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Szanowni Panowie (Pań się na razie nie dopatrzyłem, a szkoda ;) )!
Jestem pod wrażeniem. Nie dość że często, to jeszcze burzliwie, a do tego coraz bardziej
sensownie! Tak trzymać!
I coraz więcej nas!
Ja tu robię za jedną stronę barykady, rozumiem że każdy ma tu jakieś swoje miejsce.
I się kłóćmy!

Organizacynie:
Musimy tu jakieś ramki wprowadzić... tzn kiedy coś cytuję, komu odpowiadam, itp. Proponuję
inicjałami, np. "odp WG" znaczy odpowiadam Wojciechowi G., "cyt WG" - cytuję,itp.

odp WN:
"Pozwólcie, że tego nie skomentuję ;) Telekom i hurtownia na Excelu - LOL!"
Jestem fanem Excela i mam to napisane na czole. Nigdy jednak nie proponowałem dużej HD
robić w E. i zawsze mówię, że E się nie nadaje do bycia bazą wszystkich danych, a już na pewno
nie systemem transakcyjnym. "hurtownia na Excelu" - to Pan napisał, nie ja.
E. nadaje się natomiast do robienia RAPORTÓW na tej HD, i to też nie wszystkich. Standardowe
raporty oczywiście że lepiej zrobi TO narzędzie (czymkolwiek by nie było), E. zrobi lepiej raporty
ad hoc. Dlatego ludzie w telekomach TEŻ używają E.

ad "jednej prawdy":
To juz lepiej powiedziane, że wiele wersji tej samej prawdy jest wieloma prawdami (chodzi o
jakąś tam miarę biznesową)
Tak, ale..
-Wiele raportów ad-hoc wymaga przeróbki danych niekoniecznie wymagając tego wyróżnienia,
więc NIE OPŁACA się jej (tej nowej miary) tworzyć. Więc... robią w E.
-Narzędzia nie umożliwiają tworzenia dowolnej ilości miar (i dobrze!). Bo analitycy by zadusili
systemy. Więc... robią w E.
-Pewne rzeczy są standaryzowane i wręcz nie wolno zmieniać algorytmów (np. płace). No
dobrze, a prezes mówi: dajcie temu tam 500zł premii NETTO. I,żeby uwzględnić jakie progi
podatkowe, jakie koszty, itp. MUSIMY to wziąć na bok i przeliczyć. Więc... robimy w E.
Prosty przykład: "koszt zakupu chleba w sklepie na dole"
To cena chleba? cena z kosztem windy, cena bez VATu, cena z kosztem czasu, koszt widziany
przez tego co idzie, czy jego szefa, itp.

Więc z tymi prawdami to i tak, i nie, i nie wiadomo jak

Ależ ja artykuł przeczytałem. To, że go cytuję, nie oznacza że się z nim w pełni zgadzam.

odp.DK
"Wysmażamy mianownik" - bardzo mi się podoba określenie
Właściwie to pozbyliśmy się tu punktów spornych.

"Powiem tak w mojej firmie wszystko jest zapłacone czy tego używam czy nie. Taką fajną
umowę mamy :). So jak już mam to chyba bym się jednak w stronę pełnego krawiectwa nie
pchał :)."
To ma Pan fajnie... ale jakie koszty...
A Efektywność = Efekt / Koszty

"Co jest gotowe? To że moge mieć drag and drop w xls? Pracowałeś na nowym Analyzerze? Z
ręką na sercu, bez pisania i dłubownictwa najwyższych lotów da się to samo osiągnąć bez
SAPowskich wypasaczy słoni?"
No pewnie!
A czymże jest tabela przestawna na zewnętrznej bazie OLAP?
A zrobienie sobie własnego małego OLAPka do cuba to przecież standard E.!
A dowolny wręcz data-mining przez beznadziejnie więc proste Query?
A dodatki różne-różniste?
Nikt nie mówi, że E. to tylko arkusz!
I nikt nie mówi, że Excel zastąpi DTSy, HD itp. ale jego miejsce jest więcej niż powazne.

"Excelioza w wielu organizacjach to choroba, którą trzeba leczyć... Wszelkimi sposobami."
I na pewno używanie E. to nie choroba! Niektóre sposoby jego użycia mają pewne cechy choroby
i owszem, ale można je eliminować. Niekoniecznie trzeba kupować browar żeby napić się piwa!

