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Niekoniecznie. To moze byc np. zdalnie uruchamiany modul funkcyjny ktory poproszony
przez Excela grzecznie zwraca odpowiednia paczke danych

Czy jest jakaś różnica, pomiędzy zamkniętą na amen paczką, otrzymaną przez okno, a tą
samą paczką, otrzymaną przez drzwi?

To jest po prostu tabela z danymi.

Nie może być...

Modul ktory ja zwroci trzeba sobie zwykle samemu napisac, bo lista standardowych modulow
nie jest dluga. SAP raczej udostepnia mechanizm a konkretne implementacje to zadanie dla
firm partnerskich

a) Konsultant SAP napisze
aa) w miesiąc
ab) w miesiąc się nie da
ac) implementacje robią inne firmy, więc konsultant SAP nie napisze
b) SAP udostepnia mechanizm,
c) Gdy masz licencje SAP możesz korzystać z BI za friko
d) lista modułów nie jest długa ale SAP to strasznie skomplikowany i uniwersalny system i trzeba
być wysokim specjalistą, żeby połączyć tabele, których jest nadmiar
e) SAP nie zezwala na wystawianie widoków na zewnątrz, ale...
f) Jak umiesz czytać (znaczy, że to jest proste, tylko Cię nie lubią) to sobie widok zrobisz sam
(jak Cię polubią)
g) SAP promuje rozwiązania innych firm
h) SAP oferuje SZEŚĆ narzędzi BI

Jestem zagubiony wśród stoisk PeDeTe.

W kazdym razie nie jest to oficjalna polityka firmy SAP. SAP buduje systemy w otwartej
architekturze i czesto obok wlasnych promuje rozwiazania firm trzecich zintegrowane ze
swoim systemem

Ach, Pan Szanowny znowu ironizuje...

Nie tym razem. Naprawde SAP czasem proponuje swoim klientom komlementarne
rozwiazania innych firm

Znowu Pan żartuje, że Pan nie żartuje, albo, kurcze, odwrotnie.

Panie Adamie, Pan wybaczy, ale do Pana trzeba mówić SIWZem:
1) Ma być rzetelnie

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj29.07.2010, 22:22

Wojciech Gardziński:

Jestem zagubiony wśród stoisk PeDeTe.

Niestety to wszystko jest dosyc skomplikowane

---

Bezposredni eksport danych z SAP do Excela moze miec sens w przypadku aplikacji, ktore
operuja tylko na danych z jednego, waskiego obszaru (np. pozycje pojedyncze i salda kont
ksiegowych)
Wtedy naklad pracy zwiazany z konfiguracja i utrzymaniem SAP BI bylby wiekszy niz wykonanie
wlasnych interfejsow do SAP ERP

Jesli chcemy udostepniac dane z wielu obszarow to wdrozenie SAP BI bedzie szybsze. Modulow
pobierajacych dane z SAP ERP nie trzeba w tym wypadku tworzyc samemu, bo SAP dostarcza w
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pakiecie spora ich biblioteke
Dodatkowy argument to dostepnosc i wymiennosc fachowcow od SAP BI. Takiego konsultanta da
sie wyszkolic w pol roku. Co prawde nie bedzie do konca rozumial co robi, ale postawi te kostki i
wykona raporty
Programistow ktorzy potrafia wykonac sensowne aplikacje w Excelu i polaczyc to interfejsem z
SAP ERP jest na rynku znacznie mniej. To jest trudniejsze, wymaga wiekszej wszechstronnosci,
doswiadczenia. W dodatku nie ma sie od kogo nauczyc, bo prawie nikt sie w to nie bawi
Dla menadzera IT z duzej firmy nie ma znaczenia ze Pan zrobi tansza i bardziej funkcjonalna
aplikacje. Tych ludzi rozlicza sie przede wszystkim popelnionych z bledow. Nikogo nie interesuja
szczegoly ich pracy.
Dlatego wola podazac utartymi sciezkami i unikac klopotow. To jest naturalne, logiczne
zachowanie w ich sytuacji.
Wystarczy ze nie sa pewni, ze np. kontroluje Pan we wlasciwy sposob uprawnienia albo ze
wykorzystujac otwarta dla Pana droge dostepu i zaszyte w aplikacjach hasla ktos moze wlamac
sie do systemu. Trzeba sobie zdobyc zaufanie i poparcie dla swoich pomyslow, a nie narzekac na
zly swiat i firme SAP. Zreszta Pan to przeciez wie

