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Zycze powodzenia. Ja do konca wrzesnia naprawde nie mam czasu zeby sie tym zajac.
Jestem od kilku miesiecy zaangazowany w duzy projekt SAP BI (obejmujacy np. kontrole zapasu
materialow do produkcji - nie tylko finanse i sprzedaz).

Po godzinach, tu pewnie Pana zaskocze, pomagam polaczyc SAP z oprogramowaniem polskiego
producenta. Mniej wiecej w taki sposob o jakim rozmawiamy.

Bardzo chetnie zobacze jak w praktyce zadziala AFIN zintegrowany z SAP.
Choc ostrzeglem, ze ja sie tego typu rzeczami rowniez zajmuje. Pokazywanie swoich rozwiazan
konkurencji nie jest do konca rozsadne :-) Niestety tego co raz zobacze nie bede juz potrafil
zapomniec.
W koncu kiedys przyjedzie Pan poprawic kolejne wdrozenie SAP BI, a tam bedzie na Pana czekal
AFIN.
Taki sam tylko wiekszy i dwa razy drozszy. Cos jak ta Bazylika sw. Piotra w Afryce (Jamusukro,
WKS)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.08.2010, 16:28

Adam Kalinowski:

Zycze powodzenia. Ja do konca wrzesnia naprawde nie mam czasu zeby sie tym zajac.
Jestem od kilku miesiecy zaangazowany w duzy projekt SAP BI (obejmujacy np. kontrole
zapasu materialow do produkcji - nie tylko finanse i sprzedaz).

OK. Rozumiem. Wie Pan co, Panie Adamie - tam się trochę szarpaliśmy, ale doceniam Pana
zarówno dociekliwość, jak i, nazwijmy to, przekonanie do swojego punktu widzenia.

Po godzinach, tu pewnie Pana zaskocze, pomagam polaczyc SAP z oprogramowaniem
polskiego producenta. Mniej wiecej w taki sposob o jakim rozmawiamy.

A o jakim rozmawiamy? Bo ja zdaje się o innym, a Pan o innym. Więc jak to będzie z tym
producentem?

Bardzo chetnie zobacze jak w praktyce zadziala AFIN zintegrowany z SAP.
Choc ostrzeglem, ze ja sie tego typu rzeczami rowniez zajmuje. Pokazywanie swoich
rozwiazan konkurencji nie jest do konca rozsadne :-) Niestety tego co raz zobacze nie bede juz
potrafil zapomniec.

Ach, Panie Szanowny, przecież tu nie o rozwiązanie chodzi, tylko o architekturę pracy. To co jest,
to kicha, to co się teraz proponuje (IMA), to jeszcze większa kicha. Niech Pan działa, byle
sensownie.

W koncu kiedys przyjedzie Pan poprawic kolejne wdrozenie SAP BI, a tam bedzie na Pana
czekal AFIN.

Pewnie tak, pewnie na najbliższym kursie zaś pootwieram kilka oczków i posłucham trochę
narzekań "jaki to SAP jest zamknięty" i "jacy to informatycy są źli". A tu, jak żeśmy to trochę
wypracowali, to trochę i tych wina, i tych, i tych też. A największa to chyba jednak tych, co to
organizują, tj. organizację narzucają, czyli i ERPów, i samego MS.

Taki sam tylko wiekszy i dwa razy drozszy. Cos jak ta Bazylika sw. Piotra w Afryce
(Jamusukro, WKS)

No tak, ale, wie Pan, byłem (takim światowy) w tej oryginalnej w Rzymie. I tam było wszystko,
oprócz Pana na B.

P.S.

W koncu kiedys przyjedzie Pan poprawic kolejne wdrozenie SAP BI, a tam bedzie na Pana
czekal AFIN.

Hehehehehe, chyba kumam. Iluż to ojców miewa sukces...?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.08.10 o godzinie 18:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.08.2010, 18:41

W międzyczasie przyjrzałem się lepiej (przeczytałem)
SAP - Microsoft Solution Brief Duet Enterprise
Duet Enterprise Solution Brief.PDF (do ściągnięcia pewnie zewsząd)
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Ani razu oczywiście nie znalazłem słowa Excel, ale o tym już było.

