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Hej, słuchajcie, naprawdę nie jest wam przykro jak jesteście świadkami kolejnej (kolejnych)
agonii?
"Dave, will you stop? - "Dave, przestaniesz?"; "My mind is going. I can feel it" - "Mój umysł

odchodzi. Czuję to."

Umarł http://www.bimag.pl (bo nie używał słowa "Excel")

Umiera (jeszcze przed narodzeniem, ale już w 'Beta'-ch ;) ) http://bi.pl
No, posłuchajcie... - cytaty z bi.pl, bo się zarejestrowałem(!) i "mam dostęp". Jeszcze nie
wyjaśniono, do czego.
(Ciekawe komu sprzedadzą mój adres?)

W artykule:
Business Intelligence – skąd przyszedł, dokąd zmierza?

Historia rozwoju BI to podążanie technologii za potrzebami biznesu. To także historia

powstawania, przejmowania i upadania korporacji IT oferujących narzędzia BI lub ich elementy.

...słowo Excel występuje tylko raz w kontekście:
W 1985 Microsoft po próbach z Multiplanem wypuszcza na rynek Excel, który z czasem wygrywa

rywalizację z Lotusem 1-2-3 i Quattro Pro, i staje się rozwiązaniem standardowym.

Dalej seria standardowych obrazków bi-ajowych, np.

Oczywiście, trudno się domyślić, że artykuł pisał Pan z SASa.
Czyżby SAS nie miał IMA'y?
(Królu SASIE, jeżeli brakuje pomysłów, to niech Jaśnie Wielmożna Mość rozważy skorzystanie ze
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sterty gotowców na http://afin.net/webcasts...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.10 o godzinie 09:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.09.2010, 09:33

Nasza grupa umiera, jako Business Intelligence...
R.I.P.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.09.2010, 10:48

Jak Pan wygrzebuje takie okazy archo jak dwa posty wyżej to się nie dziwię że nie ma chętnych
na komentowanie wykopalisk.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.09.2010, 16:07

Jakie archo??????
Tydzień temu ściągnięte z http://bi.pl !!!
To, że już dzisiaj strona nie żyje, ale wtedy żyła i namawiała do zapisania się po BIEŻĄCĄ I
ZAWSZE AKTUALNĄ informację o BI. Nawet pozwoliła łaskawie się zarejestrować, co oczywiście
uczyniłem, żeby być na BI-eżąco.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.09.2010, 16:10

To jak chcemy być NA BIEŻĄCO, to proszę bardzo.

Wygrzebałem prezentację Małomiękkiego z CZERWCA 2010 pt.
Microsoft BI Overview Deck p1.ppt

No to jedziemy:
Architektura:
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Co nie gra w BI?
(Nie gra dużo więcej, MS zauważa tylko "duplikację".)

I standardowy (dla mnie!) rysunek lewo-prawo:
(tylko że u MS to oczywista oczywistość, że to MS SQLS)

A teraz konkret:
Mój pierwszy post na tej grupie - 25.11.2008

Architektura AFINA (C) 2008
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No to jesteśmy na bieżąco.
A Szanowni gdzie?

Tu?

Ale czad - polecam!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.10 o godzinie 11:05

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2010, 08:29

Widzę, że jako założyciel portalu BI.PL, muszę się włączyć do tej dyskusji :-)

1) Portal ruszył 2 tygodnie temu i ma się bardzo dobrze - nie umarł, a liczba odwiedzin rośnie,
mimo braku większej promocji.

2) Wskazany materiał rzeczywiście jest "archo" i został opublikowany, jako bazowy content.
Obecnie pracujemy nad nowym, własnym contentem, który z czasem będzie coraz bogatszy.

3) Nikt Pańskich danych, Panie Wojciechu, nie będzie nikomu sprzedawał. Rejestracja jest
zabezpieczeniem przed botami i innymi złośliwymi osobnikami. Jest Pan tutaj chroniony ustawą o
ochronie danych osobowych i regulaminem portalu.

4) Z chęcią opublikujemy materiały merytoryczne na temat Excela i jego zastosowania w BI.
Jeżeli czuje się Pan na siłach oraz ma ochotę i czas, to serdecznie zapraszam do kontaktu na
priv.

Portal jest z założenia niezależny, a jego treść ma być budowana przez społeczność - nikt nie
chce sobie rościć monopolu do dusz i umysłów pasjonatów BI. Niedługo uruchomimy blogi i
forum, co pozwoli na większą swobodę wypowiedzi. Już teraz można komentować wszystkie
materiały na portalu.