I czekam (chyba już nie tylko ja) na c.d. "Walczymy" dalej! Pozdrawiam!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.01.2009, 13:31

Odp WG:
"ad "jednej prawdy":
To juz lepiej powiedziane, że wiele wersji tej samej prawdy jest wieloma prawdami (chodzi o
jakąś tam miarę biznesową)
Tak, ale..
-Wiele raportów ad-hoc wymaga przeróbki danych niekoniecznie wymagając tego wyróżnienia,
więc NIE OPŁACA się jej (tej nowej miary) tworzyć. Więc... robią w E."
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Powinno być tak, że zawsze w jednym miejscu składowane są raporty stanowiące wersje
bazowe. Czy są to raporty w Excelu z zablokowaną możliwością edycji, czy w BO, czy
czymkolwiek innym - to nie ma znaczenia. Jak sobie ktoś musi coś Ad Hoc pokombinować to
sobie niech kombinuje - myślę, że tu nie ma sporu. Niestety problem polega na tym, że raporty
ad hoc stanowią w rzeczywistości większość i często nie mam mowy o jakiejkolwiek
standaryzacji przekazywanej w nich treści. To błąd. Specyfika Excela pozwala na ten błąd i w
pewnych organizacjach trudno nad tym zapanować. Znaczy się można nad tym zapanować, ale
sam Excel nie jest do tego przystosowany.

"-Narzędzia nie umożliwiają tworzenia dowolnej ilości miar (i dobrze!). Bo analitycy by zadusili
systemy. Więc... robią w E."

W kontekście BI występuje coś takiego jak KPI. Tutaj też jednak warto pokusić się o rozsądek.
Miary muszą być interpretowalne w rozsądny sposób i znów: co za dużo to nie zdrowo. Chodzi mi
o to, że możliwość generowania nadmiarowych miar, które nie wiadomo co mierzą i najlepiej
jeszcze zmienianie ich trochę co miesiąc - nie musi być zaletą.

"-Pewne rzeczy są standaryzowane i wręcz nie wolno zmieniać algorytmów (np. płace). No
dobrze, a prezes mówi: dajcie temu tam 500zł premii NETTO. I,żeby uwzględnić jakie progi
podatkowe, jakie koszty, itp. MUSIMY to wziąć na bok i przeliczyć. Więc... robimy w E."

No i róbmy. Raportowanie ad hoc rządzi się własnymi zasadami. Nie zmienia to faktu, że jak ktoś
chce wiedzieć jaka była wartość sprzedaży w zeszłym miesięcy, to każdy w firmie powinien
podać JEDNA PRAWDZIWĄ wartość - niestety często tak nie jest.

I taka jeszcze jedna uwaga. Moim zdaniem największą zaletą Excela i innych narzędzi Officea
jest VBA. Ten fakt oznacza, że w Excelu można zrobić wszystko. Tak naprawdę pobierając dane z
HD za pomocą Excela robisz to za pomocą VBA - nie istnieje w Excelu gotowa funkcjonalność do
tego. Są narzędzia, które taką funkcjonalność dają z pudełka i dlatego do takich rzeczy są lepsze,
bo robią to szybko i wydajniej. To że w Excelu można programować nie oznacza, że jest
najlepszy do wszystkiego.

Pozdrawiam,

Krzysiek

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.01.2009, 15:09

Wojciech Gardziński:

Odp WG

odp.DK
"Wysmażamy mianownik" - bardzo mi się podoba określenie
Właściwie to pozbyliśmy się tu punktów spornych.

"Powiem tak w mojej firmie wszystko jest zapłacone czy tego używam czy nie. Taką fajną
umowę mamy :). So jak już mam to chyba bym się jednak w stronę pełnego krawiectwa nie
pchał :)."
To ma Pan fajnie... ale jakie koszty...
A Efektywność = Efekt / Koszty

Ale koszty są nawet jak nie używamy. Fakt jest koszt sprzętu, tylko on nie jest, niestety tylko do
HD/BW/BI ale także dla Netweavera (kilka aplikacji).

Jak tu są jakieś barykady to ja wysiadam. Bez excela nie wyobrażam sobie pracy. A do czego i
jak no to sorry. Ile ludzi tyle przypadków.

Scenariusze what if są trudne do ogarnięcia bo każdy scenariusz może być inny. So nie ma
jednego algorytmu. I tutaj nie ma takiego narzędzia (ja nie znam może tak) które będzie czytało
z głowy prezesa taki scenariusz. Natomiast w xls może go zrobić analityk.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.01.2009, 15:14

Brakowalo Pan wiec jestem :-). Gdybym podala czesc z wymienionych tu argumentow na
poczatku to mozna by mnie pomowic o stronniczosc jako osobe pracujaca u jednego z
producentow takich narzedzi a tak fajnie sie czyta te Wasze dyskusje i milo jest widziec jak klenci
sami bronia narzedzia co zazwyczaj ja musialam robic na prezentacjach mowiac w czym BO jest
lepsze od Excela. Mysle, ze patrzac z punktu widzenia duzych korporacji majacych wielu
uzytkownikow licza sie:
- wydajnosc
- sposoby dystrybucji
- jedna wersja prawdy
- zdalny dostep
- czas i latwosc administracji (excela trzeba zainstalowac kazdemu narzedzia BI maja webowych
klientow)
- elastyczny system uprawnien
- atrakcyjnosc prezentacji danych (wiele osob lubi piekne obrazki, rozwijane listy i takiem tam -
wiem w Excelu tez mozna ale...)

