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To ja dalej poinwektywię, pobiję pianę i się poautopromuję...

Wczoraj, w ramach pogrywek niedzielnych, piję piwo z kumplem, kręcącym różne takie większe
byznesy - i on do mnie:
- Zastosowałem w paru przypadkach ten twój (w znaczeniu: który opisywałeś) sposób
korumpowania, rodem z wielkiej informatyki - że robisz prezesa szefem projektu i mu po prostu
płacisz kasę, itd. - WIESZ, ŻE TO DZIAŁA! WIESZ, ILE PROBLEMÓW NAGLE ZNIKA! REWELACJA!

Odpowiedziałem:
- Wiem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.05.11 o godzinie 10:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.05.2011, 10:47

Wojciech Gardziński:

- Zastosowałem w paru przypadkach ten twój (w znaczeniu: który opisywałeś) sposób
korumpowania, rodem z wielkiej informatyki - że robisz prezesa szefem projektu i mu po
prostu płacisz kasę, itd. - WIESZ, ŻE TO DZIAŁA! WIESZ, ILE PROBLEMÓW NAGLE ZNIKA!
REWELACJA!

metoda, którą Pan opisuje nie ma nic wspólnego z informatyką tymbardziej wielką - są na to
inne określenia całkiem dosadne, ale nie na publiczne forum...

Ponieważ ludzi o podobnym podejściu do biznesu staram się unikać jak ognia tym samym
wypisuje się z tej grupy.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.05.2011, 11:21

Mam pytanie:

Czy to, co ja tu proponuję - czyli Excel jako "Self-Service BI" nie jest aby DOKŁADNIE tym, co tu
nazywają "mitami samoobsługowego BI"?
http://biscorecard.typepad.com/biscorecard/2011/04/the...

Czyli to, co gdzie indziej jest NIEMOŻLIWE (bo jest "mitem"), u nas, jakoś, jak najbardziej
możliwe jest - i to bezstresowo.

Jak widać, ograniczenia pola widzenia naszego "świata BI" nie są czymś szczególnym. Tak
trzymać!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.05.2011, 17:16

Wojciech Gardziński:

Mam pytanie:

Czy to, co ja tu proponuję - czyli Excel jako "Self-Service BI" nie jest aby DOKŁADNIE tym, co
tu nazywają "mitami samoobsługowego BI"?
http://biscorecard.typepad.com/biscorecard/2011/04/the...

Czyli to, co gdzie indziej jest NIEMOŻLIWE (bo jest "mitem"), u nas, jakoś, jak najbardziej
możliwe jest - i to bezstresowo.

Jak widać, ograniczenia pola widzenia naszego "świata BI" nie są czymś szczególnym. Tak
trzymać!

czytał Pan podlinkowany w tym artykule white paper? Podobnych przykładów do Pana używają ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.05.2011, 19:16

Maciej S.:

Jak widać, ograniczenia pola widzenia naszego "świata BI" nie są czymś szczególnym. Tak
trzymać!

czytał Pan podlinkowany w tym artykule white paper? Podobnych przykładów do Pana
używają ;)
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No właśnie nie. Naprawdę, ktoś jeszcze ma takie chore poglądy? Apage Satanas!

(Jak Pan to ściągnął, proszę to gdzieś wystawić dla nas, żebyśmy już się tam nie zapisywali na
spamik.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.05.11 o godzinie 22:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.05.2011, 22:11

http://www.endeca.com/content/dam/endeca/Resource%20Ce...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.05.2011, 22:55

(Dzięki.)
Takie trochę pitu-pitu, ale, rzeczywiście, już koncept JWP się ulotnił bezpowrotnie!
I w ogóle, jakieś partnerstwo biznesowo-ITowe... już IT nie jest mądrzejsze (sorka - konsultanci,
krzewiący wiedzę i doświadczenie /chyba ostatniego roku studiów, hehehe/) - dobre!
Świat się zmienia - aż, normalnie, się nie mogę powstrzymać od aktu triumfalizmu - na moje.

A to najlepsze (ostatnie zdanie):
What action will you take to make this vision a reality?

No... ja robię, cały czas robię, jak mróweczka robię... A Wy?

