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Marcin Choiński:

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.

Szanowny, Pan sam sobie zaprzecza.
1) Mierz wyżej, by osiągnąć niski cel
2) Nie wolno uznawać mierzenia wyżej za dobry sposób na osiągnięcie niskich celów

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.

Zaś: Użycie Excela jako klasycznego grubego klienta (manufaktura) - fuj, znaczy, "fe".
Użycie Excela, jako klasycznego cienkiego klienta (przeglądarki) - to BI

Dopiero użycie Excela, ŚWIADOMIE wykorzystującego elementy obu tych architektur, jest
właściwe i bardzo, ale to bardzo efektywne - tego jestem lobbystą.

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 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.

Potwierdzam: "Póki co" i "nie uważa"
A stan faktyczny jest zgoła inny. Sam Pan napisał (o sobie zresztą), że świat nie składa się tylko
z telekomów i wielkich banków... i BI nie potrzebuje.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2010, 13:41

2) Nie wolno uznawać mierzenia wyżej za dobry sposób na osiągnięcie niskich celów

Tego nie powiedziałem, a stwierdziłem coś dokładnie odwrotnego. Trzeba mierzyć wyżej, ale też
z pomyślunkiem - jak łucznik strzeli pionowo do góry, to strzeli sobie w głowę...

Dopiero użycie Excela, ŚWIADOMIE wykorzystującego elementy obu tych architektur, jest
właściwe i bardzo, ale to bardzo efektywne - tego jestem lobbystą.

Tu się zgodzę, z dodaniem "w określonych okolicznościach".

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 13:55

No dobrze, co do meritum, to się zgadzamy - fajnie.

Ale strona http://bi.pl ...
1. Działa STRASZLIWIE WOLNO, a czasami w ogóle nie działa (powtarza się temat)
2. NIC NA NIEJ NIE MA, a przynajmniej ja nic nie mogę na niej znaleźć - pomimo klikania w
"profile", menu itp. Proszę O JEDEN DZIAŁAJĄCY LINK!

To tak trochę jak z wielkimi narzędziami BI, nomen omen: nie działają, nic nie dają, ale interfejs
- malina. A http://afin.net działa - bo w Excelu ;)

Trochę żeśmy pogadali, więc temat jest głośny - czekamy na realizację zapowiedzi.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2010, 15:54

Po symptomach, jakie Pan opisuje, wygląda na to, że dodał Pan bardzo dużo kategorii do
kontekstu i nie ma obiektów spełniających Pańskie wymagania.

Proszę spojrzeć na okienko "Kontekst" po lewej stronie i usunąć stamtąd wszystkie elementy,
klikając X w kółeczku obok nazwy.
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Jak kontekst będzie pusty, proszę wybrać wszystkie profile - biznesowy, techniczny i naukowy
(wybranie pokazuje się jako podświetlenie na niebiesko profilu). Z drugiej strony, jak nie
wybierze Pan żadnego, to będzie równoważne i wszystkie materiały z portalu będą
prezentowane.

Być może ma Pan ustawiony jakiś profil ekspercki, eksperta który nic nie dodał do swojego
profilu - okienko po prawej stronie pod okienkiem Pana profilu - jeżeli jest, to proszę w nim
kliknąć "Opuść kanał ekspercki".

Przy takiej konfiguracji wszystkie 50 materiałów będzie widocznych.

Proszę zajrzeć do działu pomoc - tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone (http://bi.pl
/page/pomoc/).

Tak, jak pisałem, obecny mechanizm okazuje się zbyt skomplikowany dla użytkowników i w
najbliższym tygodniu zostanie uproszczony.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2010, 16:05

Przy okazji serdecznie zapraszam wszystkich do grupy http://www.goldenline.pl/forum/bi-pl-
business-intellig...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |20.09.2010, 16:23

No, ładny multiposting. A Excela, jak nie było, tak nie ma...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.09.2010, 16:46

Spokojnie, Excel będzie :-)

Materiały, które przeglądam na AFIN.NET są dość obszerne, a nie jest to prosty copy-past'e, bo
trzeba to wrzucić w strukturę artykułu silnika CMS. Dodatkowo, chcę je dokładnie przejrzeć,
zanim zostaną wrzucone, jak również nie jest to jedyna rzecz, którą mamy obecnie na
rozkładówce.

Obiecuję, że do końca tygodnia pojawi się pierwsza publikacja.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |20.09.2010, 21:20

Nowy bełkot Bi-ajowy:
http://mrc-productivity.blogspot.com/2010/09/five-esse...

