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Przemysław R.:

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

Pytalem o mozliwosc tworzenia grup i hierarchii wartosci cechy. Np. grup kont, produktów, mpk,
projektow. Nie o system uprawnien.

Byc moze zasugerowal sie Pan slowami 'grup i hier. wspolnych dla wszystkich uzytkownikow'.

Najpierw chcialbym rozstrzygnac czy taka funkcjonalnosc jest w ogole w Excelu dostepna. Potem
ew. zapytac czy mozna nadac uzytkownikom prawa tylko do wybranych funkcji.

-------

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?

W SAP BI uprawnienia sa kontrolowane na abstrakcyjnym poziomie 'transakcji'.
Kontrola uprawnien jest zaszyta w kodzie kazdego programu, ktory uruchamia uzytkownik. (Nie
ma innego dostepu do poszczegolnych funkcji systemu i danych niz przez takie
programy/'transakcje')

Moze tworzyc w srodowisku SAP wlasne programy siegajace wprost do bazy i nie sprawdzajace w
ogole uprawnien, ale programy standardowe (te dostepne np. z menu SAP) zawsze je
sprawdzaja.

Kazda program i podprogram sprawdza czy uzytkownik ma dostep do kombinacji konkretnych
czynnosci i danych (jedna kombinacja to tzw. 'obiekt uprawnien'). Np. czy moze uruchomic
konkretny proces ladowania, odczytac z kostki dane dla mpk 'KZ200', wykonac raport 'X',
zmodyfikowac hierarchie wartosci cechy 'Y'.
Te dozwolone kombinacje uprawnien sa zapisane w centralnej bazie, w profilu uzytkownika.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 09:45

Bez problemu zrobie taki raport przy pomocy standardowych narzedzi SAP BI.

Ależ wiem, że Pan zrobi. Ja, podkreślam to już któryś raz, NIE TWIERDZĘ, ŻE NARZĘDZIA BI
(tzn. tak, jak państwo je rozumiecie, bo, jak wiemy, ja i wielu już chyba też, uważają inaczej)
CZEGOŚ NIE POTRAFIĄ, ALBO ŻE SĄ GORSZE. JA TWIERDZĘ, ŻE EXCEL TEŻ(!) TO POTRAFI.
NIE, ŻE JEST LEPSZY - ŻE JEST TAKI SAM, ALBO PODOBNY (tzn. w jednym jest lepszy, np.
elastyczność, w drugim jest gorszy, np. zabezpieczenia - i trzeba inaczej).
A skoro (Excel) umie to samo, a jest kilkasetkrotnie tańszy, to co ma lepsze ROI? Na każdej
prezentacji BI jest, że zwiększy mi ROI, więc wiemy, co to.

Do raportow nietypowych mozna w SAP BI uzyc zintegrowanego Excela i kodu VBA.

No i kto tu jest fanem Excela?
I zawsze łatwiej udowodnić "Excel hell", skoro się każe programować raporty w 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.

Dokładnie tak samo, jak odpowiednio sformatowany i zdefiniowany (chodzi o formuły i funkcje)
arkusz Excela.

Nie wiem co Pan chce udowodnic. Ze grupy i hierarchie sa szkodliwe?
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Nie. Że księgowi WOLĄ inaczej.

Nawet jesli istnieja wyjatki (czego ten przyklad nie pokazuje), to mozna je obsluzyc chocby w
Excelu

i mieć "Excel hell"

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

To skąd Pan wie, że brak to wada?
Bez ślepej kiszki można żyć. A ja też nie widziałem noworodka bez.

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

Ależ, Excel ma TAKI SAM dostęp do OLAPa, jak wszystko inne. Jak hierarchie są w kostce - są
automatycznie w TP w arkuszu.

Wszystko dokładnie tak samo.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |8.09.2009, 10:13

Czy naprawdę na tym forum nie ma już ciekawszych tematów? :) BI to nie tylk excel. Z
prasteliny też da się wszystko zrobić, nawet samochód ulepić :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 11:10

Robert Woźniak:

Czy naprawdę na tym forum nie ma już ciekawszych tematów? :) BI to nie tylk excel. Z
prasteliny też da się wszystko zrobić, nawet samochód ulepić :)

temat można przenieść na forum excela, co Wy na to?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 11:17

Dominik Kacprzak:

Robert Woźniak:

Czy naprawdę na tym forum nie ma już ciekawszych tematów? :) BI to nie tylk excel. Z
prasteliny też da się wszystko zrobić, nawet samochód ulepić :)

temat można przenieść na forum excela, co Wy na to?

dokładnie! :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 11:18

... powiedzieli Panowie Robert i Dominik.