Znalazłem jednak tam fajny obrazek:

Business user requirement - to, rozumiem, ta kawa.
IT functionality, to ten laptop
A duet "helps to bridge the gap between"
(Chodzi o ekspres do kawy w laptopie? Czy jak wylać kawę na laptopa?)

Jaki, kurcze, "gap"? Jaka dziura?.
Przecież SAP ma wszystko, a przynajmniej to "wszystko" kupił klient?

Ale tak serio, to chcę zrozumieć, o co chodzi w tym duecie.
W kółko powtarzane jest że funkcjonalność (wybrana) SAP pojawi się w Share Point-cie (SP).

Co to znaczy?
Jakaś lista zadań się przeniesie do SP, jakiś raport (pewnie wykres) będzie się wyświetlał na
webie, jakiś może słownik będziemy uaktualniać na formatce webowej, pewnie tej arkuszowej
(ale nie wolno powiedzieć słowa 'Excel'), co jeszcze?

Poszukałem i znalazłem, a właściwie nie musiałem szukać po dyskusji z p. Adamem - jeszcze raz
dzięki, szczerze, to co nieco zrozumiałem dzięki niej, np. to, co poniżej.

Otóż, LOGOWANIE to największa funkcjonalność Dueta, żeby żaden piroman się nie dostał! Więc
dokumenty z bazy SAP jako lista na SP, naród "import jako skoroszyt Excela" i dalej wiadomo.

*******************************************************
To trochę wyższej matematyki zapodam.

Wiadomo, że:
MSBI = SQLS + MOSS

Teraz również wiadomo, że:
Duet = SAP + MOSS

Odejmijmy stronami:
MSBI - Duet = SQLS - SAP (MOSSy znikną, nie żal ich, i tak nikt nie używa)
Po przekształceniach:
MSBI + SAP = SQLS + Duet

Wiadomo że MSBI = BI
oraz że Duet = BI

Więc, dalej:
SQLS + BI = SAP + BI (BI znikną, też ich nie żal)
SAP = SQLS

Czyli SAP to taka zwykła baza transakcyjna, która ma nam dać po prostu dane, a nie filozofować
z dostępami, biajami, itp.
Czy ktoś podważa matematykę?
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P.S.
A tu, znalazłem przypadkowo, potwierdzenie jednej z moich tez o "dostępie jedną aplikacją"
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.08.10 o godzinie 14:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.08.2010, 10:38

Wojciech Gardziński:

Pewnie tak, pewnie na najbliższym kursie zaś pootwieram kilka oczków i posłucham trochę
narzekań "jaki to SAP jest zamknięty" i "jacy to informatycy są źli"

Jesli Pan chce opracowac jakies akceptowalne rozwiazanie, to nie wystarczy rozmawiac z
uzytkownikami i przytakiwac ich narzekaniom.
W praktyce trzeba rownoczesnie uwzgledniac interes uzytkownikow (ergonomia),
zarzadu (kontrola nad dzialaniami ludzi) i dzialu IT (mozliwosc utrzymania porzadku).
Np. duze, popularne systemy BI z punktu widzenia zarzadu maja ta zalete, ze sa audytowalne.
Zawsze Pan znajdzie fachowca, ktory skontroluje to, co zrobil inny fachowiec

Nikt Panu nie broni robic ergonomicznych aplikacji. Musi sie Pan m.in dopasowac do
standardowego systemu uprawnien. To jest absolutne minimum wymagan w korporacjach. I
albo Pan to akceptuje, albo ogranicza sie do rynku malych firm rodzinnych gdzie wszyscy sie
znaja i wszystko zalatwia sie na gebe
Menadzer IT bylby idiota pozwalajac Panu zainstalowac wtyczke do SAP, ktora nie wymaga
logowania i nie sprawdza uprawnien. Po pierwszej kontroli zostalby zarekomendowany do
zwolnienia
Jak sie robi takie wtyczki nie znajac SAP nie mam pojecia. Mam natomiast w komorce telefony
do 2-3 programistow, ktorzy Panu za odpowiednie pieniadze wybiora odpowiednia metode i w
pare dni wszystko skonfiguruja. Moze Pan tez dac ogloszenie na forum SAP.