"Five essential elements every Business Intelligence solution should include"
Ranking report: Posortowana tabela przestawna
What-if analysis: Tu to chyba nawet nie trzeba wskazywać
Pivot table/OLAP: Jest w Excelu, a jakże, tylko nikt o OLAPIE nie wie
Executive Dashboards: Wszyscy formatują excelki. Wykresy jakie śliczne.
Interactive reporting: Funkcje Excela

Nie wysilili się, chłopaki autorzy. Bo najlepiej tu pasuje... (Wszyscy wiedzą.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj21.09.2010, 20:41

What-if analysis: Tu to chyba nawet nie trzeba wskazywać

Nie znam dobrze najnowszego Excela - czy w kontekście what-if'a jest write back do kostki (ew.
pivota) z hierarchicznym splitem wartości wg wybranej reguły/formuły?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |21.09.2010, 22:52
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Marcin Choiński:

What-if analysis: Tu to chyba nawet nie trzeba wskazywać

Nie znam dobrze najnowszego Excela

Po pierwsze, najnowszy Excel niewiele wnosi w dziedzinę analizy danych. PowerPivot to taka
większa tabela przestawna ze wszystkimi jej wadami (zalet parę ubyło, np. dwuklik na wartości,
czyli drill-down, grupowanie wymiaru)

- czy w kontekście what-if'a jest write back do kostki (ew. pivota) z hierarchicznym splitem
wartości wg wybranej reguły/formuły?

Po drugie: Od kiedy write back (WB) ma coś wspólnego z wariantowaniem? Chce Pan fałszować
przeszłość? Wiem, wiem, Panu chodzi o kostki planistyczne...
Fajna teoryjka, te kostki planistyczne. i tak wszyscy plany robią w Excelu, bo tu działają lepsze
formuły niż "hierarchiczne splity" (skąd Pan to wziął??).
Kostki planistyczne robi się ze skonsolidowanych ARKUSZY planistycznych ludków, a nie przez
WB.

Po trzecie: Czy ktoś w ogóle POTRAFI napisać formułę, robiącą WB?
Jeżeli poprawiamy coś w obiekcie wielowymiarowym, formuła musi być w MDX. Bo musi
uwzględniać dimmension-y, set-y, terefer-y. Czy zna Pan MDX-a?
(Pytam, bo się Pan wypowiada, to rozumiem, że tak?
Jeśli tak, to mam parę pytań... a konkretnie jedno - i cała banda Majkrosoftofców, znaczy ludzi z
certyfikatem MS, nie ma bladego pojęcia, o czym mówię, to może Pan?)?
http://www.sqldev.org/sql-server-analysis-services/how...

Bo, wie Pan, jakby to powiedzieć... Mało ludzi zna MDXa, mało ludzi wie, że OLAP w ogóle jest...
A Pan mnie tu write back-iem...

P.S.
Po czwarte:
CZY KTOŚ DYSPONUJE MOŻE KREATOREM OLAP W EXCELU 2007-2010?
http://www.goldenline.pl/forum/1394066/kreator-kostek-...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.09.10 o godzinie 09:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.09.2010, 09:13

Kolejne kłamstwo Bi-ajowe Computerworlda:

http://www.sas.com/offices/europe/poland/actual/press/...

Z najnowszego raportu CW TOP200, opublikowanego w czerwcu 2010, niezbicie wynika, iż
liderem rynku BI w Polsce pozostaje SAS Institute, którego udział w rynku wynosi 34%

Jeżeli Excel ma 90%, inne arkusze 5%, SAS 34%...
...to ów magiczny rynek jest z gumy.

Z tego, to NIEZBICIE WYNIKA, że ktoś się napił czegoś 34%-owego. Nic więcej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.09.10 o godzinie 09:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.09.2010, 09:04

W kontekście what-if, to tak, oczywiście WB i splity wykorzystywane są głównie w planowaniu i
budżetowaniu. To, co jednak nazywa Pan what-if w Excelu, to po prostu parametryzacja raportu
- i tak, zgodzę się, że 95% what-if w różnych produktach, to po prostu parametryzowanie
raportów (bo przecież każdy szanujący się produkt BI musi mieć taki buzzword w white-paperze i
spełniać kryteria większości RFP/RFI/SIWZ!). Wg mnie jednak, jeżeli mówimy o what-if'ie w
kontekście BI, to ja chcę go mieć na OLAPie :)

Jeżeli chodzi o MDX, to nie jestem w tej dziedzinie ekspertem i umiem w tym języku jedynie
kilka podstawowych zwrotów, np. zapytać się kostki, co w niej siedzi.

