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Łukasz Kurowski:

Pal licho ten przykład! Ja o tym, że interfejsem pomiędzy BI, a przedsiębiorstwem, na
szczęście lub nieszczęście, jest człowiek.

Nie do końca, proszę Pana. WSZYSTKIE BI mają jasno i wyraźnie napisane, że one podają
informację tak prawdziwą i tak na tacy, że już bardziej najprawdziwszej mieć nie można
(Dashbordy, JWP,...).

Korzyścią dla firmy z BI jest informacja, a dopiero to co owy interfejsowy człowiek z nią zrobi
przenosi się na ROI, czy cokolwiek innego w firmie.

Tu się, oczywiście, zgodzę, tylko, że owo BI tutaj, to trochę za dużo powiedziane.

Dam Panu oręż do obrony :)
http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87

Dzięki.

Zgodzę się. W analizach rolę Forda T lub VW Garbusa pod względem dostępności itd. pełni
Excel.

...i Malucha, i Toyoty Yaris, i VW Passata, i Renaulta Megane, i BMW 3-5, i Mercedesa, a nawet
kilku VANów
Nie pełni roli BMW 7 i Mercedesa S-klasy i wypasionych super-męskich pick-upów z
posrebrzanymi zderzakami, bo tu, jak wiadomo, nie o technikę już chodzi ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.02.10 o godzinie 13:17

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.02.2010, 12:51

Wojciech Gardziński:

Nie do końca, proszę Pana. WSZYSTKIE BI mają jasno i wyraźnie napisane, że one podają
informację tak prawdziwą i tak na tacy, że już bardziej najprawdziwszej mieć nie można
(Dashbordy, JWP,...).

Ja przedstawiłem SWÓJ punkt widzenia sprawy "BI vs ROI". Jeszcze raz napiszę "Tak ja to
rozumiem... Marketing zostawiam innym..."
Nawiasem mówiąc papier wszystko zniesie.

Korzyścią dla firmy z BI jest informacja, a dopiero to co owy interfejsowy człowiek z nią
zrobi przenosi się na ROI, czy cokolwiek innego w firmie.

Tu się, oczywiście, zgodzę, tylko, że owo BI tutaj, to trochę za dużo powiedziane.

Owszem, ale też miało być prosto, żeby nie komplikować, bo nie o tym czym jest BI dyskusja.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.02.2010, 16:44
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(C) MS

Czy można prościej?

P.S.
Specialized BI Tools = "yesterday"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.03.10 o godzinie 12:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.03.2010, 12:11

Były obrazki, były filmy, teraz muza.
Nowoczesność jest multimedialna.

"This could BI heaven for everyone..."
Queen

Ale nie tak prosto. Już na drugim slajdzie:

(C) MS
Źródło: http://www.goldenline.pl/forum/sql-server/159700/s/1#2...

A tu:
I SAP (kilka własnych BI w ofercie),
i PerformancePoint Server (podobno wygaszony),
i Dashboards,
i Scorecards,
i Reporting Services.

"Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh I believe in yesterday..."
The Beatles

Excel się wybił. Jeszcze rok temu, na osi "od BI do Interfejsu" był dalej od BI niż PowerPoint
(-Point(!) nie -Pivot, o tym jeszcze nikt nie słyszał).
Źródło: http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

Teraz już jest na równi z "performansami" i, wyżej, też na równi obok "Dashboardów", ale to
jeszcze nie to. Jeszcze użytkownicy Excela muszą poczekać.

"This could BI heaven for everyone..."
Na razie - czyściec.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.03.10 o godzinie 10:24

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.03.2010, 09:44

Wojciech Gardziński:
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konto usunięte

Były obrazki, były filmy, teraz muza.
Nowoczesność jest multimedialna.

"This could BI heaven for everyone..."
Queen

Ale nie tak prosto. Już na drugim slajdzie:

(C) MS
Źródło: http://www.goldenline.pl/forum/sql-server/159700/s/1#2...

Wojtku, ale ta prezentacja jest z konferencji z dnia... 30.10.2007 r. - coś się przecież zmieniło od
tamtej pory, nieprawdaż?

A tu:
I SAP (kilka własnych BI w ofercie),
i PerformancePoint Server (podobno wygaszony),

patrz wyżej data konferencji :-)

i Dashboards,
i Scorecards,
i Reporting Services.

