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W zasadzie nie zgadzam się z większością osądów pana Wojciecha. Jednakże już z góry
protestuje przeciwko usuwaniu pana z tej grupy...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.06.2010, 15:41

Krzysztof Konitz:

W zasadzie nie zgadzam się z większością osądów pana Wojciecha. Jednakże już z góry
protestuje przeciwko usuwaniu pana z tej grupy...

To byl taki pomysl? Zle by sie stalo. Nikt inny chyba nie rozkrecil tu tylu merytorycznych dyskusji
Nawet jesli pan Gardzinski czasem nie pisze do konca powaznie i tylko bawi w adwokata diabla,
to jego tezy maja sens. Swiat sie zmienia, a my czasem za bardzo tkwimy w naszych BI-owych
oczywistosciach
Co najwyzej mozna gdzies zalozyc osobny watek do promocji firmowych nowosci AFIN, bo to w
nadmiarze staje sie rodzajem spamu. Tym bardziej na watku o cudownych zaletach Excela, bo
chyba oczywiste jest Excel + AFIN to cos innego niz Excel

No i przede wszystkim niech nie zarzuca nam ciagle ze zajmujemy sie BI tylko dla pieniedzy :((
To jest nieakceptowalne ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.06.2010, 16:30

Ups!
Moi Najwięksi Adwersarze ujęli się za mną - Dzięki!
Posurfowałem zaś, tym razem nie w Internecie i z nowymi siłami chciałbym...
...przypomnieć panu AK który nawet teraz ma za złe...

Co najwyzej mozna gdzies zalozyc osobny watek do promocji firmowych nowosci AFIN, bo to
w nadmiarze staje sie rodzajem spamu.

film, nagrany SPECJALNIE DLA NIEGO - tak, tak, nie wszyscy mają takie chody:
http://afin.net/open/KostkaImieniaAK.swf
Ale, piwa się nie doczekałem.
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Krzysztof Konitz:

W zasadzie nie zgadzam się z większością osądów pana Wojciecha. Jednakże już z góry
protestuje przeciwko usuwaniu pana z tej grupy...

To byl taki pomysl? Zle by sie stalo. Nikt inny chyba nie rozkrecil tu tylu merytorycznych
dyskusji
Nawet jesli pan Gardzinski czasem nie pisze do konca powaznie i tylko bawi w adwokata
diabla, to jego tezy maja sens. Swiat sie zmienia, a my czasem za bardzo tkwimy w naszych
BI-owych oczywistosciach
Co najwyzej mozna gdzies zalozyc osobny watek do promocji firmowych nowosci AFIN, bo to
w nadmiarze staje sie rodzajem spamu. Tym bardziej na watku o cudownych zaletach Excela,
bo chyba oczywiste jest Excel + AFIN to cos innego niz Excel

No i przede wszystkim niech nie zarzuca nam ciagle ze zajmujemy sie BI tylko dla pieniedzy
:(( To jest nieakceptowalne ;)

Wszyscy pracują dla pieniędzy - to nie grzech. Ja walczę z tymi, co kłamią, mówiąc, że TYLKO
TAK (czyli dzięki owemu BI) można rozwiązać problemy analityczne. I nie kłamią TYLKO dla
pieniędzy (każdy orze, jak może), kłamią czasami z własnej wygody i dostępu do przywilejów (to
o tzw. specach IT, jeżdżących na fundowane "szkolenia" bo Bahamach), ale przede wszystkim z
tymi, a właściwie nie z nimi, tylko z ich poglądami , co Z NIEWIEDZY piszą i myslą, że jak wyżej.

