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Zaglądam do tego wątku od czasu do czasu (bo całości to mi się nie chce czytać - 40 stron to
jednak nieco za dużo) i tak coś mnie zastanawia...

Ja wiem, że Excel dużo może, ale nie bardzo sobie wyobrażam użycie go do czegoś naprawdę
poważnego. W Colgate mamy SAPa, który ma ponad 10k użytkowników, zbiera dane dot.
produkcji z kilku fabryk, zbiera forecast z kilkudziesięciu krajów, zbiera sprzedaże, faktury itp.
itd. z kilkudziesięciu krajów. To nie jest 300k rekordów. To są miliony nowych rekordów
dziennie. I Pan proponuje wywalić SAPa i zrobić Excelka?

Proszę mnie poprawić, jeśli źle zrozumiałem - jak pisałem, nie wgryzłem się aż tak w ten wątek.

Zresztą co tu dużo mówić - strasznie Pan rozwleka swoje myśli i okrasza taką ilością ironii, że
czasem trudno zgadnąć, co Pan chwali, a z czego się śmieje ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 11:11

Radosław Dominiak:

Zaglądam do tego wątku od czasu do czasu (bo całości to mi się nie chce czytać - 40 stron to
jednak nieco za dużo) i tak coś mnie zastanawia...

Ja wiem, że Excel dużo może, ale nie bardzo sobie wyobrażam użycie go do czegoś naprawdę
poważnego. W Colgate mamy SAPa, który ma ponad 10k użytkowników, zbiera dane dot.
produkcji z kilku fabryk, zbiera forecast z kilkudziesięciu krajów, zbiera sprzedaże, faktury itp.
itd. z kilkudziesięciu krajów. To nie jest 300k rekordów. To są miliony nowych rekordów
dziennie. I Pan proponuje wywalić SAPa i zrobić Excelka?

a dlaczego chce Pan zastępowac SAPa?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 13:21

Andrzej O.:

Radosław Dominiak:

Zaglądam do tego wątku od czasu do czasu (bo całości to mi się nie chce czytać - 40 stron
to jednak nieco za dużo) i tak coś mnie zastanawia...

Ja wiem, że Excel dużo może, ale nie bardzo sobie wyobrażam użycie go do czegoś
naprawdę poważnego. W Colgate mamy SAPa, który ma ponad 10k użytkowników, zbiera
dane dot. produkcji z kilku fabryk, zbiera forecast z kilkudziesięciu krajów, zbiera
sprzedaże, faktury itp. itd. z kilkudziesięciu krajów. To nie jest 300k rekordów. To są
miliony nowych rekordów dziennie. I Pan proponuje wywalić SAPa i zrobić Excelka?

a dlaczego chce Pan zastępowac SAPa?

Ja absolutnie nie chcę. Mam jednak wrażenie, że w tym wątku postuluje się używanie Excela
jako BI. Pan Wojciech zresztą chyba dość często wykrzykuje coś w stylu "SAP jest drogi i
niepotrzebny, a ja to zrobię w Excelu". Ale jak wspomniałem - może poprostu źle zrozumiałem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 13:58

Radosław Dominiak:

Ja absolutnie nie chcę. Mam jednak wrażenie, że w tym wątku postuluje się używanie Excela
jako BI. Pan Wojciech zresztą chyba dość często wykrzykuje coś w stylu "SAP jest drogi i
niepotrzebny, a ja to zrobię w Excelu". Ale jak wspomniałem - może poprostu źle
zrozumiałem.

może ustalmy pojęcia: SAP to system ewidencyjny, a nie BI, mimo że może mieć uruchomioną
SAP BW, SAP CO i jeszcze kilka innych modułów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 14:10

Andrzej O.:

Radosław Dominiak:
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Ja absolutnie nie chcę. Mam jednak wrażenie, że w tym wątku postuluje się używanie
Excela jako BI. Pan Wojciech zresztą chyba dość często wykrzykuje coś w stylu "SAP jest
drogi i niepotrzebny, a ja to zrobię w Excelu". Ale jak wspomniałem - może poprostu źle
zrozumiałem.

może ustalmy pojęcia: SAP to system ewidencyjny, a nie BI, mimo że może mieć
uruchomioną SAP BW, SAP CO i jeszcze kilka innych modułów.

To w takim razie czemu w tym wątku tak się walczy z SAPem skoro nie jest on wrogiem Excela,
bo służy do czego innego?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 14:17

Radosław Dominiak:

To w takim razie czemu w tym wątku tak się walczy z SAPem skoro nie jest on wrogiem
Excela, bo służy do czego innego?