Dodatkowo zachęcam każdego, kto ma coś ciekawego do powiedzenia w zakresie BI, do
współtworzenia treści portalu i publikowania swoich artykułów (oczywiście jedynie
merytorycznych - nie propagandowych), czy budowania bazy wiedzy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2010, 17:33

Marcin Choiński:

Widzę, że jako założyciel portalu BI.PL, muszę się włączyć do tej dyskusji :-)

1) Portal ruszył 2 tygodnie temu i ma się bardzo dobrze - nie umarł, a liczba odwiedzin rośnie,
mimo braku większej promocji.

2) Wskazany materiał rzeczywiście jest "archo" i został opublikowany, jako bazowy content.
Obecnie pracujemy nad nowym, własnym contentem, który z czasem będzie coraz bogatszy.

3) Nikt Pańskich danych, Panie Wojciechu, nie będzie nikomu sprzedawał. Rejestracja jest
zabezpieczeniem przed botami i innymi złośliwymi osobnikami. Jest Pan tutaj chroniony
ustawą o ochronie danych osobowych i regulaminem portalu.

4) Z chęcią opublikujemy materiały merytoryczne na temat Excela i jego zastosowania w BI.
Jeżeli czuje się Pan na siłach oraz ma ochotę i czas, to serdecznie zapraszam do kontaktu na
priv.
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Portal jest z założenia niezależny, a jego treść ma być budowana przez społeczność - nikt nie
chce sobie rościć monopolu do dusz i umysłów pasjonatów BI. Niedługo uruchomimy blogi i
forum, co pozwoli na większą swobodę wypowiedzi. Już teraz można komentować wszystkie
materiały na portalu.

Dodatkowo zachęcam każdego, kto ma coś ciekawego do powiedzenia w zakresie BI, do
współtworzenia treści portalu i publikowania swoich artykułów (oczywiście jedynie
merytorycznych - nie propagandowych), czy budowania bazy wiedzy.

OK. "Śmiercionośne" zarzuty (dot. strony, nie tematu "BI") wycofuję, bo strona (znowu) działa.
Szkoda, że materiały są archo ;), a tak bliżej - to nie ma nic, oprócz menu.

Powyżej ma Pan nie-archo, więc może Pan podmienić.
Jeśli chodzi o materiały, dot. BI (czymkolwiek to jest), proszę przejrzeć grupę
http://www.goldenline.pl/grupa/afin-net/ i wybrać wszystkie tematy, w których jest słowo Excel
(tzn. nie ma w nich o AFINIE). Jeśli się Panu coś spodoba o AFINIE, to, oczywiście, również
proszę bardzo - wszystko jest na temat. Ma Pan prawo do re-publikacji z zastrzeżeniem źródła.

Gdybyż takiej odpowiedzi udzielali inni... Ech, pomarzyć...

P.S.
Ale, wie Pan, przejrzałem ów (działający) portal i zaś słowa "Excel" nie znalazłem. Niezależność,
czy może niedowidzenie 95% rynku?
Tylko, że publikacja materiałów o Excelu, to, jak Pan doskonale wie, pocałunek śmierci. Żaden
"poważny BI" się już nie zareklamuje...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.09.10 o godzinie 19:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.09.2010, 19:13

Co do domniemanej "śmierci" portalu, to jej nie zarejestrowaliśmy (od 2 tygodni portal działa
non-stop, hosting nie zgłaszał przerw serwisowych) z dokładnością do restartów aplikacji przy
podgrywaniu bugfixów - być może trafił Pan akurat na restart.
-----------------------------------------------------
W kontekście materiałów o Excel, to po pobieżnym przejrzeniu widzę kilka interesujących.
Wybiorę część i skontaktuje się z Panem już na priv, aby dopiąć szczegóły.

Co do słowa Excel, to jak dodamy Pańskie materiały, to oczywiście powstanie odpowiednia
pozycja w menu kategorii i hasło Excel nabierze na znaczeniu :)
-----------------------------------------------------
I taka mała dygresja dotycząca BI i polskiego rynku.

BI to wg jednej z definicji, zbiór praktyk, metodyk, technologii, służących do zbierania danych,
przekształcania ich i dostarczania użytkownikom końcowym we wzbogaconej formie, jako
wiedzę, albo informacje. Oznacza to, że technologia, to tylko jakaś część BI.

