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Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Dla mnie to jest b. duzo. To pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji Excel-SerwerMDB.

MDB? SAP i Access?

Chodzilo mi o Multi-dimensional Database (chyba faktycznie nie uzywa sie skrotu MDB)
Myslalem o bazie danych, do ktorej mozna sie odwolywac uzywajac takich pojec jak 'kostka'
czy 'wymiar'.

Aaa, no to OLAP-ik zwykły, najzwyklejszy, w Excelu dostępny od 2000 r.
To Excel tez "pozwala".
http://www.goldenline.pl/forum/1135138/hurtownia-danyc...

Zresztą, na filmie pana imienia też był...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.07.10 o godzinie 15:41

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2010, 15:41

Wojciech Gardziński:

Zresztą, na filmie pana imienia też był...

Prosze juz skonczyc z 'filmikiem imienia AK'. Nie wiem czy to wynika tylko z braku delikatnosci i
taktu czy jest to swiadome, personalne dopierdalanie obliczone na osmieszenie badz wytracenie
rozmowcy z rownowagi. Obawiam sie ze to drugie i dlatego prosze o zaprzestanie.
To profesjonalne forum i pewnych regul wypada przestrzegac zeby nie przestalo byc
sympatycznie

Jesli Pan lubi chamska pyskowke to polecam np. forum 'Polityka'. Zrozumie Pan znaczenie slowa
'web brigades'

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.07.2010, 16:36

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Zresztą, na filmie pana imienia też był...

Prosze juz skonczyc z 'filmikiem imienia AK'. Nie wiem czy to wynika tylko z braku delikatnosci
i taktu czy jest to swiadome, personalne dopierdalanie obliczone na osmieszenie badz
wytracenie rozmowcy z rownowagi. Obawiam sie ze to drugie i dlatego prosze o zaprzestanie.

łałałała...ła

To profesjonalne forum i pewnych regul wypada przestrzegac zeby nie przestalo byc
sympatycznie

Pewnie tak...

Jesli Pan lubi chamska pyskowke to polecam np. forum 'Polityka'. Zrozumie Pan znaczenie
slowa 'web brigades'

(To o żołnierzach QV chyba?)

Ups. Eee.. drugi raz mnie zatkało dzisiaj.
Ale, ponieważ użył Pan słowa "Proszę", a Pan miewa jakieś takie, co jakiś czas, emocjonalne
wstawki i chyba je muszę jakoś uwzględniać, bo nie zamierzam ich wykorzystywać przeciw Panu,
obiecuję nie drażnić Pana tytułem. Będę używał hasła "Biznesowa semantyka własnego
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OLAP-ka", czy coś w tym guście. Może Pan zaproponuje? Zmienię też nazwę pliku.

http://afin.net/webcasts/SemantykaBiznesowaWOlap.swf

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.07.10 o godzinie 12:41

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.07.2010, 19:23

Andrzej O.:

TO PO CO GO PAN WYRZUCA DO EXCELA?
Jeśli to gotowy raport, to chyba "Drukuj" lepsze?

Zmieniamy temat. Ponawiam pytanie, bo jakże ono tutaj ważne...

Tu, według mnie, jest clou exceliozy.
Mamy jakiś system, obojętnie jaki, MSowy, czy SAPowy, Oraclowy, czy DBFowy.
Wszystkie one są "zintegrowane z Excelem". Oczywiście można tę integrację podważać i robi się
to dziecinnie prosto, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, który się był wywołał przy okazji pytania
AO.: Ta integracja jest W NAS nie w "w systemie". Systemy są zintegrowane cienko, zeby nie
rzec, że w ogóle nie. TO MY UWAŻAMY, ŻE SYSTEM SKŁADA RAPORT LEPIEJ, A EXCEL LEPIEJ GO
DRUKUJE PRZECHOWUJE I POPRAWIA.
A ponieważ taka architektura pracy wiedzie prostą drogą do połączenia jednego Excelka z
drugim, drugiego z trzecim, zrobienia poprawek ręcznych w 7-mym, a wysłania pocztą 38-mego,
Exceliozę mamy jak w banku.