Dowiedzcie się że MOŻNA ROZWIĄZAĆ problemy analitycznej prostym Excelem, Accesssem,
kilkoma wynalazkami, a przede wszystkim - WIEDZĄ.
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P.S. Gratulki Komorowskiemu!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.07.2010, 20:43

Wojciech Gardziński:

>

piwa się nie doczekałem

Piwa sie Pan nie doczekal, bo Pan na nie nie zasluzyl. Filmik byl slaby.
Choc faktycznie zgodnie z zapowiedzia dlugi i nudny

Zreszta tamto piwo to Pan sam sobie u mnie obiecal
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
- jesli sie uda
Sam Pan stawia zaklad, sam rozstrzyga czy wygral. Proponuje konsekwentnie samemu kupic
sobie piwo i samemu wypic

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.07.2010, 22:59

Kto ma ochotę poanalizować i się pośmiać, niech sobie kliknie.
Jaki system, tacy konsultanci, a może odwrotnie, hehehe.
W każdym razie dzięki za wstawienie się za mną.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.07.2010, 10:14

Zmieniamy temat.

Czy kto może mi podać jeden, słownie JEDEN, powód do zainstalowania SharePointa, poza
oczywiscie dowartościowaniem działu IT, wzrostu pensji, bo i odpowiedzialności (żeby toto w
ogóle ustało), jeśli zarządzanie dokumentami w sieci jest już w miarę dopracowane i za darmo?

http://www.goldenline.pl/forum/1703900/excel-nie-excel...

I jeszcze ciekawostka, z innej nieco beczki:
Microsoft Google AdWords is ready!
You Dream It, We Deliver It, I have to pay for it.
http://advertising.microsoft.com/home#2

Czad. Juz teraz, jak sie wpisze "Microsoft Business Intelligence" w Googlach, to wyskakują
wszyscy, co to głoszą, że "Excel jest be!". Co to będzie teraz? Kto zostanie większym (czyli na
1-szym miejscu Binga) dostawcą MBI? Warto się pospieszyć - świeże!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.07.2010, 10:19

Wojciech Gardziński:

Zmieniamy temat.

Czy kto może mi podać jeden, słownie JEDEN, powód do zainstalowania SharePointa, poza
oczywiscie dowartościowaniem działu IT, wzrostu pensji, bo i odpowiedzialności (żeby toto w
ogóle ustało), jeśli zarządzanie dokumentami w sieci jest już w miarę dopracowane i za
darmo?

SharePoint to nie tylko miejsce składowania/wymiany plików jak niektórzy go postrzegają.
Spróbuj zrobić na tych sieciowych wynalazkach jakiś prosty obieg pracy np procesowanie
wniosków urlopowych.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.07.2010, 10:43

Paweł B.:

Wojciech Gardziński:

Zmieniamy temat.

Czy kto może mi podać jeden, słownie JEDEN, powód do zainstalowania SharePointa, poza
oczywiscie dowartościowaniem działu IT, wzrostu pensji, bo i odpowiedzialności (żeby toto
w ogóle ustało), jeśli zarządzanie dokumentami w sieci jest już w miarę dopracowane i za
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darmo?

SharePoint to nie tylko miejsce składowania/wymiany plików jak niektórzy go postrzegają.
Spróbuj zrobić na tych sieciowych wynalazkach jakiś prosty obieg pracy np procesowanie
wniosków urlopowych.

Rozumiem bóla. Szczególnie, jak te wnioski latają w Excelkach i potem trzeba ręcznie (znam
takie bolesne przypadki).
Te sieciowe wynalazki to rzeczywiście tylko strona "biblioteki dokumentów" - tu pełna zgoda.
Ja jednak takie właśnie procesowanie wniosków urlopowych zrobiłbym raczej tak:
http://www.goldenline.pl/forum/1749756/konsolidacja-da...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.07.2010, 10:54

A co ma wspólnego procesowanie wniosków urlopowych z BI ?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.07.2010, 19:04

Krzysztof Konitz:

A co ma wspólnego procesowanie wniosków urlopowych z BI ?

A jak inaczej, jak nie poważnym, notowanym u Gartnera, BI-ajem, policzyć KPI 'worker
satisfaction index' = 'days on the beach' / 'effective workdays (the boss present)'?
Przeciez to KLUCZOWE w BSC, ABC, itp.