To rozumiem jako dostawców danych, a nie jako narzędzia/systemy BI współdziałające, chociaż
w sumie wynik z narzędzia od jednego dostawcy może przecież być zasileniem dla narzędzia
drugiego dostawcy, więc traktuję ten slajd niejednoznaczne.

"Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh I believe in yesterday..."
The Beatles

Excel się wybił. Jeszcze rok temu, na osi "od BI do Interfejsu"

I słusznie że wierzysz we wczoraj ;-) bo jak by nie ewoluował Excel (lub jego bracia z
konkurencyjnych pakietów biurowych), to śmierć nie jest mu pisana. BI-owi również, co
najwyżej 'markietingowcy' zmienią kiedyś nazwę z Business Intelligence na coś innego.

był dalej od BI niż PowerPoint (-Point(!) nie -Pivot, o tym jeszcze nikt nie słyszał).
Źródło: http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...

Teraz już jest na równi z "performansami" i, wyżej, też na równi obok "Dashboardów", ale to
jeszcze nie to. Jeszcze użytkownicy Excela muszą poczekać.

"This could BI heaven for everyone..."
Na razie - czyściec.

Czy aby na pewno? PowerPivot to wg mnie takie Econo BI Heaven for Small Business Needs. A
to dużo, bo nie musisz wywalać walizki pieniędzy po to, żeby mieć BiAja, jeśli masz Excela
(2010), to masz go za darmoszkę. Jeśli mamy małe potrzeby, to po co przepłacać?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/25

3 z 8 2012-01-03 09:34



Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

post dnia 02.03.10 o godzinie 10:24

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.03.2010, 16:46

Witam, Panie Pawle! Wszelki duch Pana Boga chwali!
Kopę lat!

Z tym 2007 to, rzeczywiście, nie zauważyłem. Zauważyłem, że październik... Zawsze się gubiłem
w datach i w ogóle...

Porozmawiajmy więc...

Już nie sam Excel, ale trio Excel-Access-PowerPoint tworzą wspaniałą platformę do analizy-
zarządzania-prezentacji wynikowym zbiorem danych. Otrzymanym z rozwiązań BI. Oczywiście
E-A-PP traktujemy tu jako 'końcówkę' a nie jako część układanki BI.
(Czyli BI jest konieczne i to bardzo. Excel to przeglądarka. - tłumaczenie WG)
P.K. 27.1.2009

Czy aby na pewno? PowerPivot to wg mnie takie Econo BI Heaven for Small Business Needs. A
to dużo, bo nie musisz wywalać walizki pieniędzy po to, żeby mieć BiAja, jeśli masz Excela
(2010), to masz go za darmoszkę. Jeśli mamy małe potrzeby, to po co przepłacać?
(Eee.. tam, niekonieczne. Wystarczy Excel... - tłumaczenie WG)
P.K. 2.3.2010

Samym Excelem, bez użycia dodatkowych narzędzi? Przechowywanie, ETL, cała analityka i
raportowanie tylko za pomocą samego Excela?
(Excel? Bez dodatowych narzędzi? W życiu!... - tłumaczenie WG)
P.K. 26.1.2009

No to pogadali.
;)

P.S. Bez obrazy. To tylko dowód na Pana tezę:
"coś się przecież zmieniło od tamtej pory, nieprawdaż?"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.03.10 o godzinie 17:15

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.03.2010, 17:12

No dobra, koniec uszczypków. Sam też zmieniam poglądy.

Ad rem.
Ewolucja postrzegania Excela jest oczywista. Przez samego producenta również, a może przede
wszystkim.
Najpierw typowe narzędzie do tabelek, traktowane wybitnie po macoszemu (do tej pory są tego
ślady, patrz ów 'interfejs', itp.)
Potem 'Smart Client' (MSO 2003, ale szybko się MS z tego wycofał)
Teraz pełnoprawny członek MSBI - OK., ale też jakoś krzywo...

Nie rozumiem tylko paru rzeczy (z dzisiejszego punktu widzenia):

1. Co ma do tego Excel 2010?
Excel 2010 i jego PP jest krokiem wstecz w analizie danych. Supergruby klient, podstawowe
wady (brak np. możliwości grupowania danych, tajemne podłączanie baz, brak
parametryzowania źródła, itp.) - po co to? Udowadniam, gdzie mogę, że 'lepsze' jest od wielu lat
na pokładzie, tylko NIKT O TYM NIE WIE.
Wystarczy parę procedurek (O, jak się niektórzy śmieją ze słowa 'makro' - tak, jakby sami nie
pisali 'makr'...) i już mamy załatwiony temat poboru danych, ich przeróbek, itp.
Moda na 'CiM' przeminie szybciej, niż się ją rozpowszechni, nawet przy tak intensywnej reklamie
różnych tam.