Nie zagwarantuje Panu, ze klient da sie przekonac do takiego rozwiazania. Jeden z moch
kolegow uruchomil kiedys w centrali banku aplikacje do inwentaryzacji srodkow trwalych
napisana w Delphi i wymianiajaca dane bezposrednio z modulem ksiegowym SAP.
W Pana wypadku system tylko pobiera dane z tabel SAP, wiec tym bardziej nie ma powodu zeby
ktokolwiek mial jakies zastrzezenia

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.08.2010, 15:07

Super, super, super.
Znaczy merytorycznie i celnie!

Adam Kalinowski:

Jesli Pan chce opracowac jakies akceptowalne rozwiazanie, to nie wystarczy rozmawiac z
uzytkownikami i przytakiwac ich narzekaniom.

Proszę mi wierzyć - nie przytakuję.
http://afin.net/artykuly/controlling/II_HurtowniaDanyc...

W praktyce trzeba rownoczesnie uwzgledniac interes uzytkownikow (ergonomia),
zarzadu (kontrola nad dzialaniami ludzi) i dzialu IT (mozliwosc utrzymania porzadku).
Np. duze, popularne systemy BI z punktu widzenia zarzadu maja ta zalete, ze sa audytowalne.
Zawsze Pan znajdzie fachowca, ktory skontroluje to, co zrobil inny fachowiec

Oczywiście. Powody rozumiem.
Ale, ta audytowalność, to taki "strzał w kolano" - to takie bronienie się przed zarzutami, a nie
walka o efektywność. Zauważył Pan zapewne odwrót przed "certyfikacją ISO" wszystkiego, co
się rusza - był czas, gdy myślałem, że sklepy spożywcze to też obejmie :)
Przesadny audyt to mniej więcej to co panowie na K. robili z Warszawą i Polską parę lat temu.
W oparach bronienia się przed korupcją w Wawce nie działo się zupełnie nic, a Polsce
wybudowano 2 (słownie DWA) kilometry autostrad, za wcale nie tak krótkich rządów, czyż nie?

Zawsze się nabijam z tej audytywalności.
W jednej firmie mają ERPa. ERP ma jakiś tam raport, który jest ok - zwraca transakcje w takim
układzie, jak chcą - super. uruchamia to Pan z uprawnieniami, nikomu absolutnie hasła nie
zdradziwszy, itp.
Zapisuje to w Excelu - a jakże. Ale to dalej tabela (coś >100k wierszy, E2007 oczywiście) -
podpada pod audyty - więc nie rozsyła. Robi z tego tabelę przestawną i - uwaga! - wycina arkusz
z tabelą danych i taki skoroszyt z "danymi tabeli przestawnej" już bez oporów (POCZTĄ!) rozsyła
po 20 działach "bo to nie tabela"
Ci, co to dostają, klikają w komórki tabeli przestawnej - robi im się z powrotem lista, którą to
zapisują jako Excelek i VL, linki itp.
Jaja? Praktyka.

Nikt Panu nie broni robic ergonomicznych aplikacji. Musi sie Pan m.in dopasowac do
standardowego systemu uprawnien. To jest absolutne minimum wymagan w korporacjach.
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Ależ oczywiście! Dlatego wołam: WIDOKI!

I albo Pan to akceptuje, albo ogranicza sie do rynku malych firm rodzinnych gdzie wszyscy sie
znaja i wszystko zalatwia sie na gebe

jw.

Menadzer IT bylby idiota pozwalajac Panu zainstalowac wtyczke do SAP, ktora nie wymaga
logowania i nie sprawdza uprawnien.

Nie chcę uprawnień do bazy transakcyjnej SAP! Chcę tabelę widok z uprawnieniami dla
analityków!

Po pierwszej kontroli zostalby zarekomendowany do zwolnienia
Jak sie robi takie wtyczki nie znajac SAP nie mam pojecia. Mam natomiast w komorce
telefony do 2-3 programistow, ktorzy Panu za odpowiednie pieniadze wybiora odpowiednia
metode i w pare dni wszystko skonfiguruja. Moze Pan tez dac ogloszenie na forum SAP.

No dałem ogłoszenie, ale na pewno nie będę im płacił. Bo ja zapłacę, oni zrobią, a SAP nie
pozwoli wgrać.

