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Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

TAK, Jest zamknięte

BZDURA

HA, tu się Pan odkrył!
PROSZĘ WIĘC O KONKRETNĄ INFORMACJĘ! Jeżli Pan teraz odmówi podania wreszcie konkretu,
to największą bzdurą, będzie Pana "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

Oczywiście, że Pan wie. Pan wszystko wie. Pan nie dopuszcza, że ktoś też wie, albo może nawet
wie lepiej.

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

O kurcze, chyba to komplement! Dzięki.
Nie ja jestem zainteresowany - moi klienci są. I nie mogą się niczego doprosić, więc kupują
obejścia - i ja się w tych obejściach, proszę Pana, wysoce wyspecjalizowałem. I jak Pan widzi,
trochę robię sobie wbrew, postulując powyższe. Ale wiem jedno: To firmie SAP (i dziesiątkom
innym, np. Oracle'owi) NIE ZALEŻY NA TYM, ŻEBY KLIENT COŚ MIAŁ, tylko żeby zawsze czegoś
nie miał i non-stop prosił i kupował. Jeżeli ktoś tu goni ogonek, czyli goni dla gonienia, to SAP (i
dziesiątki innych).

POWIEM TAK (Uwaga, oferta handlowa) KTO MA PROBLEM Z DANYMI Z SAP, może walić - do
rozwiązania w 5 minut. Nie będziemy nawet dzwonić do SAP, bo to zbędne.

P.S.
Wie Pan, że ja mam (no, może miałem, do momentu kiedy to śledziłem, czyli do ok. 2005r)
więcej klientów, którzy mają TETĘ za ERPa, niż sama TETA? (Teta ma Biznes Intelidżensa chyba
od 1998.) Śmieszne, no nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.09.10 o godzinie 23:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.09.2010, 23:40

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

TAK, Jest zamknięte

BZDURA

HA, tu się Pan odkrył!
PROSZĘ WIĘC O KONKRETNĄ INFORMACJĘ! Jeżli Pan teraz odmówi podania wreszcie
konkretu, to największą bzdurą, będzie Pana "BZDURA".

Konkretna informacje?
Mam napisac list do SAP i zapytam ich o warunki umow licencyjnych z Pana klientami? :))) Jako
kto? Kontroler spoleczny? :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.09.2010, 00:10
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Adam Kalinowski:

Konkretna informacje?
Mam napisac list do SAP i zapytam ich o warunki umow licencyjnych z Pana klientami? :)))
Jako kto? Kontroler spoleczny? :)

No dobra, rozumiem. Kwestia dostępu to kwestia wytargowanej licencji i dlatego Pan nie chce
dywagować, itp.
jak wiadomo, analitycy nie są świadomi, informatycy maja w nosie potrzeby analityków, prezesi
są na integracjach w Wenezueli, prawnicy liczą kropki i paragrafy i powstaje umowa licencyjna.
Potem analityk się trochę budzi, ale już jest po zawodach. Więc rozpoczynają się nowe zawody -
kto szybciej do CSVka, potem do Excelka, kto szybciej przeklei tabelkę bo raporty na 5-tego.
Wszyscy maja pracę i o to chodzi!
Dobranoc ;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.09.2010, 00:21

Wojciech Gardziński:

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...

Ostatni dzień tygodnia = niedziela.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.09.2010, 00:48

Marcin Choiński:

Spokojnie, Excel będzie :-)

Obiecuję, że do końca tygodnia pojawi się pierwsza publikacja.

Ostatni dzień tygodnia = niedziela.

No, Szanowni, szacuneczek.
http://bi.pl to pierwszy chyba portal BI w kosmosie, który ZAUWAŻA, że Excel jest na świecie.
Gratulacje!
http://bi.pl/publications/art/21
(Fajnie że zaczęło się od naszych wypocinek - bo gotowe - ale rozumiem, że znajdzie się miejsce
również dla innych.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.09.2010, 18:30

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Konkretna informacje?
Mam napisac list do SAP i zapytam ich o warunki umow licencyjnych z Pana klientami? :)))
Jako kto? Kontroler spoleczny? :)

No dobra, rozumiem. Kwestia dostępu to kwestia wytargowanej licencji i dlatego Pan nie chce
dywagować, itp.