Szanowni Panowie, nie ma obowiązku czytać.
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 11:53

Wojciech Gardziński:

... powiedzieli Panowie Robert i Dominik.

Szanowni Panowie, nie ma obowiązku czytać.

.. pewnie, nikt nikogo nie zmusza ... to raczej "wołanie" o ciekawsze tematy w tej dziedzinie ...
coś kreatywnego.

Oczywiście każdy może odpowiedzieć, to "podaj" jakiś temat.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 12:08

Wojciech Gardziński:

NIE, ŻE JEST LEPSZY - ŻE JEST TAKI SAM, ALBO PODOBNY

Nie jest podobny. Jest znacznie gorszy.
Nie ma grup, hierarchii (modyfikowalnych przez uzytkownikow wedlug okreslonych zasad, tu sie
klania system uprawnien)

A skoro (Excel) umie to samo, a jest kilkasetkrotnie tańszy, to co ma
lepsze ROI? Na każdej prezentacji BI jest, że zwiększy mi ROI, więc
wiemy, co to.

Moze miec 10 razy wieksze ROI i przyniesc dwa razy mniej zysku w liczbach bezwzglednych
ROI to nie wszystko

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

To skąd Pan wie, że brak to wada?

Bo zauwazam konkretne zalety takiego rozwiazania. Pisalem juz o nich i nie chce sie powtarzac

Ależ, Excel ma TAKI SAM dostęp do OLAPa, jak wszystko inne. Jak hierarchie są w kostce - są
automatycznie w TP w arkuszu.

Wszystko dokładnie tak samo.

Co to znaczy ze hierarchie sa w kostce?

Hierarchie logicznie sa zwiazane nie z kostka, tylka z cecha.
Jesli ma Pan 5 kostek zawierajacych ceche 'produkt', to w kazdej zapisywal Pan bedzie osobno
hierarchie produktow?

Rozumiem ze w kostce moze byc przeprowadzona agregacja wedlug jakiejs hierarchii. Ale nie o
to pytam

Chodzi mi o:
1. Sposob modyfikowania hierarchii i grup w systemie (tak zeby wszyscy uzytkownicy mogli
korzystac z tej samej wersji danego obiektu)
2. Sposow korzystania z tych wspolnych hierarchii i grup w generatorze raportow

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 12:19

NIE, ŻE JEST LEPSZY - ŻE JEST TAKI SAM, ALBO PODOBNY

Nie jest podobny. Jest znacznie gorszy.

No dobrze. Podpisujemy protokół rozbieżności.

ROI to nie wszystko

A już myślałem... tzn. we wszystkich prezentacjach BI jest o ROI, więc myślałem że to ważne.
A tak serio: Wiadomo, że Mercedes ma gorszą "użyteczność bazową" niż maluch. Jego
użyteczność nie polega na tym, że jeździ - pełna zgoda. Ludzie kupują Mercedesy dla
użyteczności "ponadbazowej". I wcale nie twierdzę, że ta użyteczność ogólna (ROI) jest mniejsza
lub większa.
Pozwolę sobie powtórzyć: Mercedes ma gorszą "użyteczność bazową" niż maluch.
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hierachii i grup

To skąd Pan wie, że brak to wada?

Bo zauwazam konkretne zalety takiego rozwiazania. Pisalem juz o nich i nie chce sie
powtarzac

OK, ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę: nikomu nie zabrania się, a nawet polecane jest,
RÓWNOLEGŁE (z)robienie kostek z grupami kont.
Do niektórych zastosowań, szczególnie prezentacyjnych (menedżerskich), jest to DOBRE.
Ja twierdzę, że w codziennej pracy księgowego, księgowy woli konta
Protokół rozbieżności podpisany.

Co to znaczy ze hierarchie sa w kostce?

Hierarchie logicznie sa zwiazane nie z kostka, tylka z cecha.
Jesli ma Pan 5 kostek zawierajacych ceche 'produkt', to w kazdej zapisywal Pan bedzie osobno
hierarchie produktow?