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 00:53

Adam Kalinowski:

Dla menadzera IT z duzej firmy nie ma znaczenia ze Pan zrobi tansza i bardziej funkcjonalna
aplikacje. Tych ludzi rozlicza sie przede wszystkim popelnionych z bledow. Nikogo nie
interesuja szczegoly ich pracy.
Dlatego wola podazac utartymi sciezkami i unikac klopotow. To jest naturalne, logiczne
zachowanie w ich sytuacji.
Wystarczy ze nie sa pewni, ze np. kontroluje Pan we wlasciwy sposob uprawnienia albo ze
wykorzystujac otwarta dla Pana droge dostepu i zaszyte w aplikacjach hasla ktos moze
wlamac sie do systemu. Trzeba sobie zdobyc zaufanie i poparcie dla swoich pomyslow, a nie
narzekac na zly swiat i firme SAP. Zreszta Pan to przeciez wie

Panie Szanowny!

Zanim się odniosę do merituma, pewnie zaś jakoś krytycznie, ale to tutaj nie stanowi, chciałbym
się odnieść do tego, co powyżej, bom i pod wrażeniem.

Pewnie, że wiem.
Nie narzekam na zły świat ani na firmę SAP - wytykam tylko niedorzeczności, niekonsekwencję i
proponuję coś sensownego.
ERPy rzeczywiście się zagubiły w tej swojej polityce.
Cóż, trzeba to zmienić.

Co do Pana z IT. oczywiście, ma Pan rację - lepiej trudno to ująć.
Panowie z IT dawno przestali już "świadczyć usługę" swoim firmom, tylko wybudowali swoje
miasta-twierdze.
Cóż, trzeba to zmienić.

Z tym zaufaniem - też ma Pan rację. Nie można ufać gościom, którzy przychodzą i robią, lepiej
dyskutować o jakiś papierach, gartnerach, ołkslejach itp. bzdurach.

Robiliśmy kiedyś szkolenie z Excela - ale, jak wiadomo, materiały musiały przejść przez IT.
Gdzieś tam się zagubiliśmy w numeracji stron i rysunków. Termin szkolenia prawie nie został
przełożony ze względu na "niedostatki w dokumentacji" - pan informatyk był ważny, a na samo
szkolenie nawet nie zaglądnął, bo po co?. Oczywiście materiałów po szkoleniu i tak nikt nawet
nie otworzył.

Dlatego Biajki wdraża się od góry - szefo z umową w ręku mówi: Pan odbezpieczy itp. - firmy
informatyczne się do tego oczywiście dostosowały - horrendalnie drogi, korupcjogenny,
marketing, umowy, SIWZy, bzdety.
Tylko że to są straszne koszty, nie tylko finansowe. KOSZTEM TEJ ZABAWY JEST EFEKTYWNOŚĆ.
Wiem, że lepiej dostać mniej, ale bezpieczniej - to oczywiste.
Problem w tym, że nie ma efektów.
I, jeżeli ktoś tu narzeka, to szefowie na Exceliozę, jak widać z powyższego też mają wpływ na jej
powstawanie.
Cóż, trzeba to zmienić.

P.S. ad menedżerów IT
http://www.joemonster.org/filmy/5347/Kto_zwykle_zostaj...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 09:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 08:49

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Jestem zagubiony wśród stoisk PeDeTe.

A co do merituma:
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Niestety to wszystko jest dosyc skomplikowane

O, tak... W mętnej wodzie...

---

Bezposredni eksport danych z SAP do Excela moze miec sens w przypadku aplikacji, ktore
operuja tylko na danych z jednego, waskiego obszaru (np. pozycje pojedyncze i salda kont
ksiegowych)
Wtedy naklad pracy zwiazany z konfiguracja i utrzymaniem SAP BI bylby wiekszy niz
wykonanie wlasnych interfejsow do SAP ERP

Większy nakład z mniejszego obszaru? Pan żartuje.