P.S.
A, jeśli mogę, takie pytanie prywatne:
Nie boi się Pan, że Pana tu zinwektywię i unurzam w pianie poniżej nawet swojego poziomu?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.05.11 o godzinie 23:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.05.2011, 23:21

Iwona K.:

Wojciech Gardziński:

- Zastosowałem w paru przypadkach ten twój (w znaczeniu: który opisywałeś) sposób
korumpowania, rodem z wielkiej informatyki - że robisz prezesa szefem projektu i mu po
prostu płacisz kasę, itd. - WIESZ, ŻE TO DZIAŁA! WIESZ, ILE PROBLEMÓW NAGLE ZNIKA!
REWELACJA!

metoda, którą Pan opisuje nie ma nic wspólnego z informatyką tymbardziej wielką - są na to
inne określenia całkiem dosadne, ale nie na publiczne forum...

Taki wtręt ad tego tematu jeszcze:
http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...
(Co prawda, jest napisane "ERP", ale wiadomo, o co chodzi.)

10 kroków udanego wdrożenia ERP

Krok 4: zaangażowanie odpowiedniego kierownika projektu

Dobrze zaplanowany projekt to taki, w którym (...prace się...) kontroluje.

Hmm... planowanie i kontrola to jakby dwie różne funkcje zarządzania, ale może nie doczytali
albo ja nie doczytałem. Ale to, że najważniejszy w projekcie jest kierownik, to tyż prawda, a
nawet JWP, czyli jw.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.05.11 o godzinie 07:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.05.2011, 07:53

Wojciech Gardziński:

A, jeśli mogę, takie pytanie prywatne:
Nie boi się Pan, że Pana tu zinwektywię i unurzam w pianie poniżej nawet swojego poziomu?

strzelil by Pan sobie w noge ta piana, przeciez ja, jako jeden z nielicznych, przyznaja Panu, po
czesci, racje ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |10.05.2011, 18:54
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Maciej S.:

Wojciech Gardziński:

A, jeśli mogę, takie pytanie prywatne:
Nie boi się Pan, że Pana tu zinwektywię i unurzam w pianie poniżej nawet swojego
poziomu?

strzelil by Pan sobie w noge ta piana, przeciez ja, jako jeden z nielicznych, przyznaja Panu, po
czesci, racje ;)

Pan to jakiś podwójnie odważny, aż mi to zakrawa na lekkomyślność. Nie boi się Pan moich
inwektyw (tak, nawiasem, to poproszę jakiś przykład!), ale niewątpliwie większą odwagą jest
półudzielenie mi półpoparcia. Wie Pan, że zapisał się Pan na inną (jasną) stronę mocy i lekko nie
będzie?

No, ale dobrze - jam też lekkomyślny nieco. To trochę pianki dla Pana (i nie tylko do Pana):
What action will you take to make this vision a reality? (dotyczy: Self-Service BI)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.05.2011, 23:06

Wojciech Gardziński:

To ja dalej poinwektywię, pobiję pianę i się poautopromuję...

oj tam , to zwykłe trollowanie i tyle...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.05.2011, 06:30

marta machalska:

Wojciech Gardziński:

To ja dalej poinwektywię, pobiję pianę i się poautopromuję...

oj tam , to zwykłe trollowanie i tyle...

Dzięki za podtrzymanie wątku. Trolle to uwielbiają!

A co Pani Szanowna w temacie:
What action will you take to make this vision a reality? (dotyczy: Self-Service BI)

Czy, może, poza odwołaniem sie do 123. punktu jakiegoś, oj tam, regulaminu, ciężko jakiś
poglądzik wydusić?
(To oczywiście nie dotyczy tylko Pani Marty, dotyczy wszystkich pleno titulo cichych wielbiecieli
naszej tu sieczki, a jest Nas sporo)

P.S.
Zastanawiałem się chwilę, jak nazwać taki głos - odwołanie się do czegośtama, przywołanie do
porządku, zarzucenie bleblowania - już wiem! - to NIEMERYTORYCZENIE.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 09:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 09:22

To ja może ułatwię zadanie...

Czy nie uważacie, że grupy:

- MS Access
- Excel
- Excel w praktyce
- Excel VBA
- Fani Excela
- Twoja stara nie zna Excela

to właśnie działania na rzecz "samoobsługowego BI"?