Co do 34% rynku, to oczywiście zależy od metodyki badania. Jakie produkty uwzględniamy i jak
liczymy udział w rynku.

Mamy 10 firm. 9 małych używa Excela (po 200 zł za licencję) i jedna duża używa SAS'a za 2 mln
PLN.
- opcja 1 - Excel to nie BI, SAS ma 100% udziałów w rynku
- opcja 2 - udział wartościowy Excel (1800/2001800 = 0,09%), udział SAS (99,91%)
- opcja 3 - udział ilościowy Excel (9/10 = 90%), udział SAS 10%

Na dodatek, żadna z powyższych opcji nie jest obiektywnie najlepsza - zależy czego oczekuje
badający...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.09.2010, 10:56
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Marcin Choiński:

W kontekście what-if, to tak, oczywiście WB i splity wykorzystywane są głównie w planowaniu
i budżetowaniu. To, co jednak nazywa Pan what-if w Excelu, to po prostu parametryzacja
raportu - i tak, zgodzę się, że 95% what-if w różnych produktach, to po prostu
parametryzowanie raportów (bo przecież każdy szanujący się produkt BI musi mieć taki
buzzword w white-paperze i spełniać kryteria większości RFP/RFI/SIWZ!). Wg mnie jednak,
jeżeli mówimy o what-if'ie w kontekście BI, to ja chcę go mieć na OLAPie :)

Zmieniać OLAPA? A gdzie JWP?
OLAP jako formularz? Ciekawostka! (Ale wiem, że tak robią...)

Jeżeli chodzi o MDX, to nie jestem w tej dziedzinie ekspertem i umiem w tym języku jedynie
kilka podstawowych zwrotów, np. zapytać się kostki, co w niej siedzi.

Żeby popytać kostkę o różne rzeczy, nie trzeba znać MDXa:
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Co do 34% rynku, to oczywiście zależy od metodyki badania. Jakie produkty uwzględniamy i
jak liczymy udział w rynku.

Mamy 10 firm. 9 małych używa Excela (po 200 zł za licencję) i jedna duża używa SAS'a za 2
mln PLN.
- opcja 1 - Excel to nie BI, SAS ma 100% udziałów w rynku
- opcja 2 - udział wartościowy Excel (1800/2001800 = 0,09%), udział SAS (99,91%)
- opcja 3 - udział ilościowy Excel (9/10 = 90%), udział SAS 10%

Na dodatek, żadna z powyższych opcji nie jest obiektywnie najlepsza - zależy czego oczekuje
badający...

Oczywiście, że tak. Artykuł jest po prostu na zamówienie. Jak to za króla SASa.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.09.2010, 11:11

Oczywiście, że tak. Artykuł jest po prostu na zamówienie. Jak to za króla SASa.

Haha...JWP widać nie istnieje - jest wiele wersji prawdy: święta prawda, prawda czasu, prawda
ekranu, jest i g...o prawda. Każdy ma własną i ciężko o prawdę obiektywną.

Zarzuty do SAS'a, że swoje 34% obliczył tak a nie inaczej, można odwrócić i zarzucić Panu, że
swoje 95% dla Excela wylicza Pan tak, a nie inaczej.

Prawda jest taka, do jakiej uda się przekonać większą liczbę osób...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.09.2010, 14:45

Marcin Choiński:

Każdy ma własną i ciężko o prawdę obiektywną.

Łojej, łojej, nie wróże szczęścia w rozmowach z Oracle'm, gdzie jeszcze JWP ma się całkiem
dobrze...

Zarzuty do SAS'a, że swoje 34% obliczył tak a nie inaczej, można odwrócić i zarzucić Panu, że
swoje 95% dla Excela wylicza Pan tak, a nie inaczej.

Panie Szanowny!
Ja, malutki, wyczytałem to z reklamy Prometriq - ktoregoś tam z Bi-ajów SAP!
I jeszcze z 5-ciu innych.
Mała korekta: Excel 90%, Inne arkusze 5%

Prawda jest taka, do jakiej uda się przekonać większą liczbę osób...

Jednym słowem, dyktatura proletariatu!
To mniej więcej to, co się dzieje w temacie BI. Kto ma więcej pieniędzy na reklamę, ten ustala
co oznacza "BI" - wyborne.
(A kto robi potem "niezależny portal BI", powtarza to, co jest najgłośniejsze)*

*Mowa oczywiście o Gartnerze, bo kto tam by zauważył jakieś inne ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.09.10 o godzinie 15:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.09.2010, 15:10

Patrzcie, patrzcie... jakie wpisy zaczynają się pojawiać w sieci:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/38
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Brian Coughlan • The age of over priced niche BI products is over. Microsoft is going to kill

everyone with power pivot, performance point and the SQL 2008 suite of products.