Jesli chcemy udostepniac dane z wielu obszarow to wdrozenie SAP BI bedzie szybsze. Modulow
pobierajacych dane z SAP ERP nie trzeba w tym wypadku tworzyc samemu, bo SAP dostarcza
w pakiecie spora ich biblioteke

Czyli chcesz skosić trawę na 5-cioarowej działce - kup kombajn!

Dodatkowy argument to dostepnosc i wymiennosc fachowcow od SAP BI. Takiego konsultanta
da sie wyszkolic w pol roku. Co prawde nie bedzie do konca rozumial co robi, ale postawi te
kostki i wykona raporty

I tak to sobie te studenty robia kosteczki.

Programistow ktorzy potrafia wykonac sensowne aplikacje w Excelu i polaczyc to interfejsem z
SAP ERP jest na rynku znacznie mniej. To jest trudniejsze, wymaga wiekszej
wszechstronnosci, doswiadczenia. W dodatku nie ma sie od kogo nauczyc, bo prawie nikt sie w
to nie bawi

Oczywiście. Dlatego można kupić... Co ja gadam? Promocja jest.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 09:10

Wojciech Gardziński:

Z tym zaufaniem - też ma Pan rację. Nie można ufać gościom, którzy przychodzą i robią,
lepiej dyskutować o jakiś papierach, gartnerach, ołkslejach itp. bzdurach.

Nie mozna ufac ludziom, ktorzy przychodza i zaczynaja cos mowic o pisaniu triggerow na
tabelach bazy SAP ERP.
Pan sam przyznaje ze nie wie jak dziala ten caly SAP. Zreszta nie musi sie Pan przyznawac.
Kazdy w miare bystry specjalista z dzialu IT to zauwazy po kilku zdaniach

No i teraz Pan oczekuje, ze dostanie bezposredni dostep do ich systemu. To tak jakby wpuscic
piromana do magazynu farb i lakierow.

Poza tym naprawde nie kazdy podziela Pana poglady na architekture systemow analitycznych. Ja
opisalem wczesniej paru slowach przypadki, kiedy uzylbym bezposredniego interfejsu do ERP, a
kiedy stawial serwer SAP BI.
Zamiast sie odniesc do tego rzeczowo (bo argument z biblioteka gotowych procedur ekstrakcji
danych jest mocny i nie da sie go pominac w powaznej dyskusji) zaczal Pan udawac ze nie
rozumie o co chodzi i wysmiewac. Na forum to przechodzi, ale menadzer IT w takej sytuacji po
prostu grzecznie czeka do konca rozmowy, a na nastepna nie zaprasza

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 11:36

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 11:31

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Niestety to wszystko jest dosyc skomplikowane

O, tak... W mętnej wodzie...

Tu jest link do listy forow dyskusyjnych na portalu dla konsultantow SAP:
http://forums.sdn.sap.com/index.jspa
Nikt tu nie maci i wszystko jest uporzadkowane. Konsultanci bardzo chetnie odpowiadaja na
pytania
Prosze poczytac jesli chce sie Pan troche w tym zorientowac.

Nad roznego rodzaju projektami pracuja w SAP dziesiatki zespolow. Moze nawet ktos napisal

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/33

3 z 9 2012-01-03 09:44



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

Adam Kalinowski
konsultant,
systemy
planowania i
analiz,
erp

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

AFIN-a pod SAP tylko juz nie jest rozwijany albo jest rozwijany np. gdzies w Malezji tylko
szefowie SAP dawno o tym zapomnieli.
Moze chce Pan zostac encyklopedysta rozwiazan SAP? Przydalby sie taki

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 12:24

Adam Kalinowski:

No i teraz Pan oczekuje, ze dostanie bezposredni dostep do ich systemu. To tak jakby wpuscic
piromana do magazynu farb i lakierow.

Gdzie ja napisałem, że chce dostęp do tabel SAP?
Nie tabel - WIDOKÓW, zrobionych po to, żeby aplikacje zewnętrzne ŁATWO się z owym
wspaniałym SAP kontaktowały i dalej robiły, co trzeba, czyli albo HD, jak trzeba, albo
kwerendami do E. jak trzeba (np. listy dokumentów, księgowań, mięsko)
Ale pan SAP nie pozwala. Dostęp do widoków to rzeczywiście takie naruszenie bazy danych, że
hej. Pan by w tym momencie napisał, że każdy ledwo rozgarnięty specjalista od SAP to wie.
I Pan SAP nie daje, ciekawe dlaczego?