Czyli tysiące ludzi chce sobie zrobić własnoręcznie, nie mając zresztą, czasami, elementarnego
pojęcia o przetwarzaniu i analizie danych, system informacyjny, bez kupowania jakiegokolwiek
programu, mądrzejszego od nich?

Jaką my - ja, ty, Pan, Pani - mamy ofertę dla nich?
Czy tylko "kup to albo tamto"? - to rozumiemy przez "bycie specjalistą BI"?

P.S.
Zobaczcie, jak można pisać o analizie danych dla maluczkich:
http://excelambitny.blogspot.com/2011/05/d-jak-dane.html

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/43
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 10:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 10:20

Wojciech Gardziński:

What action will you take to make this vision a reality? (dotyczy: Self-Service BI)

Trochę niemerytorycznie, ale za to analogicznie... Mam pytanie do mechaników samochodowych
(może są i na tej grupie). Co możecie zrobić, aby umożliwić wszystkim innym utrzymywanie
swoich samochodów na chodzie bez waszej pomocy?

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |11.05.2011, 13:27

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

What action will you take to make this vision a reality? (dotyczy: Self-Service BI)

Trochę niemerytorycznie, ale za to analogicznie... Mam pytanie do mechaników
samochodowych (może są i na tej grupie). Co możecie zrobić, aby umożliwić wszystkim innym
utrzymywanie swoich samochodów na chodzie bez waszej pomocy?

Gratuluję pomysłu, ale...

10 lat temu mechanicy samochodowi mieli dużo roboty - bo samochody psuły się na potęgę.
Teraz się nie psują na potęgę - ale jest ich kilkakrotnie więcej.

Mechanicy samochodowi osiągnęli podobny sukces finansowy w Polsce jak stomatolodzy, z tym,
że innymi metodami:
Mechanicy dzięki wzrostowi popytu, stomatolodzy poprzez zmniejszenie podaży (emigracja).

Jeżeli informacja ma być dla ludzi, jak to obłudnie twierdzi BI - proponuję jednak wersję
"mechanikową", zresztą podobnie stało się z Windowsem i tysiącem innych rzeczy.

Tzn., niech BI robi co chce - rynek go do tego zmusi.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 13:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 13:38

Wojciech Gardziński:

Jeżeli informacja ma być dla ludzi, jak to obłudnie twierdzi BI - proponuję jednak wersję
"mechanikową", zresztą podobnie stało się z Windowsem i tysiącem innych rzeczy.

Tzn., niech BI robi co chce - rynek go do tego zmusi.

Otóż to. Właśnie to rynek i zapotrzebowanie (prawo popytu) wymusza pewne rzeczy, a nie
dobre/złe chęci ludzi ze świata BI. Jak porównać narzędzia do raportowania obecnie i sprzed iluś
lat, widać spory postęp w kierunku uproszczenia dostępności do danych, jakości
wizualizacji/prezentacji, wydajności, automatyzacji wielu czynności... ale chyba nie ma co
oczekiwać od mechaników, że wpłyną na producentów samochodów, żeby ich produkty mogły
być serwisowane przez kierowców we własnym zakresie.

Łukasz Kurowski edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 13:58

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.05.2011, 13:57

Łukasz Kurowski:

Otóż to. Właśnie to rynek i zapotrzebowanie (prawo popytu) wymusza pewne rzeczy, a nie
dobre/złe chęci ludzi ze świata BI.

Nigdy nie twierdziłem, że ludzie są źli/gorsi itp. Ludzie funkcjonuja tak, jak ich pracodawcy sobie
życzą. Pracodawcy - czyli firmy biajowe, zainwestowały w owe biaje kolosalne pieniądze (nawet
Teta podobno ostatnio się w to wpuściła - ale tam nigdy nie mieli pomysłów) i chcą zwrotu (to
JEDYNY przypadek, gdzie "BI zwiększa ROI") - już wszyscy wiedzą, że na próżno.

Jak porównać narzędzia do raportowania obecnie i sprzed iluś lat, widać spory postęp w
kierunku uproszczenia dostępności do danych, jakości wizualizacji/prezentacji, wydajności,
automatyzacji wielu czynności... ale chyba nie ma co oczