pytając o systemy nie będące windowsem, nie pytałem m.in. o androida?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:07

Łukasz D.:

To były odpowiedzi na dwa różne pytania.

-Chcesz bułkę?
-Tak.
-Z kiełbasą?
-Nie.
-To ci nic nie dam, bo sam sobie przeczysz! Raz 'tak', raz 'nie',... zdecyduje się!

Czyli sugeruje Pan, że pytając o systemy nie będące windowsem, nie pytałem m.in. o
androida?

Nie, sugeruję, że nie chce mi się z Panem chwilowo gadać, bo Pan nie zadaje pytań, tylko
kombinuje, jak mi dowalić. Powodzenia życzę!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:09

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Proszę jeszcze pokazać jak na folderach odzwierciedla Pan uprawnienia do poszczególnych
kolumn w widoku (standard wszędzie, nawet w excelu się da :)).

Wrzucam do tego folderu odpowiednio spreparowane dane (z odp kryterium) albo kostkę z
odpowiednim slajsem. CO ZA PROBLEM? Pana problemy są dziecinne, Panie Sławku.

Raczej Pana odwiedzi. Znów Pan wyciął to co było niewygodne.
Czyli po jednym "widoczku" tego samego raportu dla każdego użytkownika ?

Ja kostki odświeżam i rozsyłam hurtowo, co za problem? Ha, to znaczy: W AFINIE nie ma
problemu, a Pan AFINA nie lubi. No to ma Pan problem.

Ja mam problem ? W żadnym wypadku.
Nie mam w zwyczaju pracować na tysiącach kostek rozsianych po udziałach sieciowych.
Od tego mam bazy danych/hurtownie, a nie takie protezy jak Pan prezentuje.

Przykładzik:
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 164  165  166  167  168  169     Następna »

http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:10
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