Serio: takie samo zbieranie i konsolidacja informacji rozproszonej, jak wszystko inne, np. plany,
budżety. Do konsolidacji tabelek planów już można BI używać, czy też jeszcze nie? (Bo jak nie
można, to co toto właśnie robi w reklamach dokładnie wszystkich systemów?)

QlikView umożliwi Państwu połączenie wielu, rozproszonych w organizacji źródeł danych

(systemów finansowo-księgowych, ERP, CRM, danych o kursach walut czy cen surowców z

internetu, plików Excel, txt, xml itp.) w jeden spójny model analityczny bez konieczności

posiadania hurtowni danych, na mniej wymagającym sprzęcie, przy sekundowych czasach

odpowiedzi na zapytania.

(taki spamik z innej grupy)

Edit: drobiazgi

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.07.10 o godzinie 19:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.07.2010, 19:27

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

>

piwa się nie doczekałem

Piwa sie Pan nie doczekal, bo Pan na nie nie zasluzyl. Filmik byl slaby.
Choc faktycznie zgodnie z zapowiedzia dlugi i nudny

Zreszta tamto piwo to Pan sam sobie u mnie obiecal
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
- jesli sie uda
Sam Pan stawia zaklad, sam rozstrzyga czy wygral. Proponuje konsekwentnie samemu kupic
sobie piwo i samemu wypic

ja bardzo lubię przykłady p. Wojciecha, bo na simplistycznym przykładzie prosto pokazują
rozwiązanie problemu. Brakuje jedynie pokazania, że na nieuproszczonym przykładzie również
jest łatwe proste i przyjemne :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.07.2010, 21:23

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Konitz:
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A co ma wspólnego procesowanie wniosków urlopowych z BI ?

A jak inaczej, jak nie poważnym, notowanym u Gartnera, BI-ajem, policzyć KPI 'worker
satisfaction index' = 'days on the beach' / 'effective workdays (the boss present)'?
Przeciez to KLUCZOWE w BSC, ABC, itp.

Serio: takie samo zbieranie i konsolidacja informacji rozproszonej, jak wszystko inne, np.
plany, budżety. Do konsolidacji tabelek planów już można BI używać, czy też jeszcze nie? (Bo
jak nie można, to co toto właśnie robi w reklamach dokładnie wszystkich systemów?)

Hmm, tak patrząc to również wystawianie faktur, naliczanie płac, gospodarka magazynowa i co
tam Pan jeszcze sobie wymysli to również BI...
Owszem dane dotyczące statystyk związanych z wnioskami urlopowymi można analizować za
pomocą narzedzi BI. Tak jak większośc danych z systemów transakcyjnych. Ale samo
procesowanie wniosków to pomimo, że staram się jak mogę przyswajać Pana argumenty dla
mnie do BI pasuje jak pięść do nosa...
Wiem, wiem, że da się zrobić workflow w excelu, a wszak excel wg Pana to jedyny słuszny BI,
jednak jakoś wolę rozgraniczać systemy transakcyjne od stricte analitycznych...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.07.2010, 23:04

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Konitz:

A co ma wspólnego procesowanie wniosków urlopowych z BI ?

A jak inaczej, jak nie poważnym, notowanym u Gartnera, BI-ajem, policzyć KPI 'worker
satisfaction index' = 'days on the beach' / 'effective workdays (the boss present)'?
Przeciez to KLUCZOWE w BSC, ABC, itp.

Serio: takie samo zbieranie i konsolidacja informacji rozproszonej, jak wszystko inne, np.
plany, budżety. Do konsolidacji tabelek planów już można BI używać, czy też jeszcze nie?
(Bo jak nie można, to co toto właśnie robi w reklamach dokładnie wszystkich systemów?)

Hmm, tak patrząc to również wystawianie faktur, naliczanie płac, gospodarka magazynowa i
co tam Pan jeszcze sobie wymysli to również BI...

że co?????