Nie zagwarantuje Panu, ze klient da sie przekonac do takiego rozwiazania. Jeden z moch
kolegow uruchomil kiedys w centrali banku aplikacje do inwentaryzacji srodkow trwalych
napisana w Delphi i wymianiajaca dane bezposrednio z modulem ksiegowym SAP.
W Pana wypadku system tylko pobiera dane z tabel SAP, wiec tym bardziej nie ma powodu
zeby ktokolwiek mial jakies zastrzezenia

Dokładnie tak. A, tu, widzi pan, schody i schody...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.08.10 o godzinie 15:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.08.2010, 15:31

Wojciech Gardziński:

No dałem ogłoszenie, ale na pewno nie będę im płacił. Bo ja zapłacę, oni zrobią, a SAP nie
pozwoli wgrać.

To moze udzial w ew. zyskach? Bo model wspolpracy, ktory Pan proponuje jest malo atrakcyjny.
Tak to mozna np. zrobic ksiedzu strone internetowa dla parafii (godziny mszy i takie tam).
Przynajmniej mozna w razie nieszczescia liczyc na darmowy pogrzeb

Pisanie komus za darmo nudnych programow do liczenia pieniedzy wydaje mi sie chore i
nieetyczne, a Pana plan biznesowo chybiony. Straci Pan mlodosc czekajac

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 02.08.10 o godzinie 15:57

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.08.2010, 15:48

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

No dałem ogłoszenie, ale na pewno nie będę im płacił. Bo ja zapłacę, oni zrobią, a SAP nie
pozwoli wgrać.

To moze udzial w ew. zyskach? Bo model wspolpracy, ktory Pan proponuje jest malo
atrakcyjny.

OK. Czy 100% wystarczy?. Niech Pan(/ci inni chętni) zrobi, sprzeda i zainstaluje. I da analitykom
link
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...
Ścieszą się chłopaki i dziewczyny, mówię Panu, jak dzieci będą się radować.
A Pan będzie ważny, że hej - to też zaleta. Oj, nie wywalą takiego, co INTEGRUJE SAPA Z
EXCELEM.

Tak to mozna np. zrobic ksiedzu strone internetowa dla parafii (godziny mszy i takie tam).
Przynajmniej mozna w razie nieszczescia liczyc na darmowy pogrzeb

Dobre! ;) Uczę się od dzisiaj HTMLa.

Pisanie za darmo programow w ABAP wydaje mi sie chore i nieetyczne

To wiem. ;)

, a Pana
plan biznesowo chybiony. Straci Pan mlodosc czekajac
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Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 02.08.10 o godzinie 15:50

Chyba Pan zapomniał literki "ł"?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.08.2010, 15:58

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

No dałem ogłoszenie, ale na pewno nie będę im płacił. Bo ja zapłacę, oni zrobią, a SAP
nie pozwoli wgrać.

To moze udzial w ew. zyskach? Bo model wspolpracy, ktory Pan proponuje jest malo
atrakcyjny.

OK. Czy 100% wystarczy?. Niech Pan(/ci inni chętni) zrobi, sprzeda i zainstaluje. I da
analitykom link
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...
Ścieszą się chłopaki i dziewczyny, mówię Panu, jak dzieci będą się radować.
A Pan będzie ważny, że hej - to też zaleta. Oj, nie wywalą takiego, co INTEGRUJE SAPA Z
EXCELEM.

Oddaje Pan innym za free swoj genialny pomysl na przyjazna archtekture BI? Super

Ja nie skorzystam. Bo niestety nie tedy droga. Juz pare lat temu probowalem zainteresowac
analitykow mozliwoscia bezposredniego polaczenia SAP->Excel przez VBA. I patrzyli sie na mnie
jak na idiote
Problem z oddawaniem technologii w rece ludu jest taki, ze lud tego nie oczekuje.
Analitycy albo nie potrafia, albo nie chce im sie pisac aplikacji w VBA czy jakimkolwiek innym
jezyku. Gdyby ich to krecilo to poszliby na Politechnike, a nie na Marketing i Zarzadzanie

Myslalem ze ma Pan pomysl na gotowa aplikacje ulatwiajaca np. prace ksiegowym. Jesli ma to
byc rzucenie uzytkownikom zabawek w nadziei ze cos samodzielnie stworza, to niestety ale poza
jednostkowymi przypadkami jest to bzdura.