TO MY I NASZE PRZYZWYCZAJENIA ROBIMY ten bałaganik prześliczny i to niezależnie od stopnia
"kultury bazodanowej".
I nic na to nie poradzi żaden BI (stąd te moje prześmiewki), nawet mocno naśladujący Excela.
Nie poradzi też na to nic nawet niesamowita wiedza o formułkach - to jeszcze komplikuje, bo
przekazane komuś zaciemnia temat dokładnie.

Wiecie, że jedną z najczęstszych przyczyn pojawiania się na kursach VBA (zawsze o to pytam)
jest chęć "zrozumienia i zdobycia możliwości poprawek makr kolegi albo zastanych, albo z
jakiegoś dodatku ERPowego, albo BIajowego". Serio.

Excelioza jest w nas.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.07.10 o godzinie 09:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.07.2010, 09:01

Jam, znany i (nie)lubiany tropiciel słowa Excel w BI -

Przecież powszechnie wiadomo, tylko do mnie to nie dociera, że

InStr(1, "Business Intelligence", "Excel") = 0

- kontynuując mą bezsensowną pracę, zajrzałem do źródeł wiedzy...
http://www.podyplomowe.waw.pl/business_intelligence/12...
I, choć wspomożony poważnymi narzędziami data-miningowymi (czyli skrótem [Ctrl+F]),
melduję, że słowa "excel" nie znalazłem.

P.S.
Ha, spojrzałem na baner...
Czy "ocean wiedzy" nie powstał czasem z olewania praktyki?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.07.10 o godzinie 11:36

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.07.2010, 11:01

MICROSOFT EXCEL - THE KING OF BI
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |20.07.2010, 12:12
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

TO PO CO GO PAN WYRZUCA DO EXCELA?
Jeśli to gotowy raport, to chyba "Drukuj" lepsze?

Eee...yyy...
Panie Andrzeju, czy mógłby Pan z łaski swojej odpowiedzieć...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2010, 12:18

Kiedyś się robiło drukuj - teraz korzysta się z kolorowych monitorów :)

Excel ma parę funkcji do prezentowania danych. Ja na AXie nie pracuję, ale często korzystam z
możliwości generowania arkusza z jakiegoś systemu do końcowej prezentacji. Jest to nawet
polecana przez nas forma raportowania - umieszczenie danych ze sztywnej struktury w
wygenerowanym excelu i obróbka, zwykle wizualna - zrobienie multiwykresów, podłączenie filtra
itd. Dane odświeża się pluginem poprzez "pobierz dane".

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.07.2010, 18:36

Andrzej O.:

Kiedyś się robiło drukuj - teraz korzysta się z kolorowych monitorów :)

Excel ma parę funkcji do prezentowania danych. Ja na AXie nie pracuję, ale często korzystam
z możliwości generowania arkusza z jakiegoś systemu do końcowej prezentacji. Jest to nawet
polecana przez nas forma raportowania

Rozumiem...

- umieszczenie danych ze sztywnej struktury w wygenerowanym excelu i obróbka, zwykle
wizualna - zrobienie multiwykresów, podłączenie filtra itd. Dane odświeża się pluginem
poprzez "pobierz dane".

Czyli WYDRUK (EKSPORT) Z SYSTEMU (JAKIEGOKOLWIEK) TRAKTUJE PAN JAKO DANE do
dalszej, jakieś obróbki (nie mówię tu że obrabia Pan ów arkusz wyeksportowany). Łączy się Pan
owym plug-inem, czy tam czymkolwiek, DO DANYCH WYEKSPORTOWANYCH Z SYSTEMU, czyli
do tego skoroszytu.
Czyli REALIZUJE PAN w praktyce naszą idee-fix:

Gdzie:
* Systemy - to systemy transakcyjne (Wiemy, o co chodzi, chyba że ktoś nie wie? Pytać!)

* Hurtownia - u Pana to te wyeksportowane pliki, nawet ani to SQLS, ani Access - Excel tylko.
Ale Excelki te nie są otwierane TYLKO ŁĄCZY SIĘ PAN DO NICH owym plug-inem.