Wiem, wiem, że da się zrobić workflow w excelu, a wszak excel wg Pana to jedyny słuszny BI,
jednak jakoś wolę rozgraniczać systemy transakcyjne od stricte analitycznych...

...no więc?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.07.2010, 23:14

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Serio: takie samo zbieranie i konsolidacja informacji rozproszonej, jak wszystko inne, np.
plany, budżety. Do konsolidacji tabelek planów już można BI używać, czy też jeszcze nie?
(Bo jak nie można, to co toto właśnie robi w reklamach dokładnie wszystkich systemów?)

Hmm, tak patrząc to również wystawianie faktur, naliczanie płac, gospodarka magazynowa i
co tam Pan jeszcze sobie wymysli to również BI...

A ja tam bym poprosił po prostu o odpowiedź na pytanie:
Czy "planowanie i budżetowanie" to już BI, czy też jeszcze nie?

Ciekawe, co na ten temat mieliby do powiedzenia dostawcy "systemów do budżetowania i
analiz"? ;)

P.S.
Ciekawe też, gdzie Pan był, jak SAP sprzedawał po Polsce straszliwie drogie FKi, wciskając, że
wdraża ERPy i w ogóle szczęście?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.07.10 o godzinie 10:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.07.2010, 09:52

Taki wtręt z innej beczki...
Wojciech Gardziński:
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Hej.

Jakiś czas temu doliczyłem się 4 produktów BI, oferowanych przez firmę SAP.

1. SAP BW
2. Business Objects
3. Prometriq
4. Duet

Ale nadszedł, wreszcie, długo oczekiwany, PIĄTY!!!

http://www.computerworld.pl/news/356438/SAP.BI.OnDeman...

JEST, JEEEEEST, WREEEEEEESZCIE! - SZÓSTY!
http://www.erp-view.pl/business_intelligence/in-memory...

P.S. Słuchajcie, poważne pytanie mi zakiełkowało po kawie popołudniowej:
A jak Jedna Wersja Prawdy będzie się różnić pomiędzy różnymi BI-ajami, to co

wtedy?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.07.10 o godzinie 13:58

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.07.2010, 11:27

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Serio: takie samo zbieranie i konsolidacja informacji rozproszonej, jak wszystko inne,
np. plany, budżety. Do konsolidacji tabelek planów już można BI używać, czy też jeszcze
nie? (Bo jak nie można, to co toto właśnie robi w reklamach dokładnie wszystkich
systemów?)

Hmm, tak patrząc to również wystawianie faktur, naliczanie płac, gospodarka magazynowa
i co tam Pan jeszcze sobie wymysli to również BI...

A ja tam bym poprosił po prostu o odpowiedź na pytanie:
Czy "planowanie i budżetowanie" to już BI, czy też jeszcze nie?

Ciekawe, co na ten temat mieliby do powiedzenia dostawcy "systemów do budżetowania i
analiz"? ;)

prosto i na temat - nikt nie planuje na poziomie pojedynczej transakcji, a na jakimś poziomie
agregacji. Agregacja typu "konto analityczne" niekoniecznie jest mile widziane ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.07.2010, 14:48

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A ja tam bym poprosił po prostu o odpowiedź na pytanie:
Czy "planowanie i budżetowanie" to już BI, czy też jeszcze nie?

Ciekawe, co na ten temat mieliby do powiedzenia dostawcy "systemów do budżetowania i
analiz"? ;)

prosto i na temat - nikt nie planuje na poziomie pojedynczej transakcji, a na jakimś poziomie
agregacji. Agregacja typu "konto analityczne" niekoniecznie jest mile widziane ;)

Przepraszam za osłowatość, ale nie rozumiem: TAK czy NIE?

Jeśli 'TAK' to znaczy, że ziarnistość 'do transakcji' wyznacza fakt, czyś BIajem jest, czy też nie, to
co robią jakieś kursy walut w reklamie QV? Może to nie BI?