--
przez 10 lat pracy w korporacjach spotkalem sie z jednym przypadkiem, kiedy analityk sam
budowal skomplikowana aplikacje,
z kodem VBA zawierajacym petle, instrukcje warunkowe i zapytania do bazy MSAccess

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 02.08.10 o godzinie 18:38

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.08.2010, 18:30

Adam Kalinowski:

Oddaje Pan innym za free swoj genialny pomysl na przyjazna archtekture BI? Super

No widzi Pan. Jakbym napisał, że chcę 80%, wyzwał by mnie Pan od marketingowców. A tak to
jest kłopocik, jak mnie nazwać. I tak dzięki, że nie "idiota".

Ja nie skorzystam. Bo niestety nie tedy droga. Juz pare lat temu probowalem zainteresowac
analitykow mozliwoscia bezposredniego polaczenia SAP->Excel przez VBA. I patrzyli sie na
mnie jak na idiote

Wiem, że nie tędy droga. I Pan, i ja i wszyscy inni, wiemy którędy.
I sprzedajemy BIajki, nawet te najbardziej niedorzeczne. I jak nam z tym? Jak się czuje gość,
który tłumaczy ideę JWP, wiedząc, że to bzdura i widząc, że wiedzą to wszyscy słuchacze?

Problem z oddawaniem technologii w rece ludu jest taki, ze lud tego nie oczekuje.

Technologii nie. Rozwiązania na bazie technologii - jak najbardziej.

Analitycy albo nie potrafia, albo nie chce im sie pisac aplikacji w VBA czy jakimkolwiek innym
jezyku. Gdyby ich to krecilo to poszliby na Politechnike, a nie na Marketing i Zarzadzanie

Technologia jest za free, no, prawie za free. Usługi nie są za free.

Myslalem ze ma Pan pomysl na gotowa aplikacje ulatwiajaca np. prace ksiegowym.

O, tutaj to Szanowny akurat trafił:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Jesli ma to byc rzucenie uzytkownikom zabawek w nadziei ze cos samodzielnie stworza, to
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niestety ale poza jednostkowymi przypadkami jest to bzdura.

Dzisiaj - zgoda. Jutro to będzie standard. Cały świat to McDonald's. BI chce żywić tłum
wykwintnymi potrawami w drogich restauracjach.
Się, znaczy, opiera, ale już niedługo.
A zauważył Pan, że jakoś już mniej nerwowo jest? Myślą.

--
przez 10 lat pracy w korporacjach spotkalem sie z jednym przypadkiem, kiedy analityk sam
budowal skomplikowana aplikacje,
z kodem VBA zawierajacym petle, instrukcje warunkowe i zapytania do bazy MSAccess

No to ja znam takich paru. Bardzo dobrze im się żyje, bo są bardzo niezbędni.
I to będą OSTATNI, którzy przejdą na klocki.

P.S.
No nie, na świecie jest jednak śmiesznie.
Wykwintne potrawy w Open Source Restaurant. To mi przypomina, jak moja córa chodziła na
urodziny do Telepizzy i "sama" robiła pizzę.
http://www.itsense.com.pl/index.php/obnianie-kosztow-s...
Czy zechce Pan sobie przyrządzić "Łososia a'la cośtam"?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.08.10 o godzinie 21:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.08.2010, 20:36

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Oddaje Pan innym za free swoj genialny pomysl na przyjazna archtekture BI? Super

No widzi Pan. Jakbym napisał, że chcę 80%, wyzwał by mnie Pan od marketingowców. A tak
to jest kłopocik, jak mnie nazwać. I tak dzięki, że nie "idiota".

Odwrotnie. Jesli nie chce Pan w ogole zarabiac to jest to podejrzane

No to ja znam takich paru. Bardzo dobrze im się żyje, bo są bardzo niezbędni.
I to będą OSTATNI, którzy przejdą na klocki.

Przejda albo ktos ich zmusi do przejscia. Trudno w firmie tolerowac podstystemy dzialajace na
zasadzie czarnej skrzynki

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.08.2010, 21:42

Adam Kalinowski:

Odwrotnie. Jesli nie chce Pan w ogole zarabiac to jest to podejrzane

Ach, i znowu o tym IBMie...

No to ja znam takich paru. Bardzo dobrze im się żyje, bo są bardzo niezbędni.
I to będą OSTATNI, którzy przejdą na klocki.

Przejda albo ktos ich zmusi do przejscia.