* Excel - to poziom raportowy, który POBIERA DANE Z POZIOMU POŚREDNIEGO jakimś
plug-inem. Bo to Excel rządzi.

Gratuluję architektury pracy. I Pan sprzedaje BI!
I, powtórzę, bo to Excel rządzi.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.07.10 o godzinie 18:51

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2010, 18:47

Wojciech Gardziński:

* Hurtownia - u Pana to te wyeksportowane pliki, nawet ani to SQLS, ani Access - Excel tylko.

powiedziałbym, ze zdeczko więcej :) Bo mówiąc o sztywnej strukturze mówię o strukturze
agregatów z systemów transakcyjnych automatycznie zaciągniętych, wstępnie przeliczonych w
HD, następnie użytych do stworzenia tychże struktur, często kilkukrotnie ze sobą powiązanych
różnymi wzorami, które w rezultacie są w jakiś sposób prezentowane.

Tutaj nie ma kwestii, ze ktoś rządzi (np. Excel) - czysty UTYLITARYZM :) robi się tam gdzie
wydajniej i wygodniej :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.07.2010, 18:55

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

* Hurtownia - u Pana to te wyeksportowane pliki, nawet ani to SQLS, ani Access - Excel
tylko.

powiedziałbym, ze zdeczko więcej :)

Ba! Rewelacja.

Bo mówiąc o sztywnej strukturze mówię o strukturze agregatów z systemów transakcyjnych
automatycznie zaciągniętych, wstępnie przeliczonych w HD, następnie użytych do stworzenia
tychże struktur, często kilkukrotnie ze sobą powiązanych różnymi wzorami, które w rezultacie
są w jakiś sposób prezentowane.

Jasna sprawa. Po to właśnie owa hurtownia jest.

Tutaj nie ma kwestii, ze ktoś rządzi (np. Excel) - czysty UTYLITARYZM :) robi się tam gdzie
wydajniej i wygodniej :)

Czyli, jak rozumiem, za "Jedną Wersją Prawdy" Pan nie tęskni. Tak 3mać.

P.S.
Pan pozwoli jeszcze, że zacytuję wyjaśnienie Pana filzofiji:

Utylitaryzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Utylitaryzm (łacińskie utilis - użyteczny) – postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku,

kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg którego najwyższym dobrem jest pożytek

jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być „największe szczęście

największej liczby ludzi".

Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących

pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i

negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności. Głosi ona, że postępowanie jest

słuszne, jeśli prowadzi do uzyskania jak największej ilości szczęścia i jak najmniejszej ilości

nieszczęścia (...)

Żeby tak w Wiki..., o Excelu... tfu! ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.07.10 o godzinie 19:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2010, 19:15

Utylitaryzm w obronie excela...
Jeśli wchodzimy już na grunty filozofii to jednym z najczęstrzych zarzutów dla tego systemu
etycznego jest to, że promuje on moralność, taką która prowadzi do celu ostatecznego (czyli w
Pana przypadku "król excel") bez względu na środki jakie trzeba wykorzystać do jego osiągnięcia
(np. konfabulacja, indoktrynacja, itd.)...
;)
To tylko taka mała dygresja, Boże broń żaden wątek do dalszej dyskusji - przynajmniej na tym
forum... :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.07.2010, 23:30
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Krzysztof Konitz

Krzysztof Konitz:

(...) bez względu na środki jakie trzeba wykorzystać do jego osiągnięcia (np. konfabulacja,
indoktrynacja, itd.)...

Świnto prowdo.
Zapodam więc przykład konfabulacji:
Również przeprowadziłem testy - u mnie w garażu. Połączyłem szeregowo 5 komputerów ZX

Spectrum, szybciutko w assemblerze napisałem system BI (ok nie za duży, ale na pewno BI).

No i w tym systemie BI wyczyściłem jedną kostkę - jakieś 40k rekordów (nie mogłem za dużo bo

sprzęt by nie uciągnął) i załadowałem od nowa. Całość zajęła jakieś 4 godziny.

