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Wojciech Gardziński:

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!

Wykazuję braki w Pańskiej pseudo-logice.

Nie umie lub nie chce Pan odpowiedzieć na najprostsze kwestie takie jak bezpieczeństwo, dostęp
z innych systemów operacyjnych czy chociażby potwierdzić screenem własnych słów. Nie ma Pan
wrażenia, że najbardziej dowala Panu ten kogo ogląda Pan w lustrze?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:11

Sławomir Broda:

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 ?

Nie widoczki raportu rozsyłam - to robią biaje. Ja rozsyłam dane-widoczki do raportów.
I jest to napisane powyżej - Pan nie umie czytać? Pogrubiam, specjalnie dla Pana

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.

A ile one kosztowały? Jaki jest stosunek funkcjonalności do kosztu?
Jest Pan analitykiem, powinien Pan to wiedzieć!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:14

Wojciech Gardziński:

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!

Pan to robi od kilku lat na tym wątku (znaczy próbuje dowalić każdemu, kto nie afinuje się z
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a) konsekwentnie je Pan pomija
b) uparcie twierdzi, że już odpowiedział na nie gdzieś wcześniej, ale miejsca nie poda
c) "nie chce mi się z Tobą gadać" - czyli męska wersja focha
d) "nie zrobię/odpowiem dopóki nie staniesz na uszach", jak dyskutant zaprze się i stanie to Pan
"miało być na obu naraz z przylaskiem - dalej nie zrobię/odpowiem"
e) rzucam Pan mało śmiesznym żartem i udaje, że nie wie o co chodzi i dlaczego się Pana ktoś
czepia

I tak przez ostatnie 200 stron.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 15:17

Sławomir Broda:

I tak przez ostatnie 200 stron.

To zaczęliśmy ten wątek na -31. stronie 169-200=-31).

Pana precyzja myślenia i osądów wszelkich wręcz powala.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 15:21

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:20

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

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)

Czyli rozsyła Pan spersonalizowane raporty i spersonalizowane dane (kostki, arkusze xls?)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:23

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

I tak przez ostatnie 200 stron.

To zaczęliśmy ten wątek na -31. stronie 169-200=-31).

Pana precyzja myślenia i osądów wszelkich wręcz powala.

Jak zwykle riposta dotyczy meritum wypowiedzi.
Zresztą płacze Pan co pewnie czas, że wątek się kurczy bo lobby biajowe pracuje.
Pewnie 31 stron zdążyli już wyciąć.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:25

Andrzej O.:

KISS (Keep It Simple Stupid)

Czyli rozsyła Pan spersonalizowane raporty i spersonalizowane dane (kostki, arkusze xls?)

Raportów nie rozsyłam, chyba, że jakieś bardzo specjalistyczne dla bardzo niewprawnych
użytkowników, takie tam.
Rozsyłam wzorce raportów, jak się zmienią.
Rozsyłam spersonalizowane widoki danych (kostki, mdby, nigdy nie xlsy, chyba że "do
uzupełnienia")
RESZTĘ robi użytkownik. Sam odświeża, sam modyfikuje, tworzy nowe, jak chce i jakie chce -
zasób danych ma ograniczony przez zabezpieczenia folderu i hula gula.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 16:05

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:05
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Wojciech Gardziński:

Rozsyłam spersonalizowane widoki danych (kostki, mdby, nigdy nie xlsy, chyba że "do
uzupełnienia")
RESZTĘ robi użytkownik. Sam odświeża, sam modyfikuje, tworzy nowe, jak chce i jakie chce -
zasób danych ma ograniczony przez zabezpieczenia folderu i hula gula.

Czyli powtórzmy:
- użytkownicy nie dostają żadnych raportów, wszystko muszą wydziergać sobie sami, bo trzeb by
dziergać dla każdego osobno
- dla każdego użytkownika musi Pan/analityk spersonalizować źródło danych
- uprawnienia na folderze w magiczny sposób ustawiają uprawnienie na źródle danych

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 16:20

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:13

Andrzej O.:

Powtarzać też Pan nie potrafi :(

Czyli powtórzmy:
- użytkownicy nie dostają żadnych raportów, wszystko muszą wydziergać sobie sami

MOGĄ wydziergać sobie sami. MOGĄ, co chcą, w ramach swojej HDA
Mogą też dostać. Jak ktoś ma problem z raportem, mówię: przyślij raport i np. kostkę. Przysyła,
ja zmieniam jedno ustawienie źródła danych i działa. Mogę (ja, opiekun, super-user, konsultant,
jak zwał, tak zwał) wręcz zaprojektować raport, który "z miejsca ruszy" u kienta.

- dla każdego użytkownika musi Pan/analityk spersonalizować źródło danych

Nie, to się zdarza, ale rzadko. Większość przypisuje się do ról, nie do użytkowników

- uprawnienia na folderze w magiczny sposób ustawiają uprawnienie na źródle danych

Dlaczego magiczny? Że działają? No, tak, dla biajka wszystko jest magiczne. Pamięta Pan, jak
kostki .cub były dla Pana Szanownego magiczne? Może przypomnieć?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 16:26

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:23

Wojciech Gardziński:

Nie, to się zdarza, ale rzadko. Większość przypisuje się do ról, nie do użytkowników

Aha
czyli użytkownicy z rolą "magazynier" mają dostęp do wszytskich magazynów?