Rozumiem ze w kostce moze byc przeprowadzona agregacja wedlug jakiejs hierarchii. Ale nie
o to pytam

Chodzi mi o:
1. Sposob modyfikowania hierarchii i grup w systemie (tak zeby wszyscy uzytkownicy mogli
korzystac z tej samej wersji danego obiektu)

Tak, zmienia się po prostu projekt kostki, albo dodaje kolejną. Kostka ma 30 MB (nawet dla
ogromnej firmy, bo księgowość nie rozrasta się liniowo - wartości rosną, plan kont wolniej) więc
to żaden problem

2. Sposow korzystania z tych wspolnych hierarchii i grup w generatorze raportow

Jest kostka - jest TP

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 12:35

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 12:31

Wojciech Gardziński:

OK, , ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę: nikomu nie zabrania się, a nawet polecane jest,
(z)robienie kostek z grupami kont.

Czyli co? Poleca Pan tworzenie kostek z grupami kont?
Czy to znaczy, ze kazda zmiana grupowania bedzie wymagac przeladowania danych w kostce?

Do niektórych zastosowań, szczególnie prezentacyjnych (menedżerskich), jest to DOBRE.
Ja twierdzę, że w codziennej pracy księgowego, księgowy woli konta
Protokół rozbieżności podpisany.

W tym konkretnym przypadku (konta) sa to kwestie dyskusyjna. Zgoda
Numer konta jest znaczacy, kodowanie podlega powszechnie znanym konwencjom: 3-ki, 4-ki,
7-ki itd. Wewnatrz firmy ustala sie szczegolowy system kodowania. Moze poza przykladami
takimi wspomniane KUP i NKUP, kiedy urzad nagle moze zmienic klasyfikacje, ksiegowi radza
sobie niezle z kontami. Bo sami je tworza.
Grupowanie jest zaszyte w segmentach nr konta i jest to na pewno wygodne.

Grupowanie jednak dotyczy nie tylko kont. Grupowane sa produkty, klienci, dostawcy, kody
pocztowe, projekty inwestycyjne - wszystko.
Tam potrzebna jest szybka reakcja na koniecznosc zmiany grupowania. No i w ogole nie mozna
poslugiwac sie numerami, bo sa przypadkowe i nadawane z automatu

Dlatego pytam czy Excel to technicznie umozliwia.
Swobodne tworzenie przez uzytkownika grup, hierarchii i uzywanie ich w raportach.
???
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Adam Kalinowski

Co to znaczy ze hierarchie sa w kostce?

Hierarchie logicznie sa zwiazane nie z kostka, tylka z cecha.
Jesli ma Pan 5 kostek zawierajacych ceche 'produkt', to w kazdej zapisywal Pan bedzie
osobno hierarchie produktow?

Rozumiem ze w kostce moze byc przeprowadzona agregacja wedlug jakiejs hierarchii. Ale
nie o to pytam

Chodzi mi o:
1. Sposob modyfikowania hierarchii i grup w systemie (tak zeby wszyscy uzytkownicy mogli
korzystac z tej samej wersji danego obiektu)

Tak, zmienia się po prostu projekt kostki, albo dodaje kolejną. Kostka ma 30 MB (nawet dla
ogromnej firmy, bo księgowość nie rozrasta się liniowo - wartości rosną, plan kont wolniej)
więc to żaden problem

Mydyfikacja grupy lub hierarchii produktow wymaga zmiany projektu kostki albo dodawania
nowej kostki?
Moglby Pan to dokladniej objasnic?

2. Sposow korzystania z tych wspolnych hierarchii i grup w generatorze raportow

Jest kostka - jest TP

Nie rozumiem. Co to jest TP - Telewizja Polska? Znaczy da Pan jakis filmik?
Za duzy skrot myslowy dla mnie

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 13:08

Czyli co? Poleca Pan tworzenie kostek z grupami kont?

'Polecam' robienie kostek z kontami. 'Nie polecam', ale też nie nalegam, żeby nie tworzyć,
dowolnych innych kostek, ktore mają jakiś cel. Jeżeli celem jest łatwa żonglerka grupami -
robimy kostki 'grupowe', czemu nie? Ale nikt ich potem nie używa :(

Czy to znaczy, ze kazda zmiana grupowania bedzie wymagac przeladowania danych w kostce?

Tak, ale to moment.

Zgoda

...buduje, niezgoda rujnuje :)

Dlatego pytam czy Excel to technicznie umozliwia.
Swobodne tworzenie przez uzytkownika grup, hierarchii i uzywanie ich w raportach.
???