I teraz niech Pan pomyśli jakbym tak połączył ze spobą 1000 Spectrumów ? Co za potęga... A

jaki mikroskopijny koszt. ROI po prostu nie do przebicia.

Zresztą przeładowanie poszłoby mi szybciej ale podczas testów wkręciła mi się taśma

magnetofonowa...

Ciach ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.07.10 o godzinie 13:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.07.2010, 13:26

Krzysztof Konitz:

Utylitaryzm w obronie excela...
Jeśli wchodzimy już na grunty filozofii to jednym z najczęstrzych zarzutów dla tego systemu
etycznego jest to, że promuje on moralność, taką która prowadzi do celu ostatecznego (czyli
w Pana przypadku "król excel") bez względu na środki jakie trzeba wykorzystać do jego
osiągnięcia (np. konfabulacja, indoktrynacja, itd.)...
;)
To tylko taka mała dygresja, Boże broń żaden wątek do dalszej dyskusji - przynajmniej na
tym forum... :)

no wie Pan, żeby takie rzeczy o utylitaryźmie... nieładnie... się Mill w grobie przewraca

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.07.2010, 13:34

Wojciech Gardziński:

Krzysztof Konitz:

(...) bez względu na środki jakie trzeba wykorzystać do jego osiągnięcia (np. konfabulacja,
indoktrynacja, itd.)...

Świnto prowdo.
Zapodam więc przykład konfabulacji:
[i]Również przeprowadziłem testy - u mnie w garażu.(...)

Eee to nie konfabulacja - chyba wszyscy zauważyli, że to żart ? Czy Pana wszystkie posty
również mogę zamiast konfabulacji potraktować jako żarty ? ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.07.2010, 22:01

Już dobrze, dobrze...
Pan sobie czasami coś wrzuci obraźliwego albo "żartobliwego" (cudzysłów zamierzony), jak Pan
już musi, nikt nie będzie krzyczał.
Wracamy do naszych tematów poważniejszych, OK?

Np. (Na to pytanie mogą odpowiedzieć również inni konsultanci SAP, nie tylko Pan Krzysztof)
1. Co Pana klienci robią z przygotowanymi przez Pana fantastycznymi raportami?

2. Po co je importują do Excela?

3. Czy Pan (też, bo jak już wiemy np. Pan A.K. się w tym specjalizuje) też pisze makra excelowe,
żeby informacje z tych raportów były zdatne do użycia?

Bardzo proszę o odpowiedź. Jeśli można, serio.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.07.2010, 22:32

Np. (Na to pytanie mogą odpowiedzieć również inni konsultanci SAP, nie tylko Pan Krzysztof)
1. Co Pana klienci robią z przygotowanymi przez Pana fantastycznymi raportami?

Może trudno w to uwierzyć ale w zdecydowanej większości przypadków wykorzystują do
codziennej pracy. Dziwne pytanie, ale zdążyłem się już przyzwyczaić...

2. Po co je importują do Excela?
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Jak rozumiem chodzi Panu tutaj o połączenie SAP BW (hurtownia danych) z narzędziami SAP BI
(tego jest dużo). W zasadzie nie muszą nic do excela importować ponieważ excel (plus dodatki)
jest jednym z klientów umożliwiających analizę danych online z SAP BW...

3. Czy Pan (też, bo jak już wiemy np. Pan A.K. się w tym specjalizuje) też pisze makra
excelowe, żeby informacje z tych raportów były zdatne do użycia?

Zajmuję się m.in. wdrożeniami SAP BW (i BI) od prawie już dziesięciu lat, miałem do czynienia w
tym zakresie z kilkunastoma dużymi klientami i przyznam szczerze, że nie napisałem żadnego
makra w excelu (nie było mi to jakoś do niczego potrzebne).

Bardzo proszę o odpowiedź. Jeśli można, serio.

Serio.
Pewnie już to pisałem ale powtórzę - Pana sarkazm raczej nie zachęca do dyskusji... Czy na
prawdę nie można inaczej ?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.07.2010, 00:06

Krzysztof Konitz:

Np. (Na to pytanie mogą odpowiedzieć również inni konsultanci SAP, nie tylko Pan
Krzysztof)
1. Co Pana klienci robią z przygotowanymi przez Pana fantastycznymi raportami?