- uprawnienia na folderze w magiczny sposób ustawiają uprawnienie na źródle danych

Dlaczego magiczny? Że działają? No, tak, dla biajka wszystko jest magiczne.

Aha.
Czyli ustawia Pan na folderze użytkownika domenowego, któremu ktoś (operator źródła danych)
ustawia uprawnienia dostępowe do źródła np. ERP bo przecież kostki ma Pan rozproszone po
folderach więc zakładanie tam uprawnień jest bez sensu.?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 20:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:28

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie, to się zdarza, ale rzadko. Większość przypisuje się do ról, nie do użytkowników

Aha
czyli użytkownicy z rolą "magazynier" mają dostęp do wszytskich magazynów?

blebleble

- uprawnienia na folderze w magiczny sposób ustawiają uprawnienie na źródle danych

Dlaczego magiczny? Że działają? No, tak, dla biajka wszystko jest magiczne.

Aha.
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Zaś mi się nudzi zabawa w pomidora.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:29

Wojciech Gardziński:

Zaś mi się nudzi zabawa w pomidora.

mi się Pana trollowanie nie nudzi, bo zawsze się okazuje, że to teoria adhoc, która nie może
działać :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:31

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Zaś mi się nudzi zabawa w pomidora.

mi się Pana trollowanie nie nudzi, bo zawsze się okazuje, że to teoria adhoc, która nie może
działać :)

Nie może, a działa. (Dowód: Żyję.)

Teoria biajowa powinna działać, a nie działa. (Dowód: Excelek na końcu KAŻDEGO biaja.)

Co lepsze?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:34

Wojciech Gardziński:

Nie może, a działa. (Dowód: Żyję.)

Od kilku lat czekamy na dowód w postaci korporacyjnego klienta... i nic...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:37

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Zaś mi się nudzi zabawa w pomidora.

mi się Pana trollowanie nie nudzi, bo zawsze się okazuje, że to teoria adhoc, która nie może
działać :)

Nie może, a działa. (Dowód: Żyję.)

Czekamy na kogoś kto to potwierdzi (poza Panami oczywiście).

Teoria biajowa powinna działać, a nie działa. (Dowód: Excelek na końcu KAŻDEGO biaja.)

Jak kiedyś będzie miał Pan do czynienia z BI w dużej firmie po zakończonym wdrożeniu to może
zrozumie Pan, że BI działa bardzo dobrze w obszarze do którego został stworzony.
Raportowanie ad-hoc to domena excela i nikt nigdy tego nie negował.
Pan neguje wszytko co nie jest afino-podobne.

Co lepsze?

I po raz kolejny argument z rzyci wzięty.
html, txt, csv też jest na końcu każdego BI.
I jeszcze parę innych formatów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 19:55
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Sławomir Broda:

(Dowód: Żyję.)
Czekamy na kogoś kto to potwierdzi (poza Panami oczywiście).

Może proszę spróbować w ZUSie?

Teoria biajowa powinna działać, a nie działa. (Dowód: Excelek na końcu KAŻDEGO biaja.)

Jak kiedyś będzie miał Pan do czynienia z BI w dużej firmie po zakończonym wdrożeniu to
może zrozumie Pan, że BI działa bardzo dobrze w obszarze do którego został stworzony.

Ależ tago nie neguję. Biaj fantastycznie zwiększa ROI prooducenta biaja! Wszak do tego został
stworzony.

Raportowanie ad-hoc to domena excela i nikt nigdy tego nie negował.

Coraz bardziej mi się chce śmiać...

Pan neguje wszytko co nie jest afino-podobne.

Aha.

Co lepsze?

I po raz kolejny argument z rzyci wzięty.

Pytanie to argument? Mi się już wszystko wali...

html, txt, csv też jest na końcu każdego BI.
I jeszcze parę innych formatów.

O tak! PDF! Wie Pan, jak ludzie chcą z tych pdfków dane do excelków?
"Bardzo" to eufemizm.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:54

Zwyciężyła moja ciekawość i muszę o coś spytać, albo bardziej ustalić, czy wszystko kleję...

Wojciech Gardziński:

Rozsyłam spersonalizowane widoki danych (kostki, mdby, nigdy nie xlsy, chyba że "do
uzupełnienia")
RESZTĘ robi użytkownik. Sam odświeża, sam modyfikuje, tworzy nowe, jak chce i jakie chce -
zasób danych ma ograniczony przez zabezpieczenia folderu i hula gula.