Tylko dlaczego Pan się chce bezpośrednio podpinać do bazy danych SAP ?
Bo inaczej Pan nie umie ?
Jest kilkanaście co najmniej możliwości zintegrowania Pańskiej aplikacji z SERWEREM
APLIKACYJNYM SAP BI.
Trzeba wykonać "tylko" odpowiednią konfigurację po stronie aplikacji.
Tyle że wiedza kosztuje (czasu, nauki czy zatrudnienia osoby która zna się na tym).
A co do tego że SAP jest zamknięty: ROTFL - proszę mi pokazać drugi system ERP czy BI w
którym cały kod w którym jest ona napisana jest dostępny zarówno do wglądu jak i modyfikacji
przez klienta.
edit: najprostszy sposób to podpięcie się do Bex Analyzer-a i wygląda na to ze jest to możliwe:
https://community.altiusconsulting.com/blogs/adamadshea...

Marcin O. edytował(a) ten post dnia 27.09.10 o godzinie 14:29
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.09.2010, 14:01

Marcin O.:

Tylko dlaczego Pan się chce bezpośrednio podpinać do bazy danych SAP ?

Żeby mnie ludzie nie pytali o przecinki vs kropki i daty rozjechane

Bo inaczej Pan nie umie ?

Nie, nie umiem. I chyba nikt nie umie, bo wszyscy teoretyzują, a nikt nic konkretnego nie
napisze.

Jest kilkanaście co najmniej możliwości zintegrowania Pańskiej aplikacji z SERWEREM
APLIKACYJNYM SAP BI.

Oczywiście - 150. A ja mam kaprys i chcę JEDEN SPOSÓB

Trzeba wykonać "tylko" odpowiednią konfigurację po stronie aplikacji.

"Tylko" oznacza hasła i zgodę. Czyli "aż"

Tyle że wiedza kosztuje (czasu, nauki czy zatrudnienia osoby która zna się na tym).

No to Pan jest specjalista i może Pan coś podpowie albo SPRZEDA MI swoją wiedzę tajemną?

A co do tego że SAP jest zamknięty: ROTFL - proszę mi pokazać drugi system ERP czy BI w
którym cały kod w którym jest ona napisana jest dostępny zarówno do wglądu jak i
modyfikacji przez klienta.
edit: najprostszy sposób to podpięcie się do Bex Analyzer-a i wygląda na to ze jest to
możliwe:
https://community.altiusconsulting.com/blogs/adamadshea...

tak, tak...
http://www.goldenline.pl/forum/576726/excel-generowani...

Jak to mawiał mój koleś...:
"Wszystko jest słuszne, aczkolwiek nie pozbawione żadnej sprzeczności"
a drugi mój znajomy:
"Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.09.10 o godzinie 18:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.09.2010, 18:36

Marcin O.:

A co do tego że SAP jest zamknięty: ROTFL - proszę mi pokazać drugi system ERP czy BI w
którym cały kod w którym jest ona napisana jest dostępny zarówno do wglądu jak i
modyfikacji przez klienta.
edit: najprostszy sposób to podpięcie się do Bex Analyzer-a i wygląda na to ze jest to
możliwe:
https://community.altiusconsulting.com/blogs/adamadshea...

Marcin O. edytował(a) ten post dnia 27.09.10 o godzinie 14:29

Microsoft Dynamics AX

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.09.2010, 19:16

Wojciech Gardziński:

No, Szanowni, szacuneczek.
http://bi.pl to pierwszy chyba portal BI w kosmosie, który ZAUWAŻA, że Excel jest na świecie.
Gratulacje!
http://bi.pl/publications/art/21
(Fajnie że zaczęło się od naszych wypocinek - bo gotowe - ale rozumiem, że znajdzie się
miejsce również dla innych.)

Już znalazło się miejsce dla innych :) Kolejny artykuł, o tym jak wykorzystać Excela i SQL Server
do analiz koszykowych autorstwa Radosława Łebkowskiego jest już dostępny: http://bi.pl
/publications/art/23

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |29.09.2010, 10:55

Ale zaraz, zaraz...
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"Nowoczesne narzędzia analizy danych w starszych wersjach Excel'a - OLAP"
http://bi.pl/publications/art/24

Fakt, że Kreator OLAP został wycięty w E2007 i E2010, ale AFIN takowy posiada i to działający
nawet w darmowej wersji testowej bez żadnych ograniczeń!
http://www.goldenline.pl/forum/1394066/kreator-kostek-...