Może trudno w to uwierzyć ale w zdecydowanej większości przypadków wykorzystują do
codziennej pracy. Dziwne pytanie, ale zdążyłem się już przyzwyczaić...

To świetnie! WIĘKSZOŚĆ wykorzystuje. WSZYSCY grubo zapłacili.

2. Po co je importują do Excela?

Jak rozumiem chodzi Panu tutaj o połączenie SAP BW (hurtownia danych) z narzędziami SAP
BI (tego jest dużo).

O tak... ;)

W zasadzie nie muszą nic do excela importować ponieważ excel (plus dodatki) jest jednym z
klientów umożliwiających analizę danych online z SAP BW...

W zasadzie nie muszą. A w praktyce?

3. Czy Pan (też, bo jak już wiemy np. Pan A.K. się w tym specjalizuje) też pisze makra
excelowe, żeby informacje z tych raportów były zdatne do użycia?

Zajmuję się m.in. wdrożeniami SAP BW (i BI) od prawie już dziesięciu lat, miałem do
czynienia w tym zakresie z kilkunastoma dużymi klientami i przyznam szczerze, że nie
napisałem żadnego makra w excelu (nie było mi to jakoś do niczego potrzebne).

UWAGA! REKLAMA! Pan Krzysztof tak konfiguruje SAP, że NIE POTRZEBA JUŻ nic eksportować do
Excela. Rewelacja! Polecam usługi Pana Krzysztofa!!!

Bardzo proszę o odpowiedź. Jeśli można, serio.

Serio.
Pewnie już to pisałem ale powtórzę - Pana sarkazm raczej nie zachęca do dyskusji... Czy na
prawdę nie można inaczej ?

Jak nie zachęca, jak zachęca? Po co Pan pisze? (To fajnie, że Pan pisze. Pozdrawiam.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.07.10 o godzinie 06:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.07.2010, 06:52
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Jak nie zachęca, jak zachęca? Po co Pan pisze? (To fajnie, że Pan pisze. Pozdrawiam.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.07.10 o godzinie 06:55

Czasem coś napiszę ale może pisałbym więcej ? Tyle, że wydaje mi się, że Panu wypowiedzi
innych służą jedynie jako pole do swoich "popisów"...
Dlatego myślę, że znowu na jakiś czas dam sobie z Panem spokój...
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Np. (Na to pytanie mogą odpowiedzieć również inni konsultanci SAP, nie tylko Pan
Krzysztof)
1. Co Pana klienci robią z przygotowanymi przez Pana fantastycznymi raportami?

Może trudno w to uwierzyć ale w zdecydowanej większości przypadków wykorzystują do
codziennej pracy. Dziwne pytanie, ale zdążyłem się już przyzwyczaić...

To świetnie! WIĘKSZOŚĆ wykorzystuje. WSZYSCY grubo zapłacili.

Jesli zaplacili i nie wykorzystuja to ich sprawa. Ja mialem okazje serwisowac w firmie Budimex
system planowania i raportowania napisany przyz Krzyska.
Moze trudno uwierzyc, ale byl wykorzystywany wlasnie do codziennej pracy.

Co Pan by robil? Drukowal sobie te Excelowe raporty i wieszal nad lozkiem?

Mam wrazenie ze widzi Pan najwieksze zlo w SAP i nas, konsultantach SAP BI.

Klienci SAP maja w ramach ogolnej licencji DARMOWE narzedzia SAP BI. Calkiem wygodne,
latwe w konfiguracji i wydajne. W razie potrzeby mozna zawszz cos doprogramować w takich
językach jak ABAP/4, FOX, MDX, Java lub VBA.
My przychodzimy do nich i robimy system planowania lub raportowania. Najlepiej jak potrafimy
Gdzie jest nasza wina? Czy chodzi o to ze SAP jest niemiecki? Ze Niemcy kiedys zabijali Polakow?
Niech mi Pan to jakos wyjasni
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