Technologii jest wiele i nawet ciężko uporządkować je w jakiś ładny framework, bo sam Excel
może służyć (w określonych przypadkach) jako ETL, składnica danych i warstwa prezentacji, a
można w nim zaprząc nawet prosty Data Mining...

W szczególności w Polsce, niewielu jest wielkich użytkowników takiego "podniecającego BI",
których stać na milionowe licencje i inwestowanie w nowatorskie analizy (np. wykorzystanie SNA
do predykcji churnu w telekomach - niedługo ukarze się u nas artykuł na ten temat). Excel to
szara rzeczywistość dużej części rynku (może nie 95%, ale znaczącej), bo ani nic więcej tacy
klienci nie potrzebują, ani na nic więcej ich nie stać, więc Excel jest tutaj jedynym rozwiązaniem,
wręcz koniecznym.

Czy Excel to "King of BI" - wg mnie nie, bo technologii jest dużo i w określonych warunkach Excel
jest rozwiązaniem idealnym, a w innych nawet nie ma sensu rozważać jego kandydatury.
Przykład firmy 4cfuture - prowadzą oni dla swoich klientów różne, ciekawe analizy biznesowe
(analiza marż, rentowności, itp. - polecam artykuły Piotra Jutkiewicza http://bi.pl/publications
/art/13, http://bi.pl/publications/art/12). Używają Excela i idealnie sprawdza się to przy ich
projektach. Jednak do analizy 80 milionów CDRów miesięcznego ruchu operatora telco, lepiej
użyć czegoś bardziej wyrafinowanego (chociaż można też pomyśleć o przygotowaniu hurtowni na
SQL Serverze i przeglądania kostek przez Excela).

Bottomline - Excel jest i będzie narzędziem BI do odpowiednich zastosowań i jeżeli Microsoft
mądrze rozegra swoją strategię i wykorzysta user experience i przyzwyczajenia klientów do
odpowiedniego rozwoju swojej oferty BI i zmian w produktach (i to wg mnie robi, choć dość
wolno) to być może za jakiś czas spektrum zastosowania Excela znacząco się rozszerzy (pytanie,
czy nadal będzie to Excelem, czy raczej czymś co powstało na jego bazie).
-----------------------------------------------------
Wracając do portalu...

Jeżeli chodzi o zgodę na publikację, to wiele firm chce publikować u nas swoje materiały, jednak
niewiele z nich jest ściśle merytorycznych, choć i takich czeka już trochę w kolejce. Publikacja
materiałów częściowo marketingowych (sponsorowanych z jasnym tego zaznaczeniem), to coś
czym ten portal na siebie będzie zarabiał (póki co była to dość duża inwestycja). Dobrą reklamą
jest jednak publikacja materiałów czysto merytorycznych, gdzie jest pokazany autor i kontakt do
niego - mam przykład pozyskania dużego kontraktu jedynie na bazie imienia i nazwiska autora
publikacji i zdesperowanego klienta, która za pomocą google'a dotarł do firmy i kupił usługę za 7
cyfrową kwotę...
-----------------------------------------------------
Co do uwago o braku materiałów na portalu, to jest obecnie ok. 10 wpisów w bazie wiedzy, ok.
10 aktualności, kilkanaście artykułów, jedno case-study, jedna ankieta, ok. 10 książek - circa 50
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materiałów. Prawdopodobnie ma Pan ustawiony kontekst (okienko po lewej stronie) oraz jakąś
konfigurację profili treści (też okienko po lewej, wybrane są podświetlane na niebiesko, a jak nic
nie jest wybrane, to prezentowane jest wszystko) i nie ma obiektów spełniających kryteria (ew.
może być ustawiony kanał ekspercki, eksperta, który nie dodał jeszcze do swojego profilu
materiałów - okienko po prawej stronie) . Proszę zajrzeć do działu pomoc (http://bi.pl
/page/pomoc/).

Powyższe funkcjonalności zostały tak zaprojektowane, aby szybko znaleźć odpowiednią treść,
jednak póki co wprowadzają więcej zamieszania, niż pożytku - w szczególności gdy jest mało
materiałów, ustawienie kontekstu (filtra) dwuelementowego, w większości wypadków sprawia,
że nie ma materiałów spełniających kryteria. Z tego względu niedługo wprowadzimy zmiany -
będzie domyślnie filtr jednoelementowy, pokazujący obiekty z ostatnio wybranej kategorii, oraz
nie będą prezentowane w menu kategorie, dla których nie ma jeszcze materiałów.
-----------------------------------------------------
...to chyba najdłuższy post, jaki kiedykolwiek, na jakimkolwiek forum napisałem...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2010, 22:59

Marcin Choiński:

Co do domniemanej "śmierci" portalu, to jej nie zarejestrowaliśmy (od 2 tygodni portal działa
non-stop, hosting nie zgłaszał przerw serwisowych) z dokładnością do restartów aplikacji przy
podgrywaniu bugfixów - być może trafił Pan akurat na restart.