Dlaczego Pan, Panie Pawle, pisze takie rzeczy? (bez obrazy):
"nie musisz wywalać walizki pieniędzy po to, żeby mieć BiAja, jeśli masz Excela (2010), to masz
go za darmoszkę"
Co ma piernik do wiatraka?

2. Sposób szkolenia MS.
To dla mnie rzecz tajemna, że system szkolenia ludzi polega tylko i wyłącznie na handlu
certyfikatami. W życiu nie zatrudniłbym żadnego MSVPcośtama (albo musiałby mi udowodnić
parę rzeczy, czyli, że np. umie włączyć Excela), czyli specjalisty od zdawania egzaminów.
Wiemy, o co chodzi.
Najbardziej mi się podoba, że można na szkolenia takie dostać dofinansowanie, czyli kaska
wprost do MS, trzeba tylko znaleźć pacjenta, który uda, że chce.
Kiedyś był taki gość, Marcin Luter, czy jakoś tak, co się na coś podobnego wzburzył.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luter
Może warto ogłosić te 95 tez?

3. Świat BI.
Na tej totalnej ignorancji wyrósł całkiem spory świat, który 'wie lepiej'. Sprzedaje się rzeczy,
czasami niewiele warte (z punktu widzenia ich użytkownika), za tzw. 'grube' i nikomu nie
przyjdzie do głowy, że może być inaczej. Na szczęście niektórym przyszło, że może być inaczej,
niż w komunie (też była 'duża').
Na razie świat ów żywi się 'Exceliozą'.
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4. I dalej... (Już wracając do samego Excela):
Dlaczego przez prawie 20 lat istnienia Excela nie ma w nim funkcji bazodanowych z prawdziwego
zdarzenia?
Były przez chwilę SQLREQUEST (1997) - he, he, i tak nikt nie wie, o co chodzi... - ale były tak
toporne i tajemne, że wycofano. Co zostało?
* SUMA.JEŻELI() Co prawda ma już wiele kryteriów, ale dalej to typowy 'gruby klient' - tysiące
funkcji, żródła otwarte lub zlinkowane - Excelioza
* Łącza - tu to chyba nawet nie trzeba pisać
* WYSZUKAJ.PIONOWO - najlepszą funkcją w plebiscycie! Nie dość, że błędogenna (ten ostatni
argument, hehehe) to jeszcze na celu ma po prostu odtworzenie relacji miedzy tabelami, czyli
to, co SQL załatwia milion razy lepiej. Jak o tym napisałem na grupie 'Fani excela' pan
moderator mnie usunął, 'bo to nie w temacie'. Czad.
* BD.SUMA i reszta tego śmietnika. Od 2000 roku mam na to protezkę, czyli f. działającą tak
samo, tylko parametryzowalną. Nawet ktoś tego poużywał, ale pierwowzór jest tak zły, że
nawet protezki się nie przyjmują.

5. OLAP.
W E. od 2000 w 2007 WYCIĘTY! Czyli 'kup SQLSa'. Do tego PP E.2010 czyli 'jak ukryć OLAPA'. A
ludzie, jak im pokazuję kostkę w 3 minuty, otwierają szeroko buzie...

6. Pewnie byłoby do 10-ciu, a może i do 95-ciu, ale już mi się nie chce. I tak nikt nie skuma.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 09:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.03.2010, 09:03

Tak się zastanawiam nad przedmiotem tej dyskusji i nachodzą mnie refleksje nad samą istotą
problemu: kto i dlaczego potrzebuje BI i czy excel ma się jakoś do tego?

Samo hasło BI jest obecnie bardzo chwytliwe, ale poza pięknymi hasłami marketingowymi wnosi
dokładnie nic. Na początku i na końcu całego procesu jest człowiek - pierwszy, który dzielnie
wprowadza do systemów dane atomowe i drugi, który z tych danych potrzebuje określonej
informacji.