TAK!!! Na poziomie raportu.

Mydyfikacja grupy lub hierarchii produktow wymaga zmiany projektu kostki albo dodawania
nowej kostki?
Moglby Pan to dokladniej objasnic?

Tak:
http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...
(artykuł z 2005 roku, http://controlling.infor.pl)

Nie rozumiem. Co to jest TP - Telewizja Polska? Znaczy da Pan jakis filmik?
Za duzy skrot myslowy dla mnie

OK :) TP = tabela przestawna

A filmik? Tak, za jakąś godzinkę będzie filmik. "Zostańcie państwo z nami." ;)

P.S.
Zapraszam również do zapoznania się z najnowszym naszym artykułem - poradą:
http://econtrolling.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 13:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 13:29

Wojciech Gardziński:

'Polecam' robienie kostek z kontami. 'Nie polecam', ale też nie nalegam, żeby nie tworzyć,
dowolnych innych kostek, ktore mają jakiś cel. Jeżeli celem jest łatwa żonglerka grupami -
robimy kostki 'grupowe', czemu nie? Ale nikt ich potem nie używa :(
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Nie trezba robic zadnych 'kostek grupowych'. Grupy i hierarchie wartosci cechy sa zupelnie
niezalezne od kostek.
Dzieki temu mozna:
1. Stworzyc nowa grupe i wykorzystac ja w raporcie
_bez przeladowywanaia kostki_
2. Dodac do grupy nowe konta i we wszystkich raportach zawierajacych ta zmiana bedzie
widoczna.
_bez zmian w definicji raportow_

Na tym polega elastycznosc. Nie na tym, ze ktos dostaje dane do Excela i robi sobie z nimi co
chce

Czy to znaczy, ze kazda zmiana grupowania bedzie wymagac przeladowania danych w
kostce?

Tak, ale to moment.

Ile trwa ten moment? Czy uzytkownicy moga w tym czasie korzystac z danych w kostce czy
wszyscy musza sie wylogowac z hurtowni?
Chodzi przeciez o tylko zmiane jednego konta w grupie kont. Zeby szybko zrobic raport albo
posrednio zmienic wszystkie raporty oparte na tej grupie.
Cos takiego w ogole nie pownno zaklocac pracy systemu

Dlatego pytam czy Excel to technicznie umozliwia.
Swobodne tworzenie przez uzytkownika grup, hierarchii i uzywanie ich w raportach.
???

TAK!!! Na poziomie raportu.

Na poziomie jednego raportu?
Idea systematyzowania danych w grupach i hierarchiach polega na tym, zeby te obiekty byly
wspolne dla wszystkich.
Pan Janek w swoim raporcie stworzy grupe produktow 'zielone'. Pani Ela tez, ale wyodrebni
sobie specjalna grupy 'seledynowe'.
Wszyscy robia raporty i mowia (prawie) o tym samym, ale dlaczego Pan Janek ma na 'zielonych'
lepsze wyniki???
Swietny sposob na business intelligence. Wazne ze uzytkownicy tak wola: pan Janek bo nie
zajmuje sie duperelami, a pani Ela bo seledynowy to jednak nie to samo

Mydyfikacja grupy lub hierarchii produktow wymaga zmiany projektu kostki albo
dodawania nowej kostki?
Moglby Pan to dokladniej objasnic?

Tak:
http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...
(artykuł z 2005 roku)

Nie chodzi objasnienie jak przebudowac kostke, tylko dlaczego w ogole trzeba to robic?
To jest zupelnie niezrozumiale. Mialo byc prosto

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 14:25

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 14:10

Nie trezba robic zadnych 'kostek grupowych'. Grupy i hierarchie wartosci cechy sa zupelnie
niezalezne od kostek.
Dzieki temu mozna:
1. Stworzyc nowa grupe i wykorzystac ja w raporcie
_bez przeladowywanaia kostki_

W raporcie można zbudować sobie grupę, jaką się chce.
Pisze się definicję jaki zakres i kombinacja kont ma wchodzić w daną pozycję i jest grupa.

2. Dodac do grupy nowe konta i we wszystkich raportach zawierajacych ta zmiana bedzie
widoczna.
_bez zmian w definicji raportow_

Każdy sobie robi grupy, jakie potrzebuje. Nie ma nic 'z góry'.