Nieprawda.

-----------------------------------------------------
W kontekście materiałów o Excel, to po pobieżnym przejrzeniu widzę kilka interesujących.
Wybiorę część i skontaktuje się z Panem już na priv, aby dopiąć szczegóły.

Nie ma co dopinać. Kopiuj-Wklej wystarczy, jak w Excelu...

Co do słowa Excel, to jak dodamy Pańskie materiały, to oczywiście powstanie odpowiednia
pozycja w menu kategorii i hasło Excel nabierze na znaczeniu :)

Super. (I tak nie wierzę.)

-----------------------------------------------------
I taka mała dygresja dotycząca BI i polskiego rynku.

BI to wg jednej z definicji, zbiór praktyk, metodyk, technologii, służących do zbierania danych,
przekształcania ich i dostarczania użytkownikom końcowym we wzbogaconej formie, jako
wiedzę, albo informacje. Oznacza to, że technologia, to tylko jakaś część BI.

Że co? To już nie najnowocześniejsze serwery i wiedza ekspercka?

Technologii jest wiele i nawet ciężko uporządkować je w jakiś ładny framework, bo sam Excel
może służyć (w określonych przypadkach) jako ETL, składnica danych i warstwa prezentacji, a
można w nim zaprząc nawet prosty Data Mining...

Że co? Składnica DANYCH???? Jaki PROSTY data mining?

W szczególności w Polsce, niewielu jest wielkich użytkowników takiego "podniecającego BI",
których stać na milionowe licencje i inwestowanie w nowatorskie analizy (np. wykorzystanie
SNA do predykcji churnu w telekomach - niedługo ukarze

Nie karzcie telekomów! Są takim wdzięcznym tematem na prezentacjach BI: "Jak Pan sobie
wyobraża bazę telekomu w Excelu?... itp..."

się u nas artykuł na ten temat). Excel to szara

Czemu szara? Mój jest niebieski!

rzeczywistość dużej części rynku (może nie 95%, ale znaczącej), bo ani nic więcej tacy klienci
nie potrzebują, ani na nic więcej ich nie stać, więc Excel jest tutaj jedynym rozwiązaniem,
wręcz koniecznym.

Zaś nie tak. Jest NAJLEPSZYM.

Czy Excel to "King of BI" - wg mnie nie, bo technologii jest dużo i w określonych warunkach
Excel jest rozwiązaniem idealnym, a w innych nawet nie ma sensu rozważać jego
kandydatury. Przykład firmy 4cfuture - prowadzą oni dla swoich klientów różne, ciekawe
analizy biznesowe (analiza marż, rentowności, itp. - polecam artykuły Piotra Jutkiewicza
http://bi.pl/publications/art/13, http://bi.pl/publications/art/12). Używają Excela i idealnie
sprawdza się to przy ich projektach. Jednak do analizy 80 milionów CDRów miesięcznego
ruchu operatora telco, lepiej użyć czegoś bardziej wyrafinowanego (chociaż można też
pomyśleć o przygotowaniu hurtowni na SQL Serverze i przeglądania kostek przez Excela).

Bo od tego są kostki OLAP. Dostęp, oczywiście, z Excelka.

Bottomline - Excel jest i będzie narzędziem BI do odpowiednich zastosowań i jeżeli Microsoft
mądrze rozegra swoją strategię i wykorzysta user experience i przyzwyczajenia klientów do
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odpowiedniego rozwoju swojej oferty BI i zmian w produktach (i to wg mnie robi, choć dość
wolno) to być może za jakiś czas spektrum zastosowania Excela znacząco się rozszerzy
(pytanie, czy nadal będzie to Excelem, czy raczej czymś co powstało na jego bazie).

Tu się zgodzę. Na pewno nie jest tym Power Pivot.

-----------------------------------------------------
Wracając do portalu...