Poza tym naprawde nie kazdy podziela Pana poglady na architekture systemow analitycznych.

OK.

Ja opisalem wczesniej paru slowach przypadki, kiedy uzylbym bezposredniego interfejsu do
ERP, a kiedy stawial serwer SAP BI.
Zamiast sie odniesc do tego rzeczowo (bo argument z biblioteka gotowych procedur ekstrakcji
danych jest mocny i nie da sie go pominac w powaznej dyskusji) zaczal Pan udawac ze nie
rozumie o co chodzi i wysmiewac.

(Dobra, nie dam się wciągnąć w osobiste wycieczki). Przecież pisałem 100 chyba razy, że te
procedury ekstrakcyjne SAP są pewnymi raportami z SAP - świetnie, proszę Pana, że są.
Skoro są takie wspaniałe, to dlaczego ludzie je do Excelka i wiadomo?

Na forum to przechodzi, ale menadzer IT w takej sytuacji po prostu grzecznie czeka do konca
rozmowy, a na nastepna nie zaprasza

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 11:36

Jasne. Ja bym zmienił takiego menedżera IT, co blokuje dostęp do danych pracownikom
merytorycznym, ojej, ilu ja takich znam...

IT nie ma płacone za bezpieczeństwo systemu tylko ZA POGODZENIE BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMU Z POTRZEBAMI INFORMACYJNYMI.
I, powiem Panu, że znam takich paru. Na palcach jednej ręki.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 13:14

Wojciech Gardziński:

Gdzie ja napisałem, że chce dostęp do tabel SAP?
Nie tabel - WIDOKÓW, zrobionych po to, żeby aplikacje zewnętrzne ŁATWO się z owym
wspaniałym SAP kontaktowały i dalej robiły, co trzeba, czyli albo HD, jak trzeba, albo
kwerendami do E. jak trzeba (np. listy dokumentów, księgowań, mięsko)

Niestety w SAP dostep do bazy jest mozliwy tylko poprzez wywoalania funkcji API. M.in. po to
zeby mozna bylo to podlaczyc pod standardowa kontrole uprawnien SAP
Nie laczymy sie z baza i nie czytamy tabel.

Czy to taki wielki problem?

Zali sie Pan ze nie wpuscili Pana do lokalu, tylko nie dodaje Pan ze chcial tam wjechac na koniu

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 13:48

Panie Szanowny.
Ja o niebie, Pan o chlebie.

Więc zaczynam na pustej kartce, żeby było od początku.
Nigdzie nie chcę wchodzić, ani wjeżdżać na koniu.

Krytykuję architekturę informatyczną, stosowaną przez SAP (ale przez inne ERPy tez),
polegającą na tym, że bazę danych firmy chroni się przed ową firmą i jej potrzebami
informacyjnymi.

Niech mi Pan powie, ale tak szczerze, czy zakup i wdrożenie BI na SAP, takiego CR albo BO, to
nie jest próba WŁAMANIA SIĘ FIRMY DO JEJ WŁASNYCH DANYCH?
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Przecież dane są, tylko SAP ich nie chce dać. Nawet ich prawowitemu właścicielowi(!). To tak,
jakbym kupił sobie rower, dał go Panu na przechowanie, a Pan mi go nie oddawał, bo się
wywrócę.
Czy to nie kradzież w pewnym sensie?
Wiem, wiem - nie kradzież. SAP jest dobry i traktuje klientów jak dzieci, chroni ich, żeby się nie
przewróciły.

Za to oferuje 6 biajków, PO CO oferuje? Żeby już nie było Exceliozy w firmie, taki jest dobry!
Co wywołało ową Exceliozę? - wspaniałe raporty z tegoż SAP, mało ich, każdy nowy kosztuje
majątek, do bazy nie ma dostępu (bo piroman Wojciech G. ją wysadzi). Ludzie je robią TYLKO
PO TO (SIC!!!), żeby je otworzyć Excelem itd.

Ale SAP jest dobry i daje BI - SZEŚC BI. Kiedy siódme?
Daje po co? Żeby była nowa platforma do robienia raportów, za które weźmie odpowiednio.
Co się z kolei robi z tymi raportami? Wiadomo co - to co ze wszystkimi raportami z dowolnego
systemu, czyli do Excela.