Na poczatek tyle :-)
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.01.2009, 17:42

Witamy Panią!!!
(Pora założyć krawaty, panowie!)

Ależ pani Moniko..
"- wydajnosc"
A co BO ma do wydajności? Wydajność zapewnia HD, Excel jest równie wydajny na tej samej HD

"- sposoby dystrybucji"
Czyż jest coś lepszego niż poczta elektroniczna?
Publikowanie na portalach ma swoje wady i zalety, jak wszystko.

"- jedna wersja prawdy"
To już zdaje się omówiliśmy ;) I zdaje się że nie ma takowej.

"- zdalny dostep"
A jaki problem zrobić to z E.? Wpisujemy nazwę serwera, również OLAPowego i gotowe.

"- czas i latwosc administracji (excela trzeba zainstalowac kazdemu narzedzia BI maja webowych
klientow)"
Nieprawda. Excel też może mieć webowych klientów
http://afin.net/samples/Publications/report1.htm

"- elastyczny system uprawnien"
On jest zwykle tak elastyczny, że wymaga administratora ;)
Zabezpieczenia sieciowe dostępu do katalogów wystarczają w 100%

"- atrakcyjnosc prezentacji danych (wiele osob lubi piekne obrazki, rozwijane listy i takiem tam -
wiem w Excelu tez mozna ale...)"
No tutaj to Pani przesadziła troszkę. Excel 2007 się skurczył ze wstydu.

"milo jest widziec jak klenci sami bronia narzedzia co zazwyczaj ja musialam robic na
prezentacjach mowiac w czym BO jest lepsze od Excela"
Ciężka praca.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.01.2009, 11:46

Wojciech Gardziński:

Witamy Panią!!!
(Pora założyć krawaty, panowie!)

Ależ pani Moniko..
"- wydajnosc"
A co BO ma do wydajności? Wydajność zapewnia HD, Excel jest równie wydajny na tej samej
HD

"- sposoby dystrybucji"
Czyż jest coś lepszego niż poczta elektroniczna?
Publikowanie na portalach ma swoje wady i zalety, jak wszystko.

Ma Pan na myśli wysyłanie xls pocztą? Ciekawe co na to admin poczty? Trochę będzie ważył ten
spam.
Polecam raczej mail z linkiem do raportu (webowego) w którym dane się zmieniły i dotyczą
konkretnego obszaru za który odpowiedzialny jest menago.

"- jedna wersja prawdy"
To już zdaje się omówiliśmy ;) I zdaje się że nie ma takowej.

Popada Pan w skrajności. Może przez tą barykadę, o której Pan mówił.
To że czasami nie jest możliwe jej zdefiniowanie nie znaczy że jej nie ma. Poprostu zależy od
prowadzonego biznesu i modelu jego analizy.

"- zdalny dostep"
A jaki problem zrobić to z E.? Wpisujemy nazwę serwera, również OLAPowego i gotowe.

"- czas i latwosc administracji (excela trzeba zainstalowac kazdemu narzedzia BI maja
webowych klientow)"
Nieprawda. Excel też może mieć webowych klientów
http://afin.net/samples/Publications/report1.htm

"- elastyczny system uprawnien"
On jest zwykle tak elastyczny, że wymaga administratora ;)
Zabezpieczenia sieciowe dostępu do katalogów wystarczają w 100%

Uprawnienia są z LDAP i w BI. Administrator uprawnień, a raczej security manager to chyba
standardowe wyposażenie dużej korporacji. Nie uciekniesz od tego nawet wracając do papieru.
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"- atrakcyjnosc prezentacji danych (wiele osob lubi piekne obrazki, rozwijane listy i takiem
tam - wiem w Excelu tez mozna ale...)"
No tutaj to Pani przesadziła troszkę. Excel 2007 się skurczył ze wstydu.

Tak 2007 jest piękny potwierdzam, nie mniej polecam wykresy we flashu np.

"milo jest widziec jak klenci sami bronia narzedzia co zazwyczaj ja musialam robic na
prezentacjach mowiac w czym BO jest lepsze od Excela"
Ciężka praca.

Zgadza się złe nawyki trudno wyplenić.