Jeżeli chodzi o zgodę na publikację, to wiele firm chce publikować u nas swoje materiały,
jednak niewiele z nich jest ściśle merytorycznych, choć i takich czeka już trochę w kolejce.
Publikacja materiałów częściowo marketingowych (sponsorowanych z jasnym tego
zaznaczeniem), to coś czym ten portal na siebie będzie zarabiał (póki co była to dość duża
inwestycja). Dobrą reklamą jest jednak publikacja materiałów czysto merytorycznych, gdzie
jest pokazany autor i kontakt do niego - mam przykład pozyskania dużego kontraktu jedynie
na bazie imienia i nazwiska autora publikacji i zdesperowanego klienta, która za pomocą
google'a dotarł do firmy i kupił usługę za 7 cyfrową kwotę...
-----------------------------------------------------
Co do uwago o braku materiałów na portalu, to jest obecnie ok. 10 wpisów w bazie wiedzy,
ok. 10 aktualności, kilkanaście artykułów, jedno case-study, jedna ankieta, ok. 10 książek -
circa 50 materiałów. Prawdopodobnie ma Pan ustawiony kontekst (okienko po lewej stronie)
oraz jakąś konfigurację profili treści (też okienko po lewej, wybrane są podświetlane na
niebiesko, a jak nic nie jest wybrane, to prezentowane jest wszystko) i nie ma obiektów
spełniających kryteria (ew. może być ustawiony kanał ekspercki, eksperta, który nie dodał
jeszcze do swojego profilu materiałów - okienko po prawej stronie) . Proszę zajrzeć do działu
pomoc (http://bi.pl/page/pomoc/).

Powyższe funkcjonalności zostały tak zaprojektowane, aby szybko znaleźć odpowiednią treść,
jednak póki co wprowadzają więcej zamieszania, niż pożytku - w szczególności gdy jest mało
materiałów, ustawienie kontekstu (filtra) dwuelementowego, w większości wypadków
sprawia, że nie ma materiałów spełniających kryteria. Z tego względu niedługo wprowadzimy
zmiany - będzie domyślnie filtr jednoelementowy, pokazujący obiekty z ostatnio wybranej
kategorii, oraz nie będą prezentowane w menu kategorie, dla których nie ma jeszcze
materiałów.

No dobra, pracujcie! Jak na razie, sam fakt, że nie zakładacie pewnych rzeczy z góry, zasługuje
na pochwałę

-----------------------------------------------------
...to chyba najdłuższy post, jaki kiedykolwiek, na jakimkolwiek forum napisałem...

To dobrze rokuje. Bo, na razie, cały portal bi.pl jest krótszy ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.09.10 o godzinie 23:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.09.2010, 23:16

Marcin Choiński:

Co do domniemanej "śmierci" portalu, to jej nie zarejestrowaliśmy (od 2 tygodni portal działa
non-stop, hosting nie zgłaszał przerw serwisowych) z dokładnością do restartów aplikacji przy
podgrywaniu bugfixów - być może trafił Pan akurat na restart.

to podepnijcie artykuły pod cumulusa ;)

szkoda, że trzeba się rejestrować, żeby coś poczytać

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2010, 23:19

Andrzej O.:

...

szkoda, że trzeba się rejestrować, żeby coś poczytać

Do głowy mi nie przyszło, że trzeba... po tym co CMS wyrzuca użytkownikowi ;-)

Marcin: Idea jak najbardziej słuszna, jednak w takiej formie http://www.google.pl/#hl=pl&
source=hp&q=site%3Abi.pl&a... o wynikach organicznych z G. zapomnij, bo mniej więcej tyle
GoogleBot o tym "wortalu" wie ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2010, 23:45

Panie Wojciechu, reasumując:

- W kontekście portalu, proszę o odrobinę wyrozumiałości. To jest wersja beta, która dopiero co
ruszyła. Włożyłem w ten projekt dużo pracy, serca (i $) i dalej to robię. To, że nikt inny tego
wcześniej nie zrobił, też o czymś świadczy. Materiałów będzie coraz więcej, a i technicznie
projekt będzie się rozwijał. Excel też jak najbardziej się pojawi, w tym większym zakresie, im
więcej osób będzie chciało o nim publikować i o nim czytać - dużo w Pańskich rękach, lobbing ma
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Pan opanowany na GL :).