Trudno w firmie tolerowac podstystemy dzialajace na zasadzie czarnej skrzynki

ŁAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, I KTO TO MÓWI????
(bez obrazy, tu w sensie: A BIajki to co, jak nie czarne skrzynki?)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.08.2010, 21:47

Wojciech Gardziński:

No to ja znam takich paru. Bardzo dobrze im się żyje, bo są bardzo niezbędni.
I to będą OSTATNI, którzy przejdą na klocki.

Przejda albo ktos ich zmusi do przejscia. Trudno w firmie tolerowac podsystemy dzialajace
na zasadzie czarnej skrzynki
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ŁAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, I KTO TO MÓWI????
(bez obrazy, tu w sensie: A BIajki to co, jak nie czarne skrzynki?)

Technicznie moze i nie ma roznicy. Chodzilo mi bardziej o sposob dzialania ludzi.
Po regularnym projekcie wdrozeniowym zostaje jakas dokumentacja.
Do firmy wpuszcza sie konsultantow ktorzy nie boja sie zapytac po co to wszystko. Przynosza
wlasne pomysly.
Zdarza sie, ze robi sie to samo przy pomocy innych narzedzi (np. zastepujac modele Excelowe).
Przy tej okazji porzadkuje, dokumentuje i optymalizuje.

To jest pretekst zeby niezalezni analitycy w firmie uzgodnili miedzy soba przeplyw informacji.
Wytlumaczyli i opisali na czym polegaja ich zadania.

Np. ktos poswieca mnostwo czasu na przygotowanie planu zakupu surowcow do produkcji
uzywajac danych ze specyfikacji materialowych.
Tymczasem plan produkcji jest rowny prognozie sprzedazy. Prognoze sprzedazy przygotowal
inny analityk mnozac wyniki z poprzedniego roku przez 1,1.
Wtedy idziemy do tego pracusia od zakupow i mowimy mu: czlowieku nie mecz sie tylko tez
sobie pomnoz wszystko przez 1,1.
To mialem na mysli mowiac o rozbrajaniu czarnych skrzynek

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 03.08.10 o godzinie 08:12

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2010, 08:08

Poranna dawka humoru:

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

************************
Technologia Business Intelligence a realne problemy decyzyjne współczesnego menedżera

Zdecydowana przewaga praktycznych problemów decyzyjnych to zagadnienia, dla których
istniejące rozwiązania albo nie istnieją albo są nieadekwatne do rozpatrywanej sytuacji.

CONSORG - Business Intelligence

************************
Oracle Business Intelligence 11g rozszerza funkcje wspólnego korporacyjnego modelu danych i
jest pierwszym rozwiązaniem, które łączy funkcje raportowania biznesowego,
relacyjnego OLAP (R-OLAP) i wielowymiarowego OLAP (M-OLAP) w jednolitej
platformie technologicznej.

Rozszerzone funkcje analizy Business Intelligence11g. Dzięki niej użytkownicy mogą
monitorować mierniki i kluczowe wskaźniki wydajności, które informują o realizacji strategii i
celów firmy.

Oracle Business Intelligence 11g zaprezentowane

************************
Naprawdę można mieć pretensje do rodziców, że nauczyli nas czytać ze zrozumieniem...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 08:15

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

A BIajki to co, jak nie czarne skrzynki?)

Technicznie moze i nie ma roznicy. Chodzilo mi bardziej o sposob dzialania ludzi.
Po regularnym projekcie wdrozeniowym zostaje jakas dokumentacja.
Do firmy wpuszcza sie konsultantow ktorzy nie boja sie zapytac po co to wszystko. Przynosza
wlasne pomysly.

Tak. Najczęściej prezentację o szczęściu

Zdarza sie, ze robi sie to samo przy pomocy innych narzedzi (np. zastepujac modele
Excelowe). Przy tej okazji porzadkuje, dokumentuje i optymalizuje.

No nie! A do tej pory myślałem, że UWALNIACIE firmę od Excela. A tu - dokumentujecie.
Dokumentować Excela - bomba! Excelioza standarized with ISO 2010.

To jest pretekst zeby niezalezni analitycy w firmie uzgodnili miedzy soba przeplyw informacji.
Wytlumaczyli i opisali na czym polegaja ich zadania.