Czyli SAP każe płacić ( i to podwójnie!) za moje własne dane, które i tak, i tak przerabiam potem
w Excelu!

ODDAWAJ MI TEN ROWER Z TEJ KOMÓRKI!!!! TO MÓJ ROWER !!!!!!!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 14:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 14:05

Wojciech Gardziński:

ODDAWAJ MI TEN ROWER Z TEJ KOMÓRKI!!!! TO MÓJ ROWER !!!!!!!

Komorka nie jest zamknieta. Trzeba tylko nacisnac klamke, a nie wyrabywac drzwi siekiera

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 14:08

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

ODDAWAJ MI TEN ROWER Z TEJ KOMÓRKI!!!! TO MÓJ ROWER !!!!!!!

Komorka nie jest zamknieta. Trzeba tylko nacisnac klamke, a nie wyrabywac drzwi siekiera

Pan wybaczy...

ŁAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 14:10

Tylko trzy pana kłódeczki tu wiszą, o dostawco bezpieczeństwa mojego rowerka

A Pan mi jeszcze podsuwa karteczkę, żebym podpisał, że jak chcę pojeździć na moim rowerku to
tylko za Pana zgodą i z Panem na bagażniku...

(czyli ów słynny zapis w umowach z ERP:
"Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie jedną aplikacją.")

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 14:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 14:11

Dygresja - mejla reklamowego z CPI dostałem:

Zapraszają na konferencję
VI Konferencja:
INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Warszawa, 26 sierpnia 2010 r.

"To z kolei implikuje, że musimy mieć poprawnie zbudowaną architekturę systemów
informatycznych, tak by nie było łatwo do niej się włamać, a jednocześnie by wymiana danych
nie była nadmiernie utrudniona. Wszystkie te zagadnienia powodują, że integracja jest obecnie
jednym z największych wyzwań wdrożeń i eksploatacji systemów informatycznych."
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Będzie tez o BI, a jakże, IBMowym. Jak posłuchałem niedawno prezentacji Biajowej Oracla, to
już nie wyobrażam sobie większego szczęścia, ale IBM potrafi zaskoczyć!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 14:32

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

ODDAWAJ MI TEN ROWER Z TEJ KOMÓRKI!!!! TO MÓJ ROWER !!!!!!!

Komorka nie jest zamknieta. Trzeba tylko nacisnac klamke, a nie wyrabywac drzwi siekiera

Pan wybaczy...

ŁAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Na szczescie stworzono na naszym zlym swiecie enklawy, gdzie ciagle sa dzrwi w tej prostszej
wersji. Bez klamek

To w ogole ciekawe co Pan pisze o umowach. Wyglada na to ze te dziesiatki interfejsow SAP ERP
z roznego rodzaju aplikacjami, ktore gdzies tam po drodze widzialem, byly nielegalne

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 14:45

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

ODDAWAJ MI TEN ROWER Z TEJ KOMÓRKI!!!! TO MÓJ ROWER !!!!!!!

Komorka nie jest zamknieta. Trzeba tylko nacisnac klamke, a nie wyrabywac drzwi
siekiera

Pan wybaczy...

ŁAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Na szczescie stworzono na naszym zlym swiecie enklawy, gdzie ciagle sa dzrwi w tej prostszej
wersji. Bez klamek

Zajęte - tu już są analitycy. Ze swoim Excelem i eksportami z SAP

To w ogole ciekawe co Pan pisze o umowach. Wyglada na to ze te dziesiatki interfejsow SAP
ERP z roznego rodzaju aplikacjami, ktore gdzies tam po drodze widzialem, byly nielegalne

Panie Adamie, niech Pan już da spokój tym bajkom.
Co, przejedziemy się gdzieś? SAP daje dostęp tylko tym, którzy mu płacą, sorka, "są
zintegrowani". A jak pan DBA da dostęp komukolwiek innemu, to "konsultanci z SAP mogą
przestać nam go serwisować", więc nie daje.

Według Pana to on, ów DBA, jest ten zły?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 14:53

Wojciech Gardziński:

Co, przejedziemy się gdzieś? SAP daje dostęp tylko tym, którzy mu płacą, sorka, "są
zintegrowani". A jak pan DBA da dostęp komukolwiek innemu, to "konsultanci z SAP mogą
przestać nam go serwisować", więc nie daje.
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Według Pana to on, ów DBA, jest ten zły?