- W kontekście Excela - jeżeli ktoś mi mówi, że cokolwiek jest najlepsze, bez podawania
warunków (lub podania zbyt rozmytych), w których taka sytuacja zachodzi, to z góry mogę
zakładać, że to nieprawda. "Pudzianowski jest najsilniejszy!" - czy to oznacza, że podniesie
cięższą sztangę, niż Szymon Kołecki? Nie...
----------------------------------------------------
@Andrzej, @Rafał
Materiałów wymagających zalogowania jest ok. 20% (9 artykułów). Komunikat przy wejściu na
taki materiał jest następujący "Musisz być zalogowany, aby zobaczyć kompletną treść publikacji."
- wydaje mi się, że to w miarę jasna informacja, chyba, że chodziło o to, że jest zbyt mało
widoczna.

Logowanie jest po to, abyśmy mogli w przyszłości rekomendować materiały użytkownikom, na
podstawie ich dotychczasowych zainteresowań (jak tych materiałów będzie bardzo dużo, wtedy
to będzie wartościowe) - taka filtracja kooperatywna.

Postanowiłem póki co udostępnić wszystkie materiały na portalu bez konieczności logowania (już
są dostępne).
----------------------------------------------------
I chciałem jeszcze dorzucić komentarz o Business Intelligence Magazine, ponieważ został
posądzony o śmierć ze względu na brak publikacji o Excelu. BI Mag miał się bardzo dobrze i
pewnie mielibyśmy go do dzisiaj (mimo, że był na papierze, a nie w HTML'u...), gdyby nie
odejście z wydawnictwa kluczowych osób dla jego rozwoju - pań Magdaleny Sobiś i Patrycji
Wądołowskiej. Nota bene z panią Patrycją współpracujemy teraz przy BI.PL.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 09:14

Właśnie wszedłem na główną stronę AFIN.NET (wcześniej oglądałem same materiały) i...ona też
jest w dużej części zrobiona w Excelu... Albo to zabieg marketingowy, aby pokazać klientom
spektrum możliwości narzędzia, albo cięcie kosztów, albo już czysty fanatyzm :-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 09:28

OK. Życzę (chociaż jestem sceptyczny, ale mam to napisane na czole, nieprawdaż?) powodzenia!

Ale mam kilka pytań:

1. Czy zakupił Pan już jakiś wiodący produkt Business Intelligence, bo to jest gwarancją
osiągania zysków, tzn. zwiększenia ROI, skoro mowa o zainwestowanych $$$? Czy wykorzystał
Pan "wiedzę ekspercką, pomagającą zarządzającym kierować przedsiębiorstwem" z któregoś z
owych wspaniałych narzędzi?
[TAK/NIE]

2. Zaprzeczył Pan przed chwilą mojemu "Jest najlepszy". Czy to oznacza, że na portalu Business
Intelligence nie będzie prezentowana Jedna Wersja Prawdy?
[TAK/NIE]

2a. Jeżeli "tak" (potwierdzenie przeczenia, czyli nie-JWP), to na jakiej podstawie będziemy mogli
zaufać podawanym informacjom?
Jeżeli "nie" (zaprzeczenie przeczenia, czyli JWP), to jak Pan, objętościowo i merytorycznie,
uwzględni 95% udział arkuszy kalkulacyjnych w rynku BI?

3. W czym (w jakim narzędziu) sporządził Pan kalkulację przedsięwzięcia (biznes plan)?
[nazwa własna produktu]

Lobbysta (ale z papierami, tzn. wszyscy wiedzą, kto zacz) ;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2010, 09:45

Marcin Choiński:

Właśnie wszedłem na główną stronę AFIN.NET (wcześniej oglądałem same materiały) i...ona
też jest w dużej części zrobiona w Excelu... Albo to zabieg marketingowy, aby pokazać
klientom spektrum możliwości narzędzia, albo cięcie kosztów, albo już czysty fanatyzm :-)

Wsyskie tsy.
(Jest to zresztą, wyjaśnione.)

Power of AFIN.NET's Publication

This website is created by… Excel with AFIN.NET's automation.

AFIN.NET is an Add-In for Excel. Why not introduce them through Excel? Don't look at this page
like at an artistic product of a master of web-art. It's just a simple page… Look at it as:
1) your customized publication of your own report
2) a dashboard for your company's key-information
3) a navigation panel to all your reports, Web- or Excel- interfaced

A page like this is easy to create and manage - fast and with no investment.
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This page has really been created and is being managed and updated by a normal Excel user.
The complicated Excel conversion to HTML has been automatized by AFIN.NET with only one click
of the mouse.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.10 o godzinie 09:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2010, 09:46

OK. Życzę (chociaż jestem sceptyczny, ale mam to napisane na czole, nieprawdaż?)
powodzenia!