Ale po co mają tłumaczyć panu, co oni robią. Po co?
Ja zawsze mówię: To kupcie sobie BIajka, będziecie ich rok uczyć bezskutecznie Waszej firmy. A
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jak nauczycie, to dostaniecie namiastkę swoich wypocin (Już nieaktualną, bo sprzed roku). I
potem zaś pójdziecie do przodu, a BI zostanie w miejscu. Pójdziecie, oczywiście, Excelkami.

Np. ktos poswieca mnostwo czasu na przygotowanie planu zakupu surowcow do produkcji
uzywajac danych ze specyfikacji materialowych.
Tymczasem plan produkcji jest rowny prognozie sprzedazy. Prognoze sprzedazy przygotowal
inny analityk mnozac wyniki z poprzedniego roku przez 1,1.
Wtedy idziemy do tego pracusia od zakupow i mowimy mu: czlowieku nie mecz sie tylko tez
sobie pomnoz wszystko przez 1,1.
To mialem na mysli mowiac o rozbrajaniu czarnych skrzynek

Czyli rozbrajanie czarnych skrzynek polega na?
Konfrontacji planu zakupów z planem produkcji?
A ja myślałem, że to MRP i to takie podstawowe. I że to MRP to system jak najbardziej
TRANSAKCYJNY. Ale to widać BI...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.10 o godzinie 08:31

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 08:26

Wojciech Gardziński:

Ale SAP jest dobry i daje BI - SZEŚC BI. Kiedy siódme?

Jest.
7. SAP Business Analytic Engine
http://www.erp-view.pl/business_intelligence/in-memory...

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

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.10 o godzinie 09:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 09:02

Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

Ale SAP jest dobry i daje BI - SZEŚC BI. Kiedy siódme?

Jest.
7. SAP Business Analytic Engine
http://www.erp-view.pl/business_intelligence/in-memory...

No to chyba w koncu sie Pan doczekal realizacji swoich pomyslow na BI.
Bo teraz kazdy bedzie mogl na swoim biurku lub nawet w palmtopie(!) laczyc sie bezposrednio ze
wszystkimi firmowymi zrodlami danych i tworzyc dowolne zestawienia.

Ja mysle, ze guzik z tego bedzie. No ale zawsze milo miec to wrazenie swobody w tworczych
dzialaniach.
Teraz BI beda robic fristajlowi analitycy siedzac z makbookami w biczbarach.
I kazdy bedzie mial swoja wlasna prawde

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2010, 10:01

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

Ale SAP jest dobry i daje BI - SZEŚC BI. Kiedy siódme?

Jest.
7. SAP Business Analytic Engine
http://www.erp-view.pl/business_intelligence/in-memory...

No to chyba w koncu sie Pan doczekal realizacji swoich pomyslow na BI.

To, owszem, mój pomysł, ale nie jestem do tego przyzwyczajony.
PIERWSZA wersja AFINA AD 1995 wciągała dane z pliku tekstowego do RAMU.
Na szczęście mnie wyleczyli.

Bo teraz kazdy bedzie mogl na swoim biurku lub nawet w palmtopie(!) laczyc sie bezposrednio
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ze wszystkimi firmowymi zrodlami danych i tworzyc dowolne zestawienia.

Że co?

Ja mysle, ze guzik z tego bedzie. No ale zawsze milo miec to wrazenie swobody w tworczych
dzialaniach.

;) Przychylam się. A wrażenie to ważna rzecz.

Teraz BI beda robic fristajlowi analitycy siedzac z makbookami w biczbarach.
I kazdy bedzie mial swoja wlasna prawde

Ojej, ojej...
IMA to ściąganie bazy na klienta. Prawda to będzie taka, jak na tym obrazku duetowym. Pan
będzie siedział przy kawie i czekał...
No, może w międzyczasie coś poderwie, bo Pani z drugim laptopem też będzie czekać i nie będą
mieli co z rękami robić.

Moje ogłoszenie o REALNEJ REALIZACJI REALIÓW aktualne.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.10 o godzinie 10:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 10:08

Wojciech Gardziński:

Moje ogłoszenie o REALNEJ REALIZACJI REALIÓW aktualne.

chodzi o programiste do integracji SAP->AFIN?
http://allegro.pl/item1169531645_sap_abap_programowani...

ogloszenie drugiej strony rowniez aktualne, mozna na raz zamowic do 10 sztuk

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2010, 11:36

Łaa - bajka.
Godzina programisty ABAP za 150 zł.
To nie dla mnie ogłoszenie - to dla tych setek, które płacą za to po 400!
Super, super, super!