Na tym polega elastycznosc. Nie na tym, ze ktos dostaje dane do Excela i robi sobie z nimi co
chce

Jakie 'dane do Excela'? W Excelu są funkcje, które liczą wartości.
Dane są w hurtowni.

Czy to znaczy, ze kazda zmiana grupowania bedzie wymagac przeladowania danych w
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Tak, ale to moment.

Ile trwa ten moment?

Max. 3 minuty. Nie zdarzyło mi się dłuzej.

Czy uzytkownicy moga w tym czasie korzystac z danych w kostce czy wszyscy musza sie
wylogowac z hurtowni?

Tak. Mogą korzystać.

Chodzi przeciez o tylko zmiane jednego konta w grupie kont. Zeby szybko zrobic raport albo
posrednio zmienic wszystkie raporty oparte na tej grupie.

Nie ma czegoś takiego jak zadana grupa, więc raporty stanowią odrębne 'obiekty'.
Ale przecież zmiana grupowania kont się dzieje raz na długi czas, czemu tu upatruje Pan sedna
sprawy?

Cos takiego w ogole nie pownno zaklocac pracy systemu

Oczywiście.

Dlatego pytam czy Excel to technicznie umozliwia.
Swobodne tworzenie przez uzytkownika grup, hierarchii i uzywanie ich w raportach.
???

TAK!!! Na poziomie raportu.

Na poziomie jednego raportu?
Idea systematyzowania danych w grupach i hierarchiach polega na tym, zeby te obiekty byly
wspolne dla wszystkich.

To, co jest dla wszystkich, jest dla nikogo. Księgowy lubi 'panować' nad swoimi raportami i jak
mu ktoś coś zmienia 'z góry', bo on uważa, że tak lepiej, to skutki są opłakane.

Pan Janek w swoim raporcie stworzy grupe produktow 'zielone'. Pani Ela tez, ale wyodrebni
sobie specjalna grupy 'seledynowe'.
Wszyscy robia raporty i mowia (prawie) o tym samym, ale dlaczego Pan Janek ma na
'zielonych' lepsze wyniki???

Bo seledynowy to odmiana zielonego ;)
Serio: Tak jak powyżej: Każdy robi swoje raporty. Jeżeli udostępnia je innym, poprawka dotyczy
wszystkich, jeżeli nie - ma swój raport do poprawki.

Swietny sposob na business intelligence

Szczerze? Doskonały. Wszyscy wiedzą wszystko. No, pan z IT nie wie, ale on nie musi - on ma
inne zadania, nie tam, co jest w każdym raporcie. Księgowi mają innych przełożonych.
Na tym polega elastyczność.

Nie chodzi objasnienie jak przebudowac kostke, tylko dlaczego w ogole trzeba to robic?
To jest zupelnie niezrozumiale. Mialo byc prosto

Nie trzeba tego robić. To się robi RAZ NA DŁUGI CZAS.
Żonglerka grupami w hurtowni tworzy większy bałagan, bo nikt nigdy nie wie, co mu wyskoczy w
raporcie.
A księgowi lubią być liczb PEWNI.

P.S.
W kostce 'grupowej' grupowanie kont zalezy od słownika - w naszym przypadku jest to ZAWSZE
PLIK EXCELA, łatwo edytowalny, itp.
Chcemy zmienić przyporządkowanie kont do grup - zmieniamy słownik i PRZELICZAMY kostkę,
nie musimy zmieniać jej definicji!
I, oczywiście, wszystkie raporty, oparte na tej kostce, wystarczy tylko 'odświeżyć'. Takie coś
robimy jednak przede wszystkim w innych kostkach dzidzinowych, szczególnie 'handlowych', ale
zdarały sie przypadki, że dotyczyło to kostki finansowej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 14:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 14:24

Wojciech Gardziński:

Każdy sobie robi grupy, jakie potrzebuje. Nie ma nic 'z góry'

Nie ma nic z gory bo nie moze byc. Po prostu ograniczenia Excela. Musialby Pan dodac do
systemu kilka funkcji i przede wszystkim przerobic serwer OLAP. Tego sie w VBA nie da zrobic.

Co to znaczy 'z gory'? Demagogia czyli granie na uczuciach uciskanego ludu.
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Jesli uzytkownicy chcieliby sie oddolnie dogadac i utrzymywac wspolne definicje grup (zeby
zielony znaczyl zielony a nie pistacjowy) to jak maja tym zarzadzac?
Po prostu tani systemik Excelowy im na to nie pozwala. Bo to sa funkcje ktorych mu brakuje.
Kazdy sobie oceni, czy to funkcje wazne czy niewazne.