To nie jest temat "starszych wersji" - to jest temat polityki MS.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.09.10 o godzinie 14:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.09.2010, 14:13

No, u nas "on the wall", to od kilku lat już.
Patrzcie, jakeśmy do przodu...

Ale im więcej czytam, tym bardziej stwierdzam, że świat jeszcze (do nas) nie dorósł...
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&srchtype=discu...
(i wcale nie wiem, czy to pocieszające...)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.09.2010, 22:53

Microsoft Dynamics AX

Dobrze wiedzieć ale ....
Jak tylko przestanie być zamkniętym na jedynie "słuszną" platformę Win/SQL Server (ooo widzę
że łaskawie dopuścili Oracle na Win
- cóż za wielkoduszność) to może ma szansę na większy kawałek tortu.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.10.2010, 10:11

Marcin O.:

Microsoft Dynamics AX

Dobrze wiedzieć ale ....
Jak tylko przestanie być zamkniętym na jedynie "słuszną" platformę Win/SQL Server (ooo
widzę że łaskawie dopuścili Oracle na Win
- cóż za wielkoduszność) to może ma szansę na większy kawałek tortu.

Myślę, że p. Wojciech też powinien zwiększyć swój tort dołączając OpenOffice'a lub Lotusa do
swojego produktu ;]

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.10.2010, 10:15

Myślę, że p. Wojciech też powinien zwiększyć swój tort dołączając OpenOffice'a lub Lotusa do
swojego produktu ;]

Już mu to proponowałem w tym wątku ale miał jakieś ale :)
Lotu Symphony to właściwie Open Office przebrandowany przez IBM , jak rok temu pracowałem
jeszcze w niebieskim to dopiero zaczynał być w miarę zjadliwy do użycia.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.10.2010, 10:27

Andrzej O.:

Myślę, że p. Wojciech też powinien zwiększyć swój tort dołączając OpenOffice'a lub Lotusa do
swojego produktu ;]

http://www.goldenline.pl/forum/1444766/z-innej-parafii
(nawet za darmo)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.10.10 o godzinie 10:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.10.2010, 10:29
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Sacreble! - zaklęła, swoim zwyczajem, hrabina po francusku...

Konkurencja rośnie.
http://excelambitny.blogspot.com/

A niech ją! (czytają)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.10.10 o godzinie 21:50

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.10.2010, 21:47

Wojciech Gardziński:

Sacreble!
Konkurencja rośnie.
http://excelambitny.blogspot.com/

żarty się Pana trzymają :D
"Jesteśmy więc wraz z kolegą, Wojciechem Gardzińskim (http://www.goldenline.pl/wojciech-

gardzinski) , autorami programów i prowadzącymi kursów użytkowania standardowych narzędzi

biurowych. "

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.10.10 o godzinie 21:50

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.10.2010, 21:50

No, kolega mi pozazdrościł...
(Bo podobno, tym się jest, jakich się ma wrogów...)

Ale tak serio, to w "naszym tandemie" ja zawsze byłem "hard" i "od techniki".
Kolega Krzysztof zawsze miał zacięcie do polityki i, tak szczerze, to ja trochę teraz współczuję
światu BI - będzie (pewnikiem) miękko, ale celnie. Kto wie, czy nie celniej...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.10.10 o godzinie 21:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.10.2010, 21:51

Mój syn dzisiaj rzucił hasło do mojej córy:
"Zbijaj z kompa, nolajfie!"
(dla niewtajemniczonych w język gimnazjalistów: "odejdź od komputera, człowieku uzależniony
(od komputerów)")

Taż nie ma lepszego hasła na promocję Excelka: z-Bi-aj z kompa!

ZBIJAJ Z KOMPA!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.10.2010, 22:30

Kompletnej analizy sieci społecznościowych (SNA) w Excelu chyba nikt nie robi, ale znając życie,
jej wyniki niejeden analityk wrzuca do Excela i tam dalej obrabia :)

Polecam ciekawy artykuł Kacpra Tomżyńskiego - http://bi.pl/publications/art/26.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.10.2010, 10:30
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