Dominik Kacprzak edytował(a) ten post dnia 08.01.09 o godzinie 14:56

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |8.01.2009, 12:57

Dwa pytania do Pana WG:
- ile innych narzędzi prezentacji danych zna Pan na poziomie przynajmniej średnio
zaawansowanym?
- Jakie ma Pan doświadczenie z BI?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.01.2009, 13:46

Wojciech N.:

Dwa pytania do Pana WG:
- ile innych narzędzi prezentacji danych zna Pan na poziomie przynajmniej średnio
zaawansowanym?
- Jakie ma Pan doświadczenie z BI?

Z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.01.2009, 14:32

No to Panowie wywołali mnie do odpowiedzi, Ha!

No to jedziemy:
Wdrożony system analityczny (mój własny, czyli JA go zaprojektowałem i OPROGRAMOWAŁEM)
u ponad 100 (STU!) klientów.
Jedziemy dalej:
1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) osób przeszkolonych z Excela, którzy płacą nam za to, że nie
mogą sobie poradzić ze swoimi narzędziami wysokiej klasy (Nie uczymy sekretarek
formatowania komórek).
Moi klienci przykładowi na program analityczny (bo szkoleniowych nie liczę - tam dopiero by była
jazda!) to np.:
CEMEX Polska,
PKP Energetyka,
Telekomunikacja Kolejowa
PGE Elektrownia Opole
PGNiG przed wdrożeniem (...)
Lentex, HOOP i parę innych spółek giełdowych
Poza tym: 2 Elektrownie, 2 wydawnictwa, kilka dużych firm handlowych (takich po parędzięsiąt
mln obrotu), producenci chyba wszystkiego po kolei.
To mówię z pamięci - pełna lista na żądanie.

Poprawiałem (poprawiałem, znaczy trochę poznałem, a już na pewno się nasłuchałem o wadach
;) ) systemy analityczne po:
BO, RS, CR, OF (nazw pełnych nie podaję, bo mogłyby zostać zbyt jednoznacznie
zidentyfikowane, a tak, to się w sądzie wytłumaczę, że to inicjały kolegów) i pomniejszych.

Miałkie doświadczenie nie pozwala mi jednak wypowiedzieć się na temat prawdziwego BI,
ponieważ innego BI niż Excel nigdy nie widziałem :(

A teraz JA POPROSZĘ O PANÓW (KB, WN) DOŚWIADCZENIE.
ZAMIENIAMY SIĘ W SŁUCH:

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.01.2009, 18:55
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Szanowny Panie,

Spodziewałem się odpowiedzi nieco bardziej na temat. Nie chodzi tu przecież o konkurs, kto ma
jakie doświadczenia, ale o konkretną odpowiedź, czy oprócz Excela'a zna Pan jakiekolwiek inne
narzędzie BI. Myślę, że niczyim zamierzeniem nie było tutaj zarzucanie Panu braku
doświadczenia. Zresztą pewnie (z racji na wiek) nie mam szans pokonać Pana w tej materii.
Jakby nie było, interpretując wszystkie Pańskie wypowiedzi, odpowiedź na pytanie pierwsze
powinna brzmieć ŻADNEGO, a na drugie „NIEWIELKIE – znam tylko warstwę prezentacyjna przy
użyciu Excela”.

Jednak wdrożenie WSPÓŁCZESNEGO BI w dużej firmie, która dysponuje poważnymi
wolumenami danych nie polega na instalacji dodatku Excela. Nie wiem jakimi wolumenami
obracają Pańscy klienci i wierze, że skoro kupili Pana rozwiązanie to znaczy, że uznali je za w
pełni wystarczalne.

Proszę mi wierzyć, że Excela znam bardzo dobrze i jestem pewien, że nigdy nie będę klientem
Pańskiej firmy. Wiem dokładnie co w nim można, a czego w nim nie można. Pisałem już
wcześniej, a do czego nie raczył Pan się odnieść, że potęga Excela polega na VBA (zresztą w
takim BO implementuje się również VBA). Ale to, że programując można wszystko, to nie
znaczy, że to jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Skąd ma Pan pewność, że przy zapytaniu Excela
do bazy danych osiąga się ta samą wydajność co robiąc to przez specjalnie projektowane do tego
narzędzia (piję do jednej z wcześniejszych Pana wypowiedzi). Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA
wynika, że dedykowane narzędzia lepiej zarządzają takimi zapytaniami niż Excel. Wraz z
zespołem kończymy właśnie wdrożenie systemu klasy BI. Znając BARDZO DOBRZE Excela
stwierdzam, że to jest zupełnie inna jakość.