Przecież i ja, i Pan wie, że usługi kupuje się w Firmie Wdrażającej. Bo super-hasła, bo dostępny
SIWZ (a tak to go nie wyciągną, bo "prawa autorskie" - serio - spotkałem się z takimi jajami),
bo "nie narusza gwarancji na pozostałe raporty", itp., albo zatrudnia człowieka w firmie.

Kiedyś tam mnie Pan rozbawił szczerze (ale ciężko już to znaleźć) hasłem "Jeżeli w dziale
księgowości jest programista, to wszystko pójdzie łatwo", czy jakoś tak.
I co z tego, że Pan NaGodzinny mi to zrobi, jak SAP, sorka, Firma Wdrażająca SAP nie da
hasełek. Nie da, BO RAPORTY NA ŻYCZENIE KLIENTA TO 50% JEJ PRZYCHODÓW.

No przecież tylne drzwi do komórki, w której trzyma Pan mój rower, też są Pana.
Wiem, wiem, otwiera mi Pan okienka - serdeczne dzięki!
Dlaczego te okienka są takie małe?

Ja sobie i tak te dane, pardą części mojego rowerka, wyciągnę przez te okienka - rozmontuję
kierownicę, odkręcę pedały, zdejmę koła i siodełko (czytaj: zrobię standardowe eksporty z SAP),
a potem sobie skręcę rowerek z powrotem (czyli zrobię HD, bazującą na danych z plików-
eksportów ślicznym i łatwopisanym programikiem SQL-owym)

JA TO UMIEM BO TAK DZIAŁAM W WIELU FIRMACH, hahaha.
A Pan MI NIE CHCE pomóc, zrobić to normalnie.

To ERPy są winne Exceliozy.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 11:54

Hmm...badania naukowe nad 7. SAPOWYM BI pt. "SAP Business Analytic Engine" doprowadziły
mnie do źródeł (czyli po memecku), bo wszyscy inni powtarzają wyłącznie slogany reklamowe i
ni-hu-hu się dowiedzieć, o co chodzi.

Kürzere Antwortzeiten mit In-Memory

In den meisten Firmen ist Datenhaltung die Aufgabe relationaler Datenbanken: Sie speichern
strukturierte Daten in Tabellen beziehungsweise Datensätze in Feldern auf der Festplatte oder
einem Server ab. Soll eine Rechenoperation durchgeführt werden, müssen die erforderlichen
Informationen zunächst aus dem Festspeicher abgerufen werden. Wesentlich kürzere
Antwortzeiten soll die In-Memory-Technologie bringen. Ihr Ansatz unterscheidet sich in drei
Punkten von den herkömmlichen relationalen Datenbanken.

http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1935940/

Potłumaczę...
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Soll eine Rechenoperation durchgeführt werden, müssen die erforderlichen Informationen
zunächst aus dem Festspeicher abgerufen werden. Wesentlich kürzere Antwortzeiten soll die
In-Memory-Technologie bringen.
Chcesz przeprowadzić operację rachunkową - musisz żądane informacje odczytać z dysku.
Wiadomo, że szybciej otrzymasz je z RAMU.

i, tłumaczenie "na polski":
Wszystkie relacje, wszystkie podsumowania, słownikowania, terefere, będą robione od tej pory
na każdym kompie oddzielnie i za każdym razem od nowa.

Damit Organisationen die enormen Datenmengen für ihren Geschäftserfolg nutzen können,
müssen Informationen schnell verfügbar sein und rasch verarbeitet werden können.
Chcesz sukcesu - musisz szybciej liczyć.

i "na polski":
"O ośle, który wiezie dużo książek, trudno powiedzieć, że jest mądry."
(autora nie pamiętam)

Ale, no tak, klasyczne WYSZUKAJ.PIONOWO to też IMA:
Chcesz połączyć w Excelu dane z wielu tabel - otwórz wszystkie pliki.

P.S. Boję się, żeby, w niektórych firmach, komputery nie przejęły władzy, wszak one liczą
szybciej... A może już to zrobiły, stąd ten sukces IMA?
http://businessintelligence.pl/index.php/aktualnosci/1...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.10 o godzinie 14:31

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2010, 14:07
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