Tak jak sobie oceni Pana metodyke budowania hurtowni:
"Każdy robi swoje raporty. Jeżeli udostępnia je innym, poprawka dotyczy wszystkich, jeżeli nie -
ma swój raport do poprawki."
"Wszyscy wiedzą wszystko. No, Pan z IT nie wie, ale on nie musi "
"Każdy sobie robi grupy, jakie potrzebuje. Nie ma nic 'z góry'"
itp.
to cytaty wiele mowiace

Ile trwa ten moment?

max. 3 minuty. Nie zdarzyło mi się dłuzej.

Co to znaczy 'nie zdarzylo mi sie'? Czy wolaja Pana do kazdego przeladownia kostek? Przeciez
tym systemem mieli administrowac sami ksiegowi

Ale przecież zmiana grupowania kont sie dzieje raz na długi czas, czemu > tu upatruje Pan
sedna sprawy?

Bo te grupy dotycza nie tylko kont ksiegowych. Inne obiekty tez sie grupuje
Poza tym jest to sposob na parametryzowanie raportow w hurtowni, szybka agregacje, deficje
obliczen MDX, zapis 'wspolnej prawdy'.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 15:11

Nie ma nic z gory bo nie moze byc. Po prostu ograniczenia Excela.

Jakie ograniczenia? Wszystko sie dzieje POZA Excelem

Co to znaczy 'z gory'? Demagogia czyli granie na uczuciach uciskanego ludu.

Argumenty 'ad personam' pomijam.

Jesli uzytkownicy chcieliby sie oddolnie dogadac i utrzymywac wspolne definicje grup (zeby
zielony znaczyl zielony a nie pistacjowy) to jak maja tym zarzadzac?
Po prostu tani systemik Excelowy im na to nie pozwala. Bo to sa funkcje ktorych mu brakuje.
Kazdy sobie oceni, czy to funkcje wazne czy niewazne.

Pan się upiera przy tych grupach, OK. Czy jak Panu powiem, że taki jeden klient (łebski) to
grupowanie sobie zrobił sam, no prawie sam, ideolo mu wytłumaczyłem osobiście, AD 2002
(firma międzynarodowa, koncern - zrobił sobie tak całą rachunkowość zarządczą, to Pan
uwierzy? Pewnie nie, bo Pan wie lepiej.
Tak, grupy kont i tak robił, jak Pan mówi.
Co więcej wystawił mi pisemną (w formie prezentacji rozwiązania) laurkę na koniec. Ale nie
mogę jej pokazać, bo tam jest nazwa firmy.

Tak jak sobie oceni Pana metodyke budowania hurtowni:
"Każdy robi swoje raporty. Jeżeli udostępnia je innym, poprawka dotyczy wszystkich, jeżeli
nie - ma swój raport do poprawki."
"Wszyscy wiedzą wszystko. No, Pan z IT nie wie, ale on nie musi "
"Każdy sobie robi grupy, jakie potrzebuje. Nie ma nic 'z góry'"
itp.
to cytaty wiele mowiace

Dokładnie. Szybko i sprawnie.

Ile trwa ten moment?

max. 3 minuty. Nie zdarzyło mi się dłuzej.

Co to znaczy 'nie zdarzylo mi sie'? Czy wolaja Pana do kazdego przeladownia kostek? Przeciez
tym systemem mieli administrowac sami ksiegowi

Zdarzyło mi się zrobić PROJEKT. Ładowali sobie sami.

Ale przecież zmiana grupowania kont sie dzieje raz na długi czas, czemu > tu upatruje Pan
sedna sprawy?

Bo te grupy dotycza nie tylko kont ksiegowych. Inne obiekty tez sie grupuje
Poza tym jest to sposob na parametryzowanie raportow w hurtowni, szybka agregacje, deficje
obliczen MDX, zapis 'wspolnej prawdy'.
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Ależ nie ma problemów z grupami, niech Pan mi wierzy. Słownik może być 'dziedzinowy', może
być ogólny dla wszystkich modułów.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 15:41

Wojciech Gardziński:

Nie ma nic z gory bo nie moze byc. Po prostu ograniczenia Excela.