Poza tym wiem też, że sytemu klasy BI nie można tak po prostu sobie samemu zaprojektować i
oprogramować. Odpowiednie zaprojektowanie i oprogramowanie takich kwestii jak integracja
danych, walidacja jakości danych, transformacja danych i NA SAMYM KOŃCU prezentacja danych
- wymaga ogromnej pracy i kompetencji nie do ogarnięcia dla jednej osoby.

Jeżeli Pański system to ten dostępny na stronach Pańskiej firmy, służący do budżetowania, to
jest to dedykowany dodatek Excela do wspierania jednego rodzaju aktywności. Chciałem Panu
powiedzieć, że BI to nie tylko budżetowanie. Jestem pewien, że Pana system doskonale się
sprawdza we wspieraniu tej aktywności, ale niestety to nie jest system BI. Bo BI to coś o wiele
więcej niż kontroling. Niestety mam nieodparte wrażenie, że utożsamia Pan BI z
budżetowaniem. A to jest podstawowy błąd. BI to wszystko co ma związek z gromadzeniem i
przetwarzaniem danych w celu wzrostu biznesu jako CAŁOŚCI.

Mam nadzieję, że tym razem odniesie się Pan do mojej wypowiedzi. Inaczej uznam, że zgadza
się pan ze wszystkim co napisałem :-)

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |8.01.2009, 22:18

Krzysztof Bokiej:

Skąd ma Pan pewność, że przy zapytaniu Excela do bazy danych
osiąga się ta samą wydajność co robiąc to przez specjalnie
projektowane do tego narzędzia

...

Krzysztof Bokiej:

Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA wynika, że dedykowane
narzędzia lepiej zarządzają takimi zapytaniami niż Excel.

Ja tylko na chwilę... Tak się wtrącę.

W pracy korzystam m.in. z Brio Genesys'a. Z tego co wiem, soft Genesys'a traktowany jest jako
soft BI. W moim przypadku szybkość działania w generowaniu danych Excel vs. Brio (zarówno
skomplikowane jak i nie skomplikowane SQL'owe SELECT'y na bazach Oracle'a) przechyla szalę
korzyści na... Excel'a. Co prawda dzięki VBA, ale w kilka minut nad ranem generują się dane,
"pivot table" + kolejny kawałek kodu robi swoje, a gotowy raport drukuje się i/lub wysyła
e-maile'm. Wszystko, jak napisałem, trwa niecałe kilka minut, a kiedyś "Pani Mariola" traciła
godzinę na samo generowanie danych.

Na koniec... Jako miłośnik Excel'a oraz osoba, która do tej pory
spotkała się tylko z Brio, wiem, że jestem / mogę być subiektywny...

pozdrawiam,
T.J.

Tomasz J. edytował(a) ten post dnia 08.01.09 o godzinie 22:46

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.01.2009, 22:43

Tomasz J.:
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Krzysztof Bokiej:

Skąd ma Pan pewność, że przy zapytaniu Excela do bazy danych
osiąga się ta samą wydajność co robiąc to przez specjalnie
projektowane do tego narzędzia

...

Krzysztof Bokiej:

Z MOJEGO DOŚWIADCZENIA wynika, że dedykowane
narzędzia lepiej zarządzają takimi zapytaniami niż Excel.

Ja tylko na chwilę... Tak się wtrącę.

W pracy korzystam m.in. z Brio Genesys'a. Z tego co wiem, soft Genesys'a traktowany jest
jako soft BI. W moim przypadku szybkość działania w generowaniu danych Excel vs. Brio
(zarówno skomplikowane jak i nie skomplikowane SQL'owe SELECT'y na bazach Oracle'a)

przechyla szalę korzyści na... Excel'a. Co prawda dzięki VBA, ale w kilka minut nad ranem
generują się dane, "pivot table" + kolejny kawałek kodu robi swoje, a gotowy raport drukuje
się i/lub wysyła e-maile'm. Wszystko, jak napisałem, trwa niecałe kilka minut, a kiedyś "Pani
Mariola" traciła godzinę na samo generowanie danych.

Na koniec... Jako miłośnik Excel'a oraz osoba, która do tej pory
spotkała się tylko z Brio, wiem, że jestem / mogę być subiektywny...

pozdrawiam,
T.J.

Tomasz J. edytował(a) ten post dnia 08.01.09 o godzinie 22:46

No właśnie. Jeżeli przy pomocy VBA wykonujesz gotowego selecta'a bezpośrednio na bazie to
rzeczywiście wszystko pzostawiasz do przeprocesowania bazie. OK. Tylko gorzej jak "Pani
Mariola" musi sobie sama coś w slect'owanym zestawie danych coś zmienić. Wtedy musi dzownić
po Ciebie. A w wiekszosci narzędzi BI użytkownik może zapytywać bazę bez znajomosci SQLa,
nie mówiąc o VBA.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.01.2009, 23:16

Krzysztof Bokiej:

No właśnie. Jeżeli przy pomocy VBA wykonujesz gotowego selecta'a bezpośrednio na bazie to
rzeczywiście wszystko pzostawiasz do przeprocesowania bazie. OK. Tylko gorzej jak "Pani
Mariola" musi sobie sama coś w slect'owanym zestawie danych coś zmienić. Wtedy musi
dzownić po Ciebie. A w wiekszosci narzędzi BI użytkownik może zapytywać bazę bez
znajomosci SQLa, nie mówiąc o VBA.