Nie dziękuję, żeby nie zapeszać :)

1. Czy zakupił Pan już jakiś wiodący produkt Business Intelligence, bo to jest gwarancją
osiągania zysków, tzn. zwiększenia ROI, skoro mowa o zainwestowanych $$$? Czy
wykorzystał Pan "wiedzę ekspercką, pomagającą zarządzającym kierować przedsiębiorstwem"
z któregoś z owych wspaniałych narzędzi?
[TAK/NIE]

NIE - jak wiadomo BI przydaje się od pewnej skali, wcześniej wystarczy intuicja. Dodatkowo
pomysł portalu powstał z chęci ewangelizacji i zorganizowania społeczności BI, a nie zarabiania
pieniędzy (ma on się utrzymywać i zapewniać sobie rozwój). Na zarabianie pieniędzy, mam inne,
dużo efektywniejsze metody :)

2. Zaprzeczył Pan przed chwilą mojemu "Jest najlepszy". Czy to oznacza, że na portalu
Business Intelligence nie będzie prezentowana Jedna Wersja Prawdy?
[TAK/NIE]

TAK (jeżeli dobrze rozumiem pytanie) - nie będzie JWP, bo portal nie jest inicjatywą szerzenia
jakiejś konkretnej idei i kreowania rzeczywistości, a popularyzacją ogólnie rozumianego BI i
daniem narzędzia społeczności, do wyrażania swoich opinii i dzielenia się wiedzą. To ma być
lustro, nie telewizor. Każdy może napisać artykuł (odrzucić możemy jedynie reklamy, albo
materiały o niskiej jakości, lub nie na temat), każdy może prowadzić bloga, każdy może udzielać
się na forum, każdy może oceniać i komentować publikowane materiały. Moderacja będzie tylko
w kontekście netykiety. Społeczność sama zadecyduje, co się tam będzie pojawiać, my jesteśmy
otwarci na wszelkie materiały.

2a. Jeżeli "tak" (potwierdzenie przeczenia, czyli nie-JWP), to na jakiej podstawie będziemy
mogli zaufać podawanym informacjom?
Jeżeli "nie" (zaprzeczenie przeczenia, czyli JWP), to jak Pan, objętościowo i merytorycznie,
uwzględni 95% udział arkuszy kalkulacyjnych w rynku BI?

3. W czym (w jakim narzędziu) sporządził Pan kalkulację przedsięwzięcia (biznes plan)?
[nazwa własna produktu]

Rozumiem do czego Pan zmierza, ale muszę Pana (w pewnym stopniu) zawieść.
OpenOffice.org Calc oraz Google Documents Spreadsheet (oczywiście kopie MS Excel).

Lobbysta (ale z papierami, tzn. wszyscy wiedzą, kto zacz) ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 10:22

Marcin Choiński:

1. Czy zakupił Pan już jakiś wiodący produkt Business Intelligence

NIE

2. Czy to oznacza, że na portalu Business Intelligence nie będzie prezentowana Jedna
Wersja Prawdy?
[TAK/NIE]

TAK

3. W czym (w jakim narzędziu) sporządził Pan kalkulację przedsięwzięcia (biznes plan)?
[nazwa własna produktu]

Rozumiem do czego Pan zmierza, ale muszę Pana (w pewnym stopniu) zawieść.
OpenOffice.org Calc oraz Google Documents Spreadsheet (oczywiście kopie MS Excel).

Portal BI to, jak widać, "Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde"..., teoria i praktyka.
Dziękuję bardzo za szczerą odpowiedź.
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(Na http://www.goldenline.pl/grupa/afin-net/ znajdzie Pan również wiele tematów, związanych z
OpenOffice.org Calc, Google Docs i np. SkyDrive)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2010, 10:48

Portal BI to, jak widać, "Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde"..., teoria i praktyka.

Nie zgodzę się tutaj zupełnie. Czy prowadzenie, póki co malutkiego, portalu o BI, zobowiązuje do
używania narzędzi BI do zarządzania nim, w sytuacji gdy może to robić jedna osoba z
wykorzystaniem bardzo prostych narzędzi? Absolutnie nie i nie ma w takiej sytuacji cienia obłudy
- czy portal o logistyce jest zobowiązany posiadać własną flotę TIRów?

W sumie, to można jednak powiedzieć, że jakiegoś BI'a już używamy - Google Analytics. Maja
bardzo fajny kokpit i dużo różnorakich raportów, na różnych poziomach abstrakcji.