Jakie ograniczenia? Wszystko sie dzieje POZA Excelem

Po prostu taki system Excelowy nie ma mechanizmu operowania na grupach i hierarchiach.
Tego juz sie dowiedzialem.

Nie interesuje mnie czy grupy sa potrzebne czy nie. Mnie sa bardzo potrzebne

Szczegolnie argumenty typu

taki jeden klient (łebski) to grupowanie sobie zrobił sam
ależ nie ma problemów z grupami, niech Pan mi wierzy

do mnie nie trafiaja w ogole

Jesli Pan sie ze mna zgadza co do tych spraw technicznych, to proponowalbym zamknac nasza
czesc dyskusji (o grupach i hierarchiach)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 16:02

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Nie ma nic z gory bo nie moze byc. Po prostu ograniczenia Excela.

Jakie ograniczenia? Wszystko sie dzieje POZA Excelem

Po prostu taki system Excelowy nie ma mechanizmu operowania na grupach i hierarchiach.
Tego juz sie dowiedzialem.

Pan wie lepiej, cóż ja mogę?

Nie interesuje mnie czy grupy sa potrzebne czy nie. Mnie sa bardzo potrzebne

OK. To się je robi. Nie ma problemu.

Szczegolnie argumenty typu

taki jeden klient (łebski) to grupowanie sobie zrobił sam
ależ nie ma problemów z grupami, niech Pan mi wierzy

do mnie nie trafiaja w ogole

Jesli Pan sie ze mna zgadza co do tych spraw technicznych, to proponowalbym zamknac nasza
czesc dyskusji (o grupach i hierarchiach)

Przecież nie ma obowiązku również pisania tutaj.
Pan pisze - czuję się w obowiązku odpowiedzieć.

A przecież to wszystko można SPRAWDZIĆ. I DOTKNĄĆ.
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1113614/s/1#21...

A odnośnie tego grupowania, to nawet artykulik popełniliśmy dawno, dawno temu, jeszcze
wtedy, gdy w Excelu była taka funkcja SQL.REQUEST...
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...
(trąci myszką, ale na temat)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 16:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 16:08

Dominik Kacprzak:

Robert Woźniak:

Czy naprawdę na tym forum nie ma już ciekawszych tematów? :) BI to nie tylk excel. Z
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prasteliny też da się wszystko zrobić, nawet samochód ulepić :)

temat można przenieść na forum excela, co Wy na to?

TAK!! Dyskusja dyskusją, ale jeżeli ktoś (nieproszony o to) co jakiś czas w swoich postach
przemyca linki do stron internetowych swojej firmy to dla mnie ten wątek ma charakter reklamy
(żeby nie powiedzieć spamu) - w związku z tym niech przynajmniej znajduje się w odpowiednim
miejscu - np. w grupie AFIN.NET - tam ożywienie forum trochę by się przydało :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 16:30

TAK!! Dyskusja dyskusją, ale jeżeli ktoś (nieproszony o to) co jakiś czas w swoich postach
przemyca linki do stron internetowych swojej firmy to dla mnie ten wątek ma charakter
reklamy (żeby nie powiedzieć spamu) - w związku z tym niech przynajmniej znajduje się w
odpowiednim miejscu - np. w grupie AFIN.NET - tam ożywienie forum trochę by się przydało
:)

Daj Pan już spokój. Jak Pan nie chce, niech Pan nie czyta.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 16:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2009, 16:42

Wojciech Gardziński:

TAK!! Dyskusja dyskusją, ale jeżeli ktoś (nieproszony o to) co jakiś czas w swoich postach
przemyca linki do stron internetowych swojej firmy to dla mnie ten wątek ma charakter
reklamy (żeby nie powiedzieć spamu) - w związku z tym niech przynajmniej znajduje się w
odpowiednim miejscu - np. w grupie AFIN.NET - tam ożywienie forum trochę by się
przydało :)

Daj Pan już spokój. Jak Pan nie chce, niech Pan nie czyta.

Chcę czytać, bo temat mnie interesuje i oczekuję merytorycznej dyskusji. A jakoś mam wrażenie
że nie o to tu chodzi, że Pan z tematu robi formę autoreklamy (edit: ewentualnie strategię
pozycjonowania strony) (jeśli to tylko moje odczucie to już siedzę cicho) i to mi się nie podoba,
bo forum obowiązują pewne zasady. Ot co.

Rafał Paluch edytował(a) ten post dnia 08.09.09 o godzinie 16:51

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2009, 16:44
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