Tak i nie... :)
Masz rację, ale...
1. W owym Brio też można kliknąć na jakąś tabelkę, zastosować Drag&Drop, kliknąć "OK" i
SELECT gotowy (nie trzeba wtedy do mnie dzwonić). Sam tak robię (Drag&Drop) żeby się nie
męczyć, później tylko kopiuje utworzonego SELECT'a i wklejam w kod VBA.
2. Panią Mariolę trzeba jeszcze nauczyć coś zmienić, a nie korzystać tylko z gotowych szablonów
(znowu do mnie dzwonią)
3. W moim przypadku na prawdę Excel działa szybciej. Załóżmy, że klikam "OK" (jednocześnie)
na gotowym szablonie w Brio oraz w Excelu. Nie wiem dlaczego - Excel szybciej pobiera dane z
bazy.

Tymczasem uciekam na boczny tor dyskusji... W końcu sam czekam na odp Pana WG na
Twojego posta.

pzdr,
T.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.01.2009, 23:37

Krzysztof Bokiej:

Odp WG

Szanowny Panie,

Spodziewałem się odpowiedzi nieco bardziej na temat. Nie chodzi tu przecież o konkurs, kto
ma jakie doświadczenia, ale o konkretną odpowiedź, czy oprócz Excela'a zna Pan jakiekolwiek
inne narzędzie BI. Myślę, że niczyim zamierzeniem nie było tutaj zarzucanie Panu braku
doświadczenia. Zresztą pewnie (z racji na wiek) nie mam szans pokonać Pana w tej materii.
Jakby nie było, interpretując wszystkie Pańskie wypowiedzi, odpowiedź na pytanie pierwsze
powinna brzmieć ŻADNEGO, a na drugie „NIEWIELKIE – znam tylko warstwę prezentacyjna
przy użyciu Excela”.

Jednak wdrożenie WSPÓŁCZESNEGO BI w dużej firmie, która dysponuje poważnymi
wolumenami danych nie polega na instalacji dodatku Excela. Nie wiem jakimi wolumenami
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obracają Pańscy klienci i wierze, że skoro kupili Pana rozwiązanie to znaczy, że uznali je za w
pełni wystarczalne.

Proszę mi wierzyć, że Excela znam bardzo dobrze i jestem pewien, że nigdy nie będę klientem
Pańskiej firmy. Wiem dokładnie co w nim można, a czego w nim nie można. Pisałem już
wcześniej, a do czego nie raczył Pan się odnieść, że potęga Excela polega na VBA (zresztą w
takim BO implementuje się również VBA). Ale to, że programując można wszystko, to nie
znaczy, że to jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Skąd ma Pan pewność, że przy zapytaniu
Excela do bazy danych osiąga się ta samą wydajność co robiąc to przez specjalnie
projektowane do tego narzędzia (piję do jednej z wcześniejszych Pana wypowiedzi). Z
MOJEGO DOŚWIADCZENIA wynika, że dedykowane narzędzia lepiej zarządzają takimi
zapytaniami niż Excel. Wraz z zespołem kończymy właśnie wdrożenie systemu klasy BI.
Znając BARDZO DOBRZE Excela stwierdzam, że to jest zupełnie inna jakość.

Poza tym wiem też, że sytemu klasy BI nie można tak po prostu sobie samemu zaprojektować
i oprogramować. Odpowiednie zaprojektowanie i oprogramowanie takich kwestii jak
integracja danych, walidacja jakości danych, transformacja danych i NA SAMYM KOŃCU
prezentacja danych - wymaga ogromnej pracy i kompetencji nie do ogarnięcia dla jednej
osoby.

Jeżeli Pański system to ten dostępny na stronach Pańskiej firmy, służący do budżetowania, to
jest to dedykowany dodatek Excela do wspierania jednego rodzaju aktywności. Chciałem Panu
powiedzieć, że BI to nie tylko budżetowanie. Jestem pewien, że Pana system doskonale się
sprawdza we wspieraniu tej aktywności, ale niestety to nie jest system BI. Bo BI to coś o
wiele więcej niż kontroling. Niestety mam nieodparte wrażenie, że utożsamia Pan BI z
budżetowaniem. A to jest podstawowy błąd. BI to wszystko co ma związek z gromadzeniem i
przetwarzaniem danych w celu wzrostu biznesu jako CAŁOŚCI.