Czasem tak. Moze nie chce mu sie po prostu ruszyc tyłka
No ale na wszelki wypadek nie powie Panu tego wprost, tylko rzuci jeden z tych tekstow
'Panie Wojtku, ja bym panu dal ten dostep,
ale jak te sk..syny sie dowiedza. Pan mnie rozumie'

Klient SAP ma prawo prowadzic wlasne prace rozwojowe na systemie. Niech Pan nie wierzy, jesli
ktos mowi inaczej

Dostac sie do serwera Oracle na ktorym stoi SAP nie mozna. SAP naklada na SZBD wlasna
warstwe abstrakcji. M.in. po to zeby nie uzalezniac siebie i klienta od Oracla lub Microsoftu -
dziala na kilku roznych bazach
Z baza komunikujemy sie przy pomocy funkcji jadra systemu SAP. Na tym poziomie sa
kontrolowane niepodzielne transakcje i relacje miedzy tabelami
Zrobili to jacys niemieccy naukowcy wiele lat temu. Moze juz nie zyja. Nie przeskoczy tego Pan -
trzeba sie laczyc z SAP tak jak cala reszta swiata

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 15:54

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 15:46

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Co, przejedziemy się gdzieś? SAP daje dostęp tylko tym, którzy mu płacą, sorka, "są
zintegrowani". A jak pan DBA da dostęp komukolwiek innemu, to "konsultanci z SAP mogą
przestać nam go serwisować", więc nie daje.

Według Pana to on, ów DBA, jest ten zły?

Czasem tak. Moze nie chce mu sie po prostu ruszyc tyłka
No ale na wszelki wypadek nie powie Panu tego wprost, tylko rzuci jeden z tych tekstow
'Panie Wojtku, ja bym panu dal ten dostep,
ale jak te sk..syny sie dowiedza. Pan mnie rozumie'

Nieprawda.

Klient SAP ma prawo prowadzic wlasne prace rozwojowe na systemie. Niech Pan nie wierzy,
jesli ktos mowi inaczej

Proszę Pana, być może w niektórych wdrożeniach pozwalacie klientowi zajrzeć gdzieś do bazy -
ja się z tym NIE SPOTKAŁEM.

Ależ to bardzo dobra wiadomość. Panie Adamie, przygotujemy wspólnie specyfikację widoków,
na których ja posadzę te moje funkcyjki, OLAPKI itp.?

Pan to przygotuje jako szablon, ja przygotuje szablon "Zainstaluj i odpal"?
Wyślemy po znajomych klientach SAP. PRZECIEŻ MOŻNA! HURRRA!
Co Pan na to? Proszę mi wierzyć, zrobimy dobrze klientowi.
A SAP przecież dopuszcza aplikacje innych firm do wspólnego działania! Wszystko można! Wiwat
Król, wiwat Sejm, wiwat wszystkie stany!
To świetnie!

Dostac sie do serwera Oracle na ktorym stoi SAP nie mozna. SAP naklada na SZBD wlasna
warstwe abstrakcji. M.in. po to zeby nie uzalezniac siebie i klienta od Oracla lub Microsoftu -
dziala na kilku roznych bazach

A, tu jest pies pogrzebany! Czyli baza Oracle już nie jest bazą klienta, tylko SAP ją przejmuje
jądrem ;)

Z baza komunikujemy sie przy pomocy funkcji jadra systemu SAP. Na tym poziomie sa
kontrolowane niepodzielne transakcje i relacje miedzy tabelami
Zrobili to jacys niemieccy naukowcy wiele lat temu. Moze juz nie zyja. Nie przeskoczy tego
Pan - trzeba sie laczyc z SAP tak jak cala reszta swiata

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 15:54

Wiem, wiem. Tak, czy owak, zawsze Nowak. Czyli nie można (?)

Ale, jeśli to możliwe, to moja propozycja aktualna.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 16:17

Wojciech Gardziński:
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Co Pan na to? Proszę mi wierzyć, zrobimy dobrze klientowi.

