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Proponuje przejść na inny wątek, bo ten jest odnośnie Excela, a my zaczynamy rozważać teraz o
istocie BI, AI itd itd.
Panie Pawle odnośnie Pańskiego pytania o wdrożenia systemów, to wszelkiego rodzaju
predykcje, ryzyka kredytowe/ubecpieczeniowe, analiza danych przeszłych do wyznaczania
fraudów (tzw. fraud detection), wskaźnieki finansowe i nie tylko (czyli KPI, a potem BSC, po coś
to Kaplan z Nortonem wymyślili). A teraz gdzie, hmm większość banków, część ubezpieczalni
plus duża część średnich i dużych przedsiębiorstw. A teraz coś z Pańskiej dziedziny czyli
medycyny, np segmentacji danych lub wynajdowanie zależności w dużych zbiorach danych,
przecież to już jest wykorzystywane, a czy to jest BI, hmm ja bym to pod BI nie wliczał, raczej
pod metody data miningowe i statystyczne obróbki danych.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.03.2010, 09:41

Paweł Boczula:

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. :)

jeszcze dodam - ja rozpoczynałem od analiz ankiet.
Ankieta to taki zbiór - od 1500 do 3000 (im więcej pytań tym większa, żeby kohorty miały
odpowiednią istotność) respondentów [rekordów] odpowiada na do 200 pytań [wymiarów], które
w przypadku skali ocen nie posiadają elementów [miara: 1-5], listy wyboru mają tyle
elementów ile na liście [miara 0/1], przy pytaniach otwartych lista elementów jest dynamiczna
(hasła kluczowe) plus miara tekstowa (opis). Ankiet spływa kilka w tygodniu, nie mają skali
czasowej, chyba, że są cykliczne.
W porównaniu do systemow transakcyjnych kilka(set)tysięcy rekordów w miesiącu przy max.
20-30 wymiarów to jest skala rzędu jednego zera mniejsza = 3000*200 w porównaniu do
500k*30.
Podstawowe analizy statystyczne (dostępne też częściowo w Excelu) są na poziomie dzisiejszych
wodotrysków w systemach BI. A ja pamiętam, że robiły się w locie na konfiguracji, ciekawe czy
ktoś pamięta, RAM - 24MB, dysk poniżej 1GB, procesor ok.100MHz :]

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.03.2010, 09:51

Robert Woźniak:

Proponuje przejść na inny wątek, bo ten jest odnośnie Excela, a my zaczynamy rozważać
teraz o istocie BI, AI itd itd.

Ech, żal mi Złotej Rybki. Nie dość, że spełnia życzenia, to jeszcze zawsze chcą być ważniejsi od
niej...
http://www.goldenline.pl/forum/business-intelligence/6...
;)

Gdzie robimy Benefis, tak a'propos?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.03.10 o godzinie 09:58

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.03.2010, 09:56

Ok dodałem temat "BI - czy coś więcej niż tabela przestawna?". Zapraszam tam :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.03.2010, 10:27

Ależ Panie Robercie, źle mnie Pan zrozumiał.
Nikogo nigdy nie "wyganiałem", na nikogo nigdy nie "doniosłem" do PanModa. To specjalizacja
innych.
Proszę czuć się swobodnie ;)

Czy BI to coś więcej, niż tabela przestawna? Owszem:
Funkcje
Publikacje
Elastyczność
Własna architektura z hurtownią danych
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Wygoda użytkowania

Brak "wszystkowiedzących", strasznie drogich konsultantów
Brak JWP
... (Proszę o dopisywanie)

Pana lista, panie Robercie, nigdy nie była kompletna, wie Pan o czym piszę. Tu nie ma cenzury.

P.S.
A'propos Benefisu:
Proponuję znaną wśród elit elegancką restaurację Qlala...
http://qlalabar.pl/index.php?option=com_rsgallery2&Ite...
To zdjęcie najlepiej oddaje charakter tego wyjątkowego miejsca... tam po prostu szybko
przestaje się widzieć ostro. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.03.10 o godzinie 11:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.03.2010, 10:41

My tu gadu-gadu i łubu-dubu, benefisy i takie tam, a w międzyczasie odszedł, nie doczekawszy
się nawet przedszkola http://www.bimag.pl
Ech, znak czasów...