Tak długo, jak osoba wdrażająca BI potrafi z danych stworzyć oczekiwaną informację, tak długo
do szczęścia wystarczy tabela przestawna. Najlepiej w trybie 'read only'. I tu jest clue całości.

A kwestia narzędzia - sprawa wtórna, od biedy i młotkiem szewskim da się wbić gwóźdź 9-o
calowy - umorduje się człowiek, ale efekt końcowy będzie taki sam. Problem tkwi w tym, że IT
jako takie ma mnóstwo skomplikowanych nazw dzięki czemu dość prosto jest ogłupić szarego
użytkownika i wcisnąć mu coś, co się pięknie świeci z góry.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 14:37

Dyskutujemy chyba o tym, że dlaczego mimo wielu wad Excel jest najpopularniejszym
narzędziem mogącym spełnić podstawowe wymogi stawiane przed BI.
1. Jest relatywnie tani.
2. Powszechnie znany.
3. Łatwo to rozwijać i modyfikować.
4. Jak się nie potrafi przeliczyć z automatu to praktykant może doklepać/pokolorować ręcznie.
5. Na forach są tysiące mądrali, którzy doradzą.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 15:04

Samo hasło BI jest obecnie bardzo chwytliwe, ale poza pięknymi hasłami marketingowymi
wnosi dokładnie nic. Na początku i na końcu całego procesu jest człowiek - pierwszy, który
dzielnie wprowadza do systemów dane atomowe i drugi, który z tych danych potrzebuje
określonej informacji.

BI to tylko określenie do procesu przekształcania danych w informację (tzw. dane atomowe w
dane zrozumiałe dla biznesu, raporty), a później informację w wiedzę (to właśnie ma obrazować
słowo intelligence :) ). Nie oczekujmy tutaj jakiegoś AI czyli sztucznej inteligencji i nie mówmy,
że BI nic nie wnosi! A co z systemami podrzędnymi dla BI czyli MIS, DSS, GIS itd itd.?? Ehh
Panie Pawle :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 15:13

No nie, Szanowni, UPRASZCZACIE!

To wszystko prawda, ale oferuje on duuuuuuuuuuuuuużo więcej.
I cały ten wątek o tym. Problemem nie jest, czy może zastąpić BI - może i to doskonale
(oczywiście nie samodzielnie, oczywiście do pewnego stopnia, oczywiście do pewnej skali, ale
wszystkie te "ale" są daleka dalej, niż twierdzą dostawcy gotowych rozwiązań, zwanych BI.)

Problemem jest wiedza (a raczej niewiedza) użytkowników!
Wyłącznie.

P.S.
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Dobry analityk z Excelem i dobrym jego środowiskiem jest i MiSem i GiSem i wszystkimi
skrótami BI naraz, czyż nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 15:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.03.2010, 15:18

Wojciech Gardziński:

No nie, Szanowni, UPRASZCZACIE!

To wszystko prawda, ale oferuje on duuuuuuuuuuuuuużo więcej.
I cały ten wątek o tym. Problemem nie jest, czy może zastąpić BI - może i to doskonale
(oczywiście nie samodzielnie, oczywiście do pewnego stopnia, oczywiście do pewnej skali, ale
wszystkie te "ale" są daleka dalej, niż twierdzą dostawcy gotowych rozwiązań, zwanych BI.)

Problemem jest wiedza (a raczej niewiedza) użytkowników!
Wyłącznie.

P.S.
Dobry analityk z Excelem i dobrym jego środowiskiem jest i MiSem i GiSem i wszystkimi
skrótami BI naraz, czyż nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 15:20

Z powodzeniem zastępuje AutoCAD'a przy rysowaniu tabelek na których serwis sprzątający w
restauracji wpisuje godziny i podpisy. ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 16:14

Paweł Boczula:

Tak długo, jak osoba wdrażająca BI potrafi z danych stworzyć oczekiwaną informację, tak
długo do szczęścia wystarczy tabela przestawna. Najlepiej w trybie 'read only'. I tu jest clue
całości.

tabela przestawna jako źródło wymiarów z danymi dla miar agregowanych do obliczeń to tak
średnio chyba...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 22:06

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 16:32

Andrzej O.:

Paweł Boczula:

Tak długo, jak osoba wdrażająca BI potrafi z danych stworzyć oczekiwaną informację, tak
długo do szczęścia wystarczy tabela przestawna. Najlepiej w trybie 'read only'. I tu jest clue
całości.

tabela przestawna jako źródło wymiarów agregowanych do obliczeń to tak średnio chyba...