Mam nadzieję, że tym razem odniesie się Pan do mojej wypowiedzi. Inaczej uznam, że zgadza
się pan ze wszystkim co napisałem :-)

Po 1.
odp. na "ultimatum" ;) :
Nie wiem, na co nie odpowiedziałem - staram się na wszystko...
Gdzieś Pan wyżej napisał, że potęga E. polega na VBA i że do tego się nie odniosłem. To
spróbuję: Hmm, pewnie ma Pan sporo racji, skoro programuję to i owo. Ale, czy nie zauważa
Pan faktu, że 99% użytkowników nie ma o VBA pojęcia, a nie mogą żyć bez E.? A Pan, ale tak z
ręką na sercu, z czego by Pan jako pierwszego zrezygnował, ze swojego BI czy z E.?

Po 2.
Mój programik nie służy (tylko) do budżetowania! To po prostu najnowszy wynalazek, akurat na
topie u 2 klientów, dlatego doczekał się pewnego priorytetu. Przyzna Pan, że problem
rozproszenia danych w 100 plikach Excela znika, jak ręką odjął ;)
Proszę poczytać więcej. Np. ofertę dla producenta ERP.
A w ogóle, dziękuję za zainteresowanie!

Po 3. Ja nie twierdzę, że E. i jakieś tam VBA są lepsze niż wszystko inne. Wiem o VBA w BO itp.
Ja tylko wiem, jak to działa po firmach. Niemający pojęcia o niczym (oprócz własnej prezentacji
w Power Poincie) konsultanci robią naprawdę czasami takie wynalazki, że przykro patrzeć, jak
raporty przeliczają się przez 12 godzin, po czym ja np. robię je w 30 sekund (Przykład
rzeczywisty). Nie twierdzę, że ja albo moje rozwiązania są najlepsze. Staram się tylko, i może
aż, dowieść, że marka nie ma tu znaczenia: rozwiązanie jest dobre, jak się ja dobrze wdroży i
dobrze dobierze narzędzia, czy to E., czy to inne. VBA E. i innych działają tak samo (przecież to
to samo ADO pod spodem), raczej bym tu przeanalizował, kto co napisał. Jak w kinie, polecam
chodzenie na reżysera, nie na wytwórnie.., a już na pewno nie "na budżet filmu", a to, zdaje się,
powszechna praktyka...
Jedna pani dyrfin powiedziała do mnie kiedyś, że kupi program tylko od "jednego z 4 wiodących
na rynku producentów oprogramowania na świecie" i zapytała, czy jestem jednym z nich
(serio!). Pani już tam dawno nie ma, mój programik jest od 8-miu lat, a ja dalej nie wiodę :(.

Następne:
Niech Pan nie demonizuje "tej strasznej pracy, przekraczającej możliwości jednego człowieka".
Proszę Pana, wie Pan, gdzie ja upatruję przyczyn porażek 50% wdrożeń poważnych programów
analitycznych? W tym, że nie pozwala się zrobić tego samym użytkownikom. Nie to żeby
programowali - trzeba im po prostu dostarczać narzędzia do prototypowania, a tego nikt nie
robi, bo nie umie. I tak robi się grube specyfikacje, potem jakieś konsultacje, potem jakieś
wdrożenie, a na końcu szarpanie się o zgodność ze specyfikacją (czyli z własnymi myślami sprzed
wdrożenia), itp. Zna Pan ten dowcip rysunkowy o drzewie i huśtawce? (Czyli o wdrożeniu
programu zintegrowanego)
Nie jestem go tu w stanie narysować, ale pewnie gdzieś w sieci będzie. Prototyp ma zadziałać,
użytkownicy mają SAMI podefiniować formuły i to, czego naprawdę potrzebują, a nie pisać
elaboraty wymagań w momencie, kiedy nie mają jeszcze pojęcia o tym , co dostaną, co można i
po co. I 90% pracy za nami. Naprawdę, służę dowodami.
A jak Pan BARDZO DOBRZE zna Excela, to Panu powiem, że średni (!) staż w Excelu na naszych
kursach to... 5 lat. Oni... też tak twierdzą.

Następne:
Napisał Pan o mnie, że, cytuję "znam tylko warstwę prezentacyjna przy użyciu Excela”."
Otóż to też problem. Nie to, czy ja znam, czy nie znam. To jest problemem, że dostawcy
oprogramowania traktują E. wyłącznie jako "warstwę prezentacyjną". Ale to ich problem, niech
dalej szczytowym osiągnięciem BI będą pliki CSV, otwierane pod E., albo HTMLki. Excelowcy
sobie poradzą, proszę mi wierzyć.