Nie uwierze dopoki nie zobacze :) Do konca wrzesnia kompletnie nie mam czasu, ale na jesieni
mozemy o tym pomyslec.
Poswiecilem juz tyle czasu na dyskusje z Panem, ze wypadaloby zobaczyc jak dziala ten caly
AFIN. I to nie na filmikach tylko w praktyce. Najlepiej u klienta

Jesli to funkcjonalnie AFIN pozwala na wiecej niz standardowe SAP BI, to warto byloby zrobic taki
interfejs.

Mysle ze da sie pokazac klientowi, ze interfejsy sluzace tylko do odczytu danych sa calkowicie
bezpieczne i zgodne ze standardami SAP. To nakladka, a nie ingerencja w logike systemu
Choc to zalezy od sytuacji. Jesli jest to np. oddzial zagranicznej korporacji to sprawa jest raczej z
gory przegrana. Takie firmy sa przewaznie calkowicie ubezwlasnowolnione jesli chodzi o systemy
i nie jest to wina SAP tylko centrali

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 17:03

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2010, 17:02

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Co Pan na to? Proszę mi wierzyć, zrobimy dobrze klientowi.

Nie uwierze dopoki nie zobacze :) Do konca wrzesnia kompletnie nie mam czasu, ale na
jesieni mozemy o tym pomyslec.
Poswiecilem juz tyle czasu na dyskusje z Panem, ze wypadaloby zobaczyc jak dziala ten caly
AFIN. I to nie na filmikach tylko w praktyce. Najlepiej u klienta

Jesli to funkcjonalnie AFIN pozwala na wiecej niz standardowe SAP BI, to warto byloby zrobic
taki interfejs.

Mysle ze da sie pokazac klientowi, ze interfejsy sluzace tylko do odczytu danych sa calkowicie
bezpieczne i zgodne ze standardami SAP. To nakladka, a nie ingerencja w logike systemu
Choc to zalezy od sytuacji. Jesli jest to np. oddzial zagranicznej korporacji to sprawa jest
raczej z gory przegrana. Takie firmy sa przewaznie calkowicie ubezwlasnowolnione jesli chodzi
o systemy i nie jest to wina SAP tylko centrali

ZATKAŁO MNIE.

P.S.
No dobra, już mnie odetkało.

1. Super, czekam.
2. Może ktoś z Panów lub Pań Konsultantów(ek) SAP ma wolny czas?
3. W OpenOfficie też już conieco można: http://www.goldenline.pl/forum/1444766/z-innej-
parafii...
4. Pan nie ma wolnego czasu? - Żartowniś z Pana... ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.07.10 o godzinie 18:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2010, 17:05

Nie uwierze dopoki nie zobacze :) Do konca wrzesnia kompletnie nie mam czasu, ale na
jesieni mozemy o tym pomyslec.
Poswiecilem juz tyle czasu na dyskusje z Panem, ze wypadaloby zobaczyc jak dziala ten
caly AFIN. I to nie na filmikach tylko w praktyce. Najlepiej u klienta

Ponieważ nie wiadomo kiedy się tutaj żartuje, a kiedy nie, nie wiadomo również, czy ktokolwiek
wywiąże się z czegokolwiek oraz nie wiadomo, czy nie wywoła to wszystko jakiś emocji i
wyzwania mnie od chamów,

ogłaszam,

że poszukuję do współpracy jakiegoś konsultanta SAP do wspólnego wykonania szablonu
widoczków do sprawnego ich odczytu z Excela lub do zrobienia moją bardzo łopatologiczną
metodą HD,
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...
OLAPków i wszystkiego innego, co w raportowaniu Excelowym potrzebne.
Żeby klient mógł sobie robić raporciki szybciutko-prościutko, o tak:
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...

Nie zapewniam żadnego wynagrodzenia - zapewniam natomiast jedno - świat SAP przestanie
owego konsultanta lubić.
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Ale, gdy się uda, a wszak "firma SAP nie ma nic przeciwko temu", bo to "bardzo otwarty system"
(w tym "na współpracę z innymi dostawcami rozwiązań") zostanie wykonany szymelek, za
pomocą którego skutecznie ukróci się Exceliozę, bo przecież NAM WSZYSTKIM o to chodzi, czyż
nie?

Zapraszam. Oczywiście na priva - bo po co babcię denerwować?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.07.10 o godzinie 21:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.07.2010, 21:34
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