Gdy będzie potrzeba i odpowiednia ilość danych, to będę pierwszą osobą, która skorzysta z
rozwiązania BI. I tak jestem na tyle fanatyczny, że gdy z kimś rozmawiam, czy poznaję jakiś
biznes, to mi się to w głowie zaraz układa w model wielowymiarowy i pojawiają się pomysły,
jakie informacje pomogły by go zoptymalizować. Niestety, do pewnej skali, koszt optymalizacji
jest większy niż potencjalne zyski.

Pierwszym elementem BI, jaki zamierzamy wprowadzić, to analiza zachowań użytkowników i
mechanizm rekomendacji materiałów, jednak aby to miało sens, jest potrzebna odpowiednia
baza materiałów (min. kilkaset) i odpowiednia liczba użytkowników - póki co, po 2 tygodniach
mamy ponad 4000 odwiedzin. Musimy poczekać na zaindeksowanie i spozycjonowanie w google,
podlinkowania z innych stron, patronaty medialne nad konferencjami, itp.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 11:18

Marcin Choiński:

Czy prowadzenie, póki co malutkiego, portalu o BI, zobowiązuje do używania narzędzi BI do
zarządzania nim, w sytuacji gdy może to robić jedna osoba z wykorzystaniem bardzo prostych
narzędzi? Absolutnie nie i nie ma w takiej sytuacji cienia obłudy - czy portal o logistyce jest
zobowiązany posiadać własną flotę TIRów?

Oczywiście, że nie. Ale wszyscy, no prawie (czyli nie-ja i nie-Pan i jeszcze kilka osób) wciskają
coś zupełnie innego.

Nie posądzam Pana o obłudę (obłuda zawiera w sobie "celowe działanie", jest pojęciem
pejoratywnym).
Dr Jekyll... nie jest alegorią obłudy, jest alegorią rozdwojenia jaźni - dwulicowej osobowości -
niezależnej od nas. Dopiero wykazanie jej - wyciągnięcie na światło dzienne, pokazuje nas
takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_Jekyll_i_pan_Hyde_...

Ja twierdzę, że BI (ale nie produkty, tylko sam temat numerycznej analizy biznesowej), jest
takim rozdwojeniem. Oficjalnie przyklaskujemy takim pojęciom jak JWP, pulpity, wskaźniki, a
potem ich nie używamy, bo rzetelna informacja jest gdzie indziej - u Pana w OO Calc. ;), u
milionów w Excelkach, no dobrze - arkuszach wszelkiej maści.

BI (produkty) zaprzeczające temu (a, jak wiadomo, wszystkie ustawiają się kontrą do Excela),
jest dopiero obłudą.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.10 o godzinie 11:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2010, 11:39

Oficjalnie przyklaskujemy takim pojęciom jak JWP, pulpity, wskaźniki, a potem ich nie
używamy, bo rzetelna informacja jest gdzie indziej - u Pana w OO Calc. ;), u milionów w
Excelkach, no dobrze - arkuszach wszelkiej maści.

Tutaj przychodzi mi na myśl roztropny łucznik Machiavellego - znając ograniczenie swego łuku i
strzały oraz wiedząc, że cel jest za daleko, mierzy jeszcze wyżej, w niebo, nie po to aby trafić w
chmury, ale żeby trafić w swój cel.

Stan faktyczny jest pewną wypadkową dążeń i rzeczywistości. Trzeba go akceptować, ale jednak
nie można gloryfikować i uznawać za dobry, tudzież docelowy.

Excel w 120 kopiach, liczący jakiś wskaźnik wg innej definicji niż inny excel w 200 kopiach - fe.
Kawałek excela, jako Web Part na korporacyjnym portalu SharePoint, prezentujący KPI z
hurtowni SQL Server, integrującej dane ze źródłowych exceli i nie tylko - klasyczny BI.

BI (produkty) zaprzeczające temu (a, jak wiadomo, wszystkie ustawiają się kontrą do Excela),
jest dopiero obłudą.

To jest całkiem naturalne - żeby zwyciężyć na rynku, trzeba się pozycjonować względem
konkurencji, najlepiej w taki sposób, aby ją odpowiednio zdyskredytować. A jak konkurencja jest
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silna, to trzeba zewrzeć szyki z innymi. Z drugiej strony, wydaje mi się (to moja prywatna
opinia), że np. taki SAS na rynku telekomunikacyjnym i finansowym, nie uważa póki co
Microsoftu za konkurencję.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 13:19
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