Załóżmy, że mam 100MB danych przygotowanych do raportowania. I teraz załóżmy, że mamy
10 grup dystrybucyjnych (działy, sprzedawcy itp.). Załóżmy, że zarząd widzi wszystko, 3 grupy
widzą około 30% (menedżment, czy jacyś dyrektorzy) całego zboru, 6 innych grupy widzi około
20% zbioru (sprzedawcy). Taki prosty podział. Czyli, żeby stworzyć system zarządzania
uprawnieniami według pana pomysłu 100MB danych będzie tak naprawdę zajmowało (1*1 +
3*0,33 + 6*0,2)*100MB ~ 320MB. Tak?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:20

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

(Dowód: Żyję.)
Czekamy na kogoś kto to potwierdzi (poza Panami oczywiście).

Może proszę spróbować w ZUSie?

Teoria biajowa powinna działać, a nie działa. (Dowód: Excelek na końcu KAŻDEGO
biaja.)

Jak kiedyś będzie miał Pan do czynienia z BI w dużej firmie po zakończonym wdrożeniu to
może zrozumie Pan, że BI działa bardzo dobrze w obszarze do którego został stworzony.

Ależ tago nie neguję. Biaj fantastycznie zwiększa ROI prooducenta biaja! Wszak do tego został
stworzony.

Tak wiemy. Mafia, spisek i inne paranoje.

Raportowanie ad-hoc to domena excela i nikt nigdy tego nie negował.

Coraz bardziej mi się chce śmiać...
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Pan neguje wszytko co nie jest afino-podobne.

Aha.

Zatkało ?

Co lepsze?

I po raz kolejny argument z rzyci wzięty.

Pytanie to argument? Mi się już wszystko wali...

Stwierdzenie, że "wszyscy do excela" to argument.

html, txt, csv też jest na końcu każdego BI.
I jeszcze parę innych formatów.

O tak! PDF! Wie Pan, jak ludzie chcą z tych pdfków dane do excelków?

Jacy ludzie ? Analityk-yeti ? Dyr-fin co to se sam raporty robi ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:27

Sławomir Broda:

Ależ tago nie neguję. Biaj fantastycznie zwiększa ROI prooducenta biaja! Wszak do tego
został stworzony.

Tak wiemy. Mafia, spisek i inne paranoje.

Paranoją jest tego nie widzieć. Co, nie widział Pan mojego bana? Biedactwo.

Raportowanie ad-hoc to domena excela i nikt nigdy tego nie negował.

Coraz bardziej mi się chce śmiać...

Ja bym zaczął płakać.

A rycz Pan. Płacz to objaw bezsilności, a Pan jest bezsilny, jak dziecię. Dlatego woli Pan
naśladować mamusię - może nie zbije?

Pan neguje wszytko co nie jest afino-podobne.

Aha.

Zatkało ?

Chyba kakało.

Co lepsze?

I po raz kolejny argument z rzyci wzięty.

Pytanie to argument? Mi się już wszystko wali...

Stwierdzenie, że "wszyscy do excela" to argument.

A trrrrfugaśny mahunif ponahdurił qweiotryqe. Zmierzamy do sensu.

html, txt, csv też jest na końcu każdego BI.
I jeszcze parę innych formatów.

O tak! PDF! Wie Pan, jak ludzie chcą z tych pdfków dane do excelków?

Jacy ludzie ? Analityk-yeti ? Dyr-fin co to se sam raporty robi ?

Kolorowi. Proszę poczytać grupki excelkowe - przecież Pan tam jesteś guru.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:44

Krzysztof Bokiej:

Zwyciężyła moja ciekawość i muszę o coś spytać, albo bardziej ustalić, czy wszystko kleję...

Niesamowite. Jak my jesteśmy ciekawi... po kolei padają bastiony obrazy...
Zapomniał Pan, na wstępie, po mnie jakoś pojechać, żeby nie było, że to Pan się ugiął, itepe
Np. "No już nie mogę wytrzymać, jak ten facet pitoli! Nic się nie zna, gupi jest jak sznurówki i nie
wie, że... (i tu tyradka)." Potem próba rozmowy dopiero.

Załóżmy, że mam 100MB danych przygotowanych do raportowania. I teraz załóżmy, że mamy
10 grup dystrybucyjnych (działy, sprzedawcy itp.). Załóżmy, że zarząd widzi wszystko, 3
grupy widzą około 30% (menedżment, czy jacyś dyrektorzy) całego zboru, 6 innych grupy
widzi około 20% zbioru (sprzedawcy). Taki prosty podział. Czyli, żeby stworzyć system
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« Poprzednia     1  … 164  165  166  167  168  169

W tym modelu - tak.
Ale - podkreślam - my NIE PROMUJEMY takiego modelu - stosujemy go wtedy, gdy ITki nie chcą
współpracować, postawić serwerka analitycznego, nie mają czasu, takie tam.
My wiemy, po co są serwery, tylko wiemy też, że ITki nie zawsze chcą je nam dać. NAM, czyli
analitykom, bo my ZAWSZE patrzymy od tej strony. To analityk ma płacone za informacje i on
musi mieć kompetencje i narzędzia, O CZYM SZANOWNI PAŃSTWO ZAPOMINAJĄ.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:50
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