RIP!

A może, po prostu, za rzadko używali słowa "Excel"...?

Przy okazji, nowy filmik w kinie (wysoce niskobudżetowy):
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1524378/s/1#29...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.03.10 o godzinie 13:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.03.2010, 11:52

Odpowiadam publicznie na pytanie, zadane na privie:

"(...) u Pana gdzieś na stronie te kwestie są opisane? Kwerendy odświeżające automatycznie
kwerendy źródłowe, .htm z pełna obsługą?"

http://afin.net/artykuly/controlling/II_HurtowniaDanyc...
Oczywiście, na pytania odpowiem.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.03.2010, 15:37

Próbowałem odtworzyć sztuczkę magiczną, którą widziałem na Pana prezentacji:

Stworzył Pan model HD: tabele z trzech baz zostały query wrzucone do trzech skoroszytów
arkusza "HD", z tego arkusza excelowego zostało pociągnięte query łączące relacjami te trzy
tabele i wrzucone do excela "interfejs" jako tabela przestawna z wykresem. Z tego powstał plik
.htm z obiektem OWC dającym pełną obsługę tabeli przestawnej i wykresu.
Sztuczka magiczna polegała na tym, że odświeżenie danych na obiektcie OWC odświeżało
wszystkie kwerendy aż do tabel źródłowych.

No i nie udało mi się tego odtworzyć. Kwerendy w excelu "HD" nie są widziane jako osobne
kwerendy, plik .htm nie eksportuje się z obiektem OWC.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.03.2010, 14:12

Witam.

No to po kolei:
1. Do jednego skoroszytu, zwanego 'HD' robimy 3 kwerendy z różnych baz. Nie zmieniamy
żadnych nazw - tylko zapisujemy i zamykamy(!) plik.
2. Z nowego skoroszytu, zwanego 'Raport' robimy kwerendę do pliku HD, wyświetlając trzy albo
arkusze (F$, O$, R$) albo kwerendy. I te, i te, są widoczne w oknie dodawania tabel jako 'tabele
systemowe', ale dopiero po zaznaczeniu opcji 'tabele systemowe' (domyślnie ich nie widać,
trzeba kliknąć ptaszka). Kwerenda ta łączy tabele już z jednego pliku.
3. Podczas przejścia kwerendy do Excela wybieramy opcję 'Raport tabeli przestawnej' (nie: do
arkusza). Tworzy się tabela przestawna na zewnętrznym źródle danych.
4. Ustawiamy ją i robimy z niej wykres przestawny. Polecam najprostszy, a tabela w formie
najbardziej 'zgrupowanej'.
5. Ten wykres(!!!) zapisujemy jako stronę sieci Web, zaznaczając w opcjach, że publikujemy
'wykres' i że 'z interakcją'
Dopiero wtedy to załącza komponenty OWC (I tylko w Excelach XP-2003, w Excelach 2007, 2010
nie działa, bo są one 'nowocześniejsze', czytaj: SharePoint się nie sprzedawał).
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Strona taka jest odświeżana DWUetapowo:
1. Trzeba otworzyć HD i w nim 'Odśwież wszystko' na pasku 'Dane zewnętrzne' (Plik HD potem
trzeba zamknąć.)
2. Odświeżenie strony HTM poprzez 'Odśwież' na pasku strony OWC.

Hurtownia w Accessie, na tabelach dołączonych, odświeżała się JEDNYM KLIKNIĘCIEM. W Excelu
wymaga DWÓCH kliknięć.

Życzę powodzenia w próbach. I proszę się pochwalić.

P.S. Mowa o mojej prezentacji na http://www.goldenline.pl/spotkanie/excel-2010-business...

I, pytanie zasadnicze, oczywiście podchwytliwe:
Czy zgodzi się Pan ze mną, że TAKIE użycie Excela, jest lepsze (!) niż ów (przereklamowany)
Power Pivot?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.03.10 o godzinie 16:43

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.03.2010, 16:19

wydawało mi się, że pokazywał Pan możliwość odświeżenia jednym klikiem z poziomu .htm aż
do kwerend źródłowych (choć nie warto żeby każdy użytkownik przeglądarkowy odświeżał całe
połączenie bo można to robić na poziomie 'raportu tabeli przestawnej')

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.03.2010, 16:32

Andrzej O.:

wydawało mi się, że pokazywał Pan możliwość odświeżenia jednym klikiem z poziomu .htm aż
do kwerend źródłowych

I owszem - na Accessie.
Tu - krok po kroku (na http://afin.net/webcasts od 2009-09-01)
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...

(choć nie warto żeby każdy użytkownik przeglądarkowy odświeżał całe połączenie bo można
to robić na poziomie 'raportu tabeli przestawnej')

Zgadza się - i też o tym mówiłem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.03.10 o godzinie 17:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.03.2010, 16:42

Mejla Bijajowego dostałem!
(pełno obrazków - uśmiechniętych twarzy profesjonalistów, zegary, prędkościomierze i wykresy
- full profi marketing)
I jestem pełen troski:(

****************************
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Sprawdź jak wypełnić luki w Twoim systemie Business
Intelligence" poświęconą rozwiązaniom DataWatch, które są idealnym uzupełnieniem dla
wykorzystywanych przez Państwa systemów Business Intelligence.

Firma (...) specjalizuje się w unikalnych rozwiązaniach do automatycznej konwersji

danych z postaci plików tekstowych czy PDF (często dostępnych jako standardowe

raporty systemów ERP) do dowolnych formatów umożliwiających ich późniejszą

obróbkę w modułach klasy Business Intelligence obejmujących raportowanie, analizę

danych oraz kokpity informacyjne.

Data i miejsce konferencji:
- (...)

Adresaci Konferencji:
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętymi systemami Business
Intelligence a w szczególności użytkowników takich systemów, którzy poszukują metod ich
ściślejszej integracji z systemami ERP.

Szczególnie zapraszamy:
- Managerów IT odpowiedzialnych za wybór i utrzymanie systemów BI i ERP
- Analityków korzystających z wielu złożonych źródeł danych
- Project Managerów odpowiedzialnych za wybór i wdrożenie systemów BI i ERP
****************************

Czy oni nie wiedzą że ...
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http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.TC_P...
jest od 9-ciu lat? (to ad "unikalne")
"Luki w systemie Business Intelligence" To BI miewają luki?????
Które się wypełnia przeklejkami plików tekstowych??

Jak to było?
"Co, film polski kręcą? To dlaczego ja nie gram?"... ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.10 o godzinie 10:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.03.2010, 09:23

Co tu tak cicho? Pozwalniali już wszystkich, czy co?

Szanowni.
Jak wiadomo, największymi fanami Exceliozy są producenci Biznes Intelidżensów (bo mogą nas
od niej w kółko i wciąż ratować).

Więc mam coś dla nich:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1529502/s/1#30...

Czyli:
Wchodzi konsultant do firmy, mówi: "Kliencie, odwróć się od monitora!"

Gdy klient jest odwrócony, szybko instaluje AFINA (demo oczywiście), puszcza czary-mary i z
tryumfem mówi klientowi:
"Masz z tego raportu aż 30.153 łącza! Tak dłużej być nie może! Kup nasz wspaniały produkt
[nazwa], który Cię od tego uwolni..."

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.03.10 o godzinie 14:00

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |30.03.2010, 12:54

a zauważył Pan, Panie Wojciechu, że nowy Excel wstawiony jako obiekt lub podłączony jako dane
aktualizuje się bez potrzeby zapisania zmian na dysku? Ciekawostka.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.03.2010, 17:23

Andrzej O.:

a zauważył Pan, Panie Wojciechu, że nowy Excel wstawiony jako obiekt lub podłączony jako
dane aktualizuje się bez potrzeby zapisania zmian na dysku? Ciekawostka.

Nie, (sam) nie zauważyłem ;)
POKAZAŁ MI TO jeden taki tu na GLu, tylko nie pamiętam w której pogadance, dam linka jak
znajdę.