Ale, jakiż częsty to przypadek. A zwykła funkcja OLAP-owa to załatwia. Tylko trzeba mieć
kostkę, a ją z kolei trzeba zrobić lub mieć jakiś serwer, trzeba wiedzieć, co to OLAP, takie tam,
itd., itp...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.03.2010, 16:48

Wojciech Gardziński:

tabela przestawna jako źródło wymiarów agregowanych do obliczeń to tak średnio chyba...

Ale, jakiż częsty to przypadek. A zwykła funkcja OLAP-owa to załatwia. Tylko trzeba mieć
kostkę, a ją z kolei trzeba zrobić lub mieć jakiś serwer, trzeba wiedzieć, co to OLAP, takie
tam, itd., itp...

czyli w Excelu :) - podmapować wymiary z kostki i algorytm na komórkach? :)

(właśnie próbuję na modelu HD na arkuszach :) )

Nikt nie powie, że nie liczymy w Excelu algorytmów na danych zagregowanych skoro mamy
kostkę i mechanizmy naliczania na OLAPie?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 17:13

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 16:53
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No pewnie. OLAP załatwia wszelkie agregacje i szybkość dostępu, algorytmy w Excelu robią
resztę
Przykładzik: http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1349272

NIE TRZEBA mieć Excela 2010.
(Do tych moich funkcyjek wystarczy nawet Excel 2003, do tych czysto-excelowych musi być co
najmniej Excel 2007.)

pzdr

P.S.
Jeszcze taka wstawka z innej beczki - z tematu "ROI w BI"..., tym razem bardzo sensowna.

"Projekty informatyczne są bowiem zazwyczaj projektami wysokiego ryzyka. Po pierwsze, wiele
z nich w ogóle nie udaje się ukończyć. Są zamrażane i wyłączane na różnym poziomie
zaawansowania z wielu rożnych powodów. Mówi się o trafnym benchmarku na poziomie 50% w
ogóle ukończonych projektów. Dla tak dużej ilości nieudanych (bo nierealizowanych) projektów
całość wydatku inwestycyjnego jest właściwie całkowicie stracona – to co pozostaje to maszyny,
które można reużyć, niektóre fragmenty kodu i licencje, które bywa że są użyte w kolejnym
projekcie. Finalnie jednak rentowność takiego projektu jest mocno ujemna. Po drugie, dla
wdrożonych projektów IT przesadnie często komunikuje się ponadprzeciętne zyski. Na rynku
brak jest rzetelnych przekrojowych analiz wielu projektów inwestycyjnych. Istnieją próby ale są
one w dużym stopniu niepewne. Firmy typu Nucleus Research opierają swoją działalność na
systematycznych pomiarach ROI wielu inwestycji informatycznych. Wyniki ich prac rzadko
wykazują rentowności ujemne lub bliskie zeru. Rozgłasza się przecież zazwyczaj sukcesy a nie
porażki. Tym samym można nabrać przekonania że inwestycje informatyczne generują wysokie
stopy zwrotu, rzędu 100% czy nawet 1000%."

źródło: http://www.goldenline.pl/forum/roi-z-informatyki-roi-o...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 19:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.03.2010, 18:53

Wojciech Gardziński:

P.S.
Jeszcze taka wstawka z innej beczki - z tematu "ROI w BI"..., tym razem bardzo sensowna.

"Projekty informatyczne są bowiem zazwyczaj projektami wysokiego ryzyka. Po pierwsze,
wiele z nich w ogóle nie udaje się ukończyć. Są zamrażane i wyłączane na różnym poziomie
zaawansowania z wielu rożnych powodów. Mówi się o trafnym benchmarku na poziomie 50%
w ogóle ukończonych projektów.

mówi się... a mówi się o średniej? może medianie? albo lepiej 2 decylu - wg Pareto? z jakim
odchyleniem standardowym? I jak można przełożyć na konkretnego wykonawcę? wg mnie
przegięte w drugą stronę.
a to trochę istotne skoro w taki sposób wpływa na zwrot kapitału

nie wspominając o szacowaniu wprzód korzyści z projektu...

źródło: http://www.goldenline.pl/forum/roi-z-informatyki-roi-o...

trochę pusta ta grupa była na początku

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 21:05

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 20:53

Zostałem wywołany do tablicy technikaliów podnosząc nieco inną kwestię.

Jeżeli BI to dziedzina przekształcania danych źródłowych w informację i wiedzę, to pod tę
kategorię można też wrzucić to forum - bo wprowadzam informację i czerpię zeń wiedzę, a za
przekształcanie odpowiada logika biznesowa tej aplikacji. Równie dobrze mogę zbudować BI
oparty na notepadzie i katalogach współdzielonych. No dobrze, nieco się zagalopowałem. :)

Czy nie jest tak, że dawniej istniejące systemy zostały przepakowane na nowe technologie i
nazwane po nowemu? Może kiedyś było to prymitywne, bardziej wyspecjalizowane, za to teraz
jest piękne, potężne i potrafi wszystko. "GIS engine" - czyli co - zliczenie owieczek na hali dla
bacy, a może prezentacja lokalizacji pacjentów w szpitalu, możliwość zobaczenia gdzie jest moja
paczka w firmie kurierskiej? Oczywiście, bezsprzecznie jest rozwój, ale chciałbym zobaczyć coś
naprawdę innowacyjnego - właśnie to AI, które da mi sensowne analizy i prognozy - to jest
nowatorstwo i tu się ów excel wreszcie schowa.

Proszę mi pokazać duże wdrożenie rozwiązania typu BI zakończone sukcesem. Nie protokołem
odbioru czy przekazania, ale takie, gdzie po np. dwóch latach wszystko nadal działa zgodnie z
przeprowadzoną analizą i utworzonym projektem - wszyscy pracują jak mieli pracować a np.
najwyższe kierownictwo ma dostęp do wiedzy i podejmuje decyzje dzięki którym firma wzrasta
w siłę.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/25
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Nieco na marginesie - parę lat temu miałem okazję pracować bliżej z systemem szpitalnym,
który działał na HP UX, posiadał interfejs znakowy a panie na terminalach pracowały z
prędkością karabinu maszynowego. Stare odeszło, przyszło nowe, nowe technologie - flexibility,
reusability; nowe standardy projektowania - piękne GUI, obsługa myszką, kapitalna
architektura. Problem tylko tkwi w tym, że stare posiadało funkcje, o których się w nowym nie
śniło, i nowe wcale nie działa szybciej, a gromadzą podobne ilości danych. Dlaczego? Przecież
współczesna technologia informatyczna umożliwia stworzenie praktycznie cudów na kiju. Istota
tkwi w ludziach. Istotą działania każdego systemu informatycznego winno być usprawnianie
procesów biznesowych, w tym kontekście - szybki dostęp do potrzebnej wiedzy. Nic więcej nie
trzeba.

Jestem przeciwny ślepemu marketingowi, który do rangi hitu podnosi wodotryski oddalając się
od sedna informatyzacji. A może to branża zaczyna dojrzewać, w końcu kiedyś też samochód
miał jeździć, a dziś ma posiadać bajery. :)

Paweł Boczula edytował(a) ten post dnia 03.03.10 o godzinie 21:39

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 21:27

Paweł Boczula:

Czy nie jest tak, że dawniej istniejące systemy zostały przepakowane na nowe technologie i
nazwane po nowemu? Może kiedyś było to prymitywne, bardziej wyspecjalizowane, za to
teraz jest piękne, potężne i potrafi wszystko. "GIS engine" - czyli co - zliczenie owieczek na
hali dla bacy, a może prezentacja lokalizacji pacjentów w szpitalu, możliwość zobaczenia gdzie
jest moja paczka w firmie kurierskiej? Oczywiście, bezsprzecznie jest rozwój, ale chciałbym
zobaczyć coś naprawdę innowacyjnego - właśnie to AI, które da mi sensowne analizy i
prognozy - to jest nowatorstwo i tu się ów excel wreszcie schowa.

AI do predykcji to tylko i aż analizy statystyczne zbiorów danych (akurat wdzięczne do
wizualizacji i marketingu), a to połowa działalności - zamiany danych na wiedzę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.03.2010, 21:36

Terefere, kuku.
(Przepraszam, ale nie mogłem sobie odmówić napisania PIĘĆSETNEGO postu na tym wątku.)

Pozdrawiam wszystkich!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.03.2010, 00:02

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/25
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