Jeśli 'NIE' czyli, że jak musisz analizować transakcje, to je po prostu analizujesz, to oznacza, że
dostawcy "SdPiBiA" nie mają nic wspólnego z BI.
To czemu to reklamują? ;)

P.S. Małe ciach!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.07.10 o godzinie 15:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.07.2010, 15:03
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przepraszam, ale ja miałem pytanie o planowanie i budżetowanie, a nie o QV :)

Zresztą to jest pytanie do purystów - czy QV jest BI bo działa jak system transakcyjny tylko że
poprzez kostki przedstawia raporty w locie? Purystów jest zapewne niewielu bo nie ma tak
naprawdę definicji BI (wiki prawdę ci powie http://pl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence):
BI to przetwarzanie danych w informację zarządczą... raport z ERP też jest informacją zarządczą,
tyle że angażuje tegoż ERPa, więc QV... będzie BI :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.07.2010, 17:04

No to super. Wróciliśmy do źródeł - ja cytowałem wiki w 6. (słownie: SZÓSTYM!) poście tego
wątku, co spowodowało jakże bardzo silny napad (zajazd, jak to mawiał Wieszczu) na mnie
różnych tam prawdziwków i jednej prawdziwki ("purystów", jak Pan to nazywa).
Zauważył Pan, że im prawdziwek młodszy wiekiem, tym bardziej prawdziwy?

Więc i QV jest, i Excelek jest, i AFINek jest, i kupa innych też jest.
Więc kłamią, no dobra - mylą się, ci, co twierdzą, że nie jest.

A jak (w tym swoim bycie - jestestwie już jednoznacznie potwierdzonym) Excel jest i jest
najpopularniejszy - to jest królem - czyż nie?
Bo jakże inaczej być królem, jak nie być znanym przez wszystkich poddanych, jak nie odbierać
należnego mu hołdu w postaci np. eksportowania wszelkich danych do niego, itp. itd.

Ech...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.07.2010, 17:47

Krzysztof Konitz:

Hmm, tak patrząc to również wystawianie faktur, naliczanie płac, gospodarka magazynowa
i co tam Pan jeszcze sobie wymysli to również BI...

A ja tam bym poprosił po prostu o odpowiedź na pytanie:
Czy "planowanie i budżetowanie" to już BI, czy też jeszcze nie?

Ciekawe, co na ten temat mieliby do powiedzenia dostawcy "systemów do budżetowania i
analiz"? ;)

P.S.
Ciekawe też, gdzie Pan był, jak SAP sprzedawał po Polsce straszliwie drogie FKi, wciskając, że
wdraża ERPy i w ogóle szczęście?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.07.10 o godzinie 10:14

Panie Wojciechu,

Czasem zastanawiam się czy Pan ma jakiś plan w tym biciu piany czy po prostu robi Pan to dla
przyjemności...
1. "Czy planowanie i budżetowanie to już BI" - wg mnie nie. Dla mnie BI to systemy
analizowania danych. Moim skromnym zdaniem BI nie "produkuje" danych ale je przetwarza.
Dane powstają natomiast m.in. w systemach transakcyjnych - dokumenty księgowe,
magazynowe, owa nieszczęsna ewidencja nieobecności itp. Sądziłem, że przynajmniej co do tego
jesteśmy zgodni ?
2. Co do FK, o których Pan napisał sprzedawanych przez SAP to już jakieś kompletne
nieporozumienie. SAP od kilkudziesięciu lat sprzedawał i sprzedaje w ramach swojego systemu
transakcyjnego moduły obsługujące m.in. FI, CO, SD, MM itp. - to jest typowe oprogramowanie
służące do obsługi codziennej działalności firm i nie ma z BI nic wspólnego...
Rozumiem, że boli Pana mnogość oferowanych przez SAP rozwiązań BI. No ale czym zawinił
sobie ich sysem ERP ? Przecież Excel to "king of BI", nie "king of ERP" ? A może nie ? Może excel
to już generalnie narzędzie do wszystkiego ? Może nawet word nie jest już potrzebny ?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |7.07.2010, 23:02

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/29
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