As a big fan of SAS it hurts me to say it ... but the writing is on the wall:-)

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

No, u nas "on the wall", to od kilku lat już.
Patrzcie, jakeśmy do przodu...
(Przewiduję, że teraz odwaga będzie tanieć...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.09.10 o godzinie 16:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.09.2010, 16:15

Marcin Choiński:

Spokojnie, Excel będzie :-)

Obiecuję, że do końca tygodnia pojawi się pierwsza publikacja.

Ech te standardy BI... dużo obiecanek, dużo kolorków, zawsze jednak nie tak, jak trzeba, nigdy
nic na czas...

Ja się przyzwyczaiłem, a Wy?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.09.2010, 11:50

Jesli mowimy o standardach BI
Czy SAP BI i SAP ERP jest zamkniete na narzedzia BI innych firm?

Miesiac temu dyskutowalismy na ten temat i twierdzil Pan ze SAP
na bezposredni dostep z innej aplikacji (np. wykonanej w Excelu i VBA)
nie pozwala.
Jaka odpowiedz dal SAP Polska?

Czy udalo sie przynajmniej od strony technicznej
zintegrowac AFIN z SAP? Czy przeprowadzil Pan jakas udana probe?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.09.2010, 12:24

(Witam po latach.)
Adam Kalinowski:

Jesli mowimy o standardach BI
Czy SAP BI i SAP ERP jest zamkniete na narzedzia BI innych firm?

TAK, Jest zamknięte, bo ja mając kontakt z, do tej pory, 200 osobami, korzystających z SAP,
poznałem może dwie, które wymogły (podkreślam: wywalczyły to, bo były silne i świadome)
dostęp do jakiejś tabelki, wystawionej (czyli mniej więcej to, co ja postuluję - ja chcę więcej - ja
chcę możliwości określania sobie samemu takich tabelek), a reszta, w kółko, zadaje mi pytania
pt. jak zaimportować wydruk csv-owy z SAPa do E. bez zrąbków lub jak zrobić, żeby eksporty do
E. po prostu otwierały się w nim normalnie.

Miesiac temu dyskutowalismy na ten temat i twierdzil Pan ze SAP
na bezposredni dostep z innej aplikacji (np. wykonanej w Excelu i VBA)
nie pozwala.
Jaka odpowiedz dal SAP Polska?

Proszę Pana, Panie Adamie!
JA PANA, JAKO (znajomego, chyba już jesteśmy "znajomymi"?) SPECJALISTĘ OD SAP, O TO
POPROSIŁEM. Do SAP nie piszę ani nie dzwonię, bo oni są ponad i nie odpowiadają na takie
bzdurne pytania (vide: Microsoft, kto raz zadzwonił, ten wie.)

Czy udalo sie przynajmniej od strony technicznej
zintegrowac AFIN z SAP? Czy przeprowadzil Pan jakas udana probe?

Tak, przeprowadziłem ok. 5-10 udanych prób (tzn. takich, działających u klientów, reszta
wprawek liczy się w setki):
Eksport do CSV albo XLS, reszta ADO do MDB/SQLS i dalej do E.

Inaczej to mrzonka. Staram się to Panu (i nie tylko, oczywiście) wytłumaczyć, ale Pan nie chce
(albo nie może) mi pomóc.

Jak Pan myśli, DLACZEGO POWSTAŁ AFIN? Proszę podać przyczynę. Wiem, wiem, żeby zarobić.
Pewnie, ale NA CZYM ZAROBIĆ, na jakiej potrzebie klienta?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.09.10 o godzinie 23:02

25.09.2010, 22:35
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

TAK, Jest zamknięte

BZDURA

Do SAP nie piszę ani nie dzwonię, bo oni są ponad i nie odpowiadają

Pytalem tylko dla formalnosci. Doskonale wiem, ze Panu w ogole nie zalezalo na rozwiazaniu
problemu.
Te wszystkie narzekania to tylko publicystyka

Pan jest tak samo zainteresowany zintegrowaniem AFIN-a z SAP jak Janusz Korwin-Mikke
wygraniem wyborow
Choc, rzecz jasna, we wszystkich startuje

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 25.09.10 o godzinie 23:37

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.09.2010, 23:29
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