A z tym, że to Excel 2010 tak ma, to też, Panie Andrzeju, nie do końca prawda, bo ON MI TO
POKAZAŁ na E2003

I też mi wyszły oczy na wierzch!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.03.2010, 17:49

Wojciech Gardziński:

A z tym, że to Excel 2010 tak ma, to też, Panie Andrzeju, nie do końca prawda, bo ON MI TO
POKAZAŁ na E2003

Pan nie mówi, że Excel2003 pozwala na pracę grupową... katastrofa! ;D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.03.2010, 22:29

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A z tym, że to Excel 2010 tak ma, to też, Panie Andrzeju, nie do końca prawda, bo ON MI
TO POKAZAŁ na E2003

Pan nie mówi, że Excel2003 pozwala na pracę grupową... katastrofa! ;D
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Ależ, zgadzam się. Ale arkusz nie służy do pracy grupowej, a jeśli ma służyć, to musi być "klient-
serwer", jak Google Docs
(Bo jak inaczej zapewnić spójność wersji, jak mamy dwóch grubych klientów, bijących się o ten
sam dokument?)
Tu, gdzie serwer jest jeden, a jedynie dwóch cienkich klientów, wyświetlających tylko, wszystko
jest LEPIEJ:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AumfkdB1vN2BdE...
(możemy gaworzyć w różnych językach w czasie rzeczywistym - mój syn wymyślił)
Ja rozumiem, że przez to , że E2003 robi to katastrofalnie, chce Pan powiedzieć, że E2010 będzie
robił to lepiej? W życiu - nie ma szans.. Dwóch supergrubych klientów o jeden dokument nie
powalczy...

A, co do meritum... Od kiedy odświeżanie kwerend to praca grupowa? ;)

P.S.
Co, ratujemy panią Anię przed wdepnięciem w ?
http://www.goldenline.pl/forum/excel/1586648/s/1#30433446

P.S.2.
Sprawdziłem to, czy to pobieranie z otwartego rzeczywiście działa w E2003. Działa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.03.10 o godzinie 09:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.03.2010, 23:19

A, co do meritum... Od kiedy odświeżanie kwerend to praca grupowa? ;)

Ha! A może ma Pan rację?
No, bo wyobraźmy sobie przypadek - zresztą chyba to właśnie przypadek pani Ani ;)...

Kilka osób wprowadza dane, a ktoś chce to mieć ON-LINE, od razu i bez lipy dobrze..

Sposoby rozwiązania:

1. jeden plik, excel (opcja pracy grupowej) - wszystko się krzaczy

2. Google Docs , nic się nie krzaczy, ale ciężko wpisywać w jeden arkusz, a nawet jak wpisują z
różne zakresy albo arkusze to trzeba skonsolidować (to akurat bajka) ale i PRZESŁAĆ Z
SERWERA na lokal, bo tu tabela przestawna, wykres i takie tam - też źle.

3. (Propozycja moja na bazie Pana pomysłu): kilka osób ma SWOJE skoroszyty na sieci. Po
prostu je otwiera i wpisuje dane. Mogą zapisywać, zamykać, długo pisać nie zapisując - słowem
robić, co chcą.
ALE ADO MA DOSTĘP DO TABEL RÓWNIEŻ PLIKÓW OTWARTYCH - więc prosty program
konsolidujący, np.
http://afin.net/samples/AFIN.NET.InformationServices/A...
po tych arkusikach i dane skonsolidowane gotowe!

DOBRY POMYSŁ, PANIE SZANOWNY!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.03.10 o godzinie 11:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.03.2010, 11:13

Wojciech Gardziński:

Co tu tak cicho? Pozwalniali już wszystkich, czy co?

Szanowni.
Jak wiadomo, największymi fanami Exceliozy są producenci Biznes Intelidżensów (bo mogą
nas od niej w kółko i wciąż ratować).

To będzie motto naszego rewolucyjnego kółka walki z biajowym łże-konsultantami;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.04.2010, 23:25

A logo naszego RKWzBIŁK-a?

Garażowe powielacze Sił Rewolucyjnych drukują już plakaty...

1. propozycja
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.11 o godzinie 12:50

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.04.2010, 11:40
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