Nie z SAPem tylko z centralnymi repozytoriami danych.

Pan Wojtek jest akurat zdania, że wielkie data marty, business warehousy z warstwą powyżej
(aplikacje BI) nie są do niczego potrzebne bo można to zwykle wykonać przy pomocy nieiwelkiej
bazy danych (zaciagającej potrzebne dane z SAPa) i podpiętego pod to Excela. Ostatnio
znalazłem na to ładne określenie: "contraband data mart" - w sytuacji gdy model danych w
centralnej hurtowni danych nie odpowiada jakiemus obszarowi biznesowemu i coś takiego na
jego potrzeby się buduje obok.

Ja akurat uważam, że to kwestia optymalizacji, bo nie wszystkie dane są wykorzystywane w HD
w jednakowym stopniu, więc w niektórych przypadkach nie muszą w niej być, a można sobie
pozwolić na dublujący się proces zasilenia danymi mając korzyść w używaniu wygodnego
narzędzia.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.02.11 o godzinie 14:37

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 14:35

Radosław Dominiak:

Andrzej O.:

Radosław Dominiak:

Zaglądam do tego wątku od czasu do czasu (bo całości to mi się nie chce czytać - 40
stron to jednak nieco za dużo)

To chyba najdłuższy po "politykach" wątek na GL - gratuluję NAM.

>i tak coś mnie zastanawia...

Ja wiem, że Excel dużo może, ale nie bardzo sobie wyobrażam użycie go do czegoś
naprawdę poważnego. W Colgate mamy SAPa, który ma ponad 10k użytkowników,
zbiera dane dot. produkcji z kilku fabryk, zbiera forecast z kilkudziesięciu krajów, zbiera
sprzedaże, faktury itp. itd. z kilkudziesięciu krajów. To nie jest 300k rekordów. To są
miliony nowych rekordów dziennie. I Pan proponuje wywalić SAPa i zrobić Excelka?

a dlaczego chce Pan zastępowac SAPa?

A ja chcę zastępować SAPA? Ja walczę z jego pazernością. Nie w sensie finansowym, chociaż tu
akurat też coś jest na rzeczy - naale jest onkurencja i każdy robi, co chce. Mi chodzi o pazerność
bazodanową - usłyszałem kiedyś tekst od SAPowca (ja i wy wiemy, że bzdura do kwadratu - on
chyba nie wiedział, albo chciał mnie zakrzyczeć: Baza jest nasza, więc i dane w niej są nasze, a
Panu od nich wara - stąd może mój sentyment do tematu)
Gdzieś tam pisaliśmy o SAPie i nawet chyba gdzieś napisałem, że jako ERP to cacany on. Chociaż
dzisiaj usłyszałem zdanie użytkownika "nie ma gorszego", ale nie często takie zadania słyszę,
fakt. Często zaś słyszę, że sztywny, itp.

Mam jednak wrażenie, że w tym wątku postuluje się używanie Excela jako BI.

Jako BI - OCZYWIŚCIE

Pan Wojciech zresztą chyba dość często wykrzykuje coś w stylu "SAP jest drogi i niepotrzebny,
a ja to zrobię w Excelu".

W temacie DWH - TAK, w temacie systemu transakcyjnego - NIE, patrz wyżej

Ale jak wspomniałem - może poprostu źle zrozumiałem.

To na pewno :)
Ale nic straconego - zawsze można poczytać do poduszki.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/41

2 z 7 2012-01-03 09:46



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

Radosław
Dominiak
Analityk

Marcin Choiński
BI.PL - Business
Intelligence
Portal

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

P.S.
@AO
Dzięki za wyjaśnienia w moim imieniu - trafne.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.02.11 o godzinie 18:10

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.02.2011, 18:05

. (namieszałem)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.02.11 o godzinie 18:10

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.02.2011, 18:09

Wojciech Gardziński:

A ja chcę zastępować SAPA? Ja walczę z jego pazernością. Nie w sensie finansowym, chociaż
tu akurat też coś jest na rzeczy - naale jest onkurencja i każdy robi, co chce. Mi chodzi o
pazerność bazodanową - usłyszałem kiedyś tekst od SAPowca (ja i wy wiemy, że bzdura do
kwadratu - on chyba nie wiedział, albo chciał mnie zakrzyczeć: Baza jest nasza, więc i dane w
niej są nasze, a Panu od nich wara - stąd może mój sentyment do tematu)
Gdzieś tam pisaliśmy o SAPie i nawet chyba gdzieś napisałem, że jako ERP to cacany on.
Chociaż dzisiaj usłyszałem zdanie użytkownika "nie ma gorszego", ale nie często takie zadania
słyszę, fakt. Często zaś słyszę, że sztywny, itp.