No to pozdrawiam i zachęcam do dalszej walki.

A, prośba osobista, niech Pan mi nie wkłada cytatów bez zacytowania. Nigdy nie twierdziłem że:
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1) "wdrożenie WSPÓŁCZESNEGO BI w dużej firmie, która dysponuje poważnymi wolumenami
danych polega na instalacji dodatku Excela."
2) "Niestety mam nieodparte wrażenie, że utożsamia Pan BI z budżetowaniem"

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.01.2009, 00:40

Szanowni!

Pomimo burzy, jaka się tu była przewaliła (stokrotne dzięki i gratulacje odwagi! Myślę, że i mnie,
i wam taka wymianka ciosów się przyda. Pozdrawiam!), ja ...

...dalej nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie:
"Dlaczego 90% analityków używa Excela?"
Już wiem, że to choroba, że trzeba wyplenić, że samo zło i w ogóle..., że takie piękne narzędzia
na wyciągnięcie ręki (z portfelem)...
ALE DLACZEGO?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.01.2009, 10:34

Zapytaj te 90% analityków. Jest chyba forum excela na golden na którym możesz rzucić to
pytanie, w formie badania zadowolenia klienta.

Mam wrażenie, że dyskusja sprowadziła się do tezy dlaczego nie używają narzędzi BI, a Ty
dodałeś, bo są super zadowolenia z excela. Nic na siłę, jak dla mnie to mogą w wordzie rzeźbić i
dalej narzekać, że nie mają BI z prawdziwego zdarzenia. Sam napisałeś, że kluczowym
czynnikiem wdrożenia BI jest zaangażowanie użytkowników w projektowanie takiego systemu. I
chyba sam sobie odpowiedziałeś dlaczego nie używają BI, tylko xls.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.01.2009, 14:03

Dziękuję. Argument przyjęty. 90% używa Excela, ponieważ:
1. "kluczowym czynnikiem wdrożenia BI [rozumianego tu jako "system informacyjny", nie jako
konkretny produkt - przyp:WG] jest zaangażowanie użytkowników w projektowanie takiego
systemu"

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.01.2009, 15:11

Ale to jest oczywista oczywistość. To cecha każdego projektu w którym uczestniczy rasa ludzka.
W przypadku systemu BI nie ma takiego parcia jak w przypadku systemów transakcyjnych czy
CRM (może mniej), w których użytkownik nie ma wyboru narzędzia pracy. Pani z księgowości nie
powie, dziś wystawiam faktury w wordzie, xls czy notepadzie, bo mi sie ten system nie podoba i
nie spełnia moich oczekiwań.
Jezeli chcesz argumentów, to poszukaj argumentów na "dobre" wdrożenia jakiekolwiek systemu
i jeżeli jakiś projekt nie spełnia takiego warunku to na 91% będziesz miał odpowiedź dlaczego,
ktoś korzysta z alternatywnych narzędzi pozyskania i analizy danych, w tym wypadku xls.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.01.2009, 15:24

Jezeli chcesz argumentów, to poszukaj argumentów na "dobre" wdrożenia jakiekolwiek
systemu i jeżeli jakiś projekt nie spełnia takiego warunku to na 91% będziesz miał odpowiedź
dlaczego, ktoś korzysta z alternatywnych narzędzi pozyskania i analizy danych, w tym
wypadku xls.

Przepraszam, czy ja dobrze rozumiem:
Taka dedukcja: Jeżeli 90% używa E, używa, bo inne BI kończą się fiaskiem, tzn. że 90% wdrożeń
BI kończy się fiaskiem???

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.01.2009, 15:39

A co to znaczy fiasko wdrożenia dla Ciebie? Dla mnie oznacza to, że użytkownik dalej dłubie xls
od początku do końca. Dla mnie to fiasko. Exportuje z systemu źródłowego, obrabia i po ciężkich
przeprawach otrzymuje raport, który adresat nie ma możliwość zweryfikować, bo algorytm
tworzenia jest w głowie twórcy. To jest fiasko nie tylko wdrożenia BI to jest fiasko organizacji,
która taki projekt zamówiła/wdrożyła. Przyczny? Długa lista.
Temat jest excel king of bi. Sam kilkrotnie wspomniałeś o integracji xls z bazami danych. So
taka dedukacja: Excel sam w sobie nie jest BI i dopiero z bazą danych i VB tworzy BI.
Proponuje jednak przenieść temat na forum excel'a. Tam na pewno osoby pracujące dużo z
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excel'em napiszą jakie są ich wrażenia z akruszem kalkulacyjnym.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.01.2009, 16:02
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