Mam jednak wrażenie, że w tym wątku postuluje się używanie Excela jako BI.

Jako BI - OCZYWIŚCIE

Pan Wojciech zresztą chyba dość często wykrzykuje coś w stylu "SAP jest drogi i
niepotrzebny, a ja to zrobię w Excelu".

W temacie DWH - TAK, w temacie systemu transakcyjnego - NIE, patrz wyżej

No, to nawet ma sens. Szkoda niestety, że większość użytkowników Excela się nie nadaje to
jakiegokolwiek poważniejszego używania tego narzędzia.

Ale jak wspomniałem - może poprostu źle zrozumiałem.

To na pewno :)

Na szczęście już mi zostało wyłożone o co w tym wątku chodzi ;)

Ale nic straconego - zawsze można poczytać do poduszki.

Żebym koszmary miał!? ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 18:14

Aż chciało by się krzyknąć "It's alive!" - ten wątek jest jak ściółka w lesie w upalne
lato...wystarczy mała iskierka...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.02.2011, 18:21

Marcin Choiński:

Aż chciało by się krzyknąć "It's alive!" - ten wątek jest jak ściółka w lesie w upalne
lato...wystarczy mała iskierka...

No cóż, suchość trawki występuje rzeczywiście.
Wszyscy wiemy, że coś tu z tymi Biajami nie gra, wszyscy są jakoś umoczeni w temat (gdzieś
pracują, coś sprzedają - żyją z tego) - nikt nie ma odwagi napisać prawdy. Ja bardzo się cieszę,
że jednak próbują - tymi atakami nawet, traktuję je jako adwokaturę diabła - jednak do czegoś
dojść.

Bo serio, nie ma nic gorszego, jak dopuścić do jednogłosu tych marketingowców z BO, QV,
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Gartnera... Ileż można tych ludzi robić w konia? Czyż nie?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.02.2011, 19:00

Bezcelowo-Excelowy (albo odwrotnie) Przegląd Prasy
Excel daje radę do 150 ton!!! Jako... ERP!
http://www.erp-view.pl/erp/laserowa_precyzja_z_systeme...

Laserowa precyzja z systemem ERP Email
08.09.10
Laserowa precyzja z systemem ERP
MACROLOGIC - systemy ERP, MRP, Kadry i płace
Od początku działalności zarząd Treko Laser starał się porządkować proces

produkcyjny. Początkowo zarządzanie produkcją budowano w oparciu o karty

produkcyjne, następnie wprowadzano nadzór nad produkcją przy użyciu bazy

danych: Excel i Access. W obszarze finansów stworzono natomiast program autorski.

Wzrost produkcji i rosnąca liczba zamówień spowodowały niewydolność systemu

obiegu informacji. Mocno utrudnione było śledzenie poszczególnych zleceń produkcyjnych.
Firma miała problemy z oceną realnego zapotrzebowania na materiały oraz oszacowaniem czasu
potrzebnego na „bezkolizyjną” realizację zamówień. Ponieważ firma Treko Laser realizuje różne,
niejednokrotnie nietypowe zamówienia, często w bardzo krótkich seriach, zmuszona jest do
utrzymania w magazynach szerokiej gamy gatunków materiałów o różnych własnościach i
zastosowaniu. Przez magazyny firmy przechodzi od 150 do 250 ton materiałów miesięcznie. Aby
zapewnić nieprzerwaną pracę, zapasy muszą być utrzymywane na poziomie 300-400 ton.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.02.11 o godzinie 08:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.02.2011, 08:09

Panie Wojtku, to nie zawsze jest powód do dumy, że np. firma o obrocie 300mln rocznie
wystawia faktury w Excelu. A znam taki przypadek :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.02.2011, 15:49

Andrzej O.:

Panie Wojtku, to nie zawsze jest powód do dumy, że np. firma o obrocie 300mln rocznie
wystawia faktury w Excelu. A znam taki przypadek :)

Panie Andrzeju, to był sarkazm...
(Firma się chwali, że w dziedzinie ewidencji (sic!) przewyższyła Excela - to tak, jak ja bym się
chwalił, że lepiej czytam, niż mój pies. Śmieszne jest to, że wszystko w informatyce zaczyna być
w "odniesieniu do Excela", czyż nie?)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.02.2011, 15:54

http://www.goldenline.pl/forum/2232342/visual-basic-an...
Ciekawe, ile ów bank ma BIajów?

Głosujmy, a ja zobowiązuję się, że zrobię z siebie wariata i odpytam blondynkę Agnieszkę (mój
typ, że tak powiem) o owe biaje...

Ja stawiam na 3.

P.S.
O, link skasowali.
W skrócie - chodziło o zatrudnienie gościa do sprzedaży (z elementami analityki i ładniej, tak po
bankowemu, nazwane)

Kluczowe umiejętności gościa:
- angielski
- Excel
- VBA

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.02.11 o godzinie 10:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.02.2011, 22:14

CHMURA W PRAKTYCE.
http://www.goldenline.pl/forum/2240668/afin-net-google...
Czapki z głów przed Excelem!
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Co, nie rozumiecie?

Wiem, że nie rozumiecie, bo nie było o tym jeszcze w "biuletynie dla ISV" ani na MSDN-ie. To JA
wymyśliłem i to parę lat temu.

(strona z 30.5.2007)

W MSDNie będzie za 2 lata. Jako, oczywiście, pomysł M$.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.02.11 o godzinie 10:36

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.02.2011, 08:50

Radosław Dominiak:

Ja absolutnie nie chcę. Mam jednak wrażenie, że w tym wątku postuluje się używanie Excela
jako BI. Pan Wojciech zresztą chyba dość często wykrzykuje coś w stylu "SAP jest drogi i
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niepotrzebny, a ja to zrobię w Excelu". Ale jak wspomniałem - może poprostu źle
zrozumiałem.

SAP jest bardzo bardzo bardzo potrzebny.
Do filtrowania księgowań również.
http://www.goldenline.pl/forum/2254704/analiza-zestawi...

Czyli to, co w KAŻDYM systemie FK jest najzwyklejszą normą, w SAP jest godne 20 porad! Ale
system!
Oddaj mój rower z twojej komórki!

P.S.
I pytanie konsultanta SAP (poniżej): "A po co Ci ten raport?"

Matrix?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.02.11 o godzinie 10:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.02.2011, 10:49

Gdzie, jak gdzie, ale tu ten link być musi.
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AumfkdB1vN2BdE...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.03.2011, 12:52

Marcin O.:

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.

IBM Cognos BI plug-in for OPEN OFFICE
http://sdjournal.pl/magazine/1676-iic-magazine-01-2011
Staramy się, zwiększamy tort...

Łehehehehe
IBM pogrzebał Lotusa, Excela nie lubi organicznie... cóż zostało...
Cognos, Panie Dziejku, tak nisko, bez ILS-a(*)...

(*) ILS = IBM Lotus Symphony, oczywiście

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.11 o godzinie 12:24

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.04.2011, 12:23

Ha, ha, ha.
I, tym sposobem, niejako walkowerem, wygrałem potyczkę słowną pt.
"Microsoft Excel, the king of BI".

Dziękuję bardzo za dyskusję. Choć, muszę przyznać, trochę współczuję firmom BI posiadania
kadry, która intelektualnie jest na poziomie sprzedawców, serwujących li tylko slogany z ulotek
reklamowych, która nie potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytania i tym samym pogrążyć
nawiedzonego excelowca, dla którego, jakoś tajemnie, wszystko jest możliwe i szybko, i tanio.
Sprzedawców... albo studentów, dla których anglojęzyczne nazewnictwo jest, samo przez się,
wyznacznikiem wysokiego poziomu i wiedzy eksperckiej.

Wiecie Państwo, pochwalę się. Wczoraj usłyszałem (przez telefon, bo AFINA wdraża się przez
telefon) taki komplement od Klienta, który dowiedział się, że funkcje AFINA, sięgające do
mini-hurtowni accessowej, parametryzuje się dokładnie tak, jak funkcje excelowe, czyli "a tu
wyciągnie Pan parametr dot. roku do 'B5' ". Cytuję (dosłownie):
"Ja pierdolę, ale pięknie."

Ja, Wojciech G., postuluję zamknięcie tego wątku. Podpowiadam powód, bo jakoś Wasze
powody nie zadziałały - "WG używa brzydkich słów."
Dziękuję raz jeszcze.
I zapraszam do http://afinnet.blogspot.com/ .

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/41

6 z 7 2012-01-03 09:46



« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 39  40  41  42  43  …  82     Następna »

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.04.11 o godzinie 19:34

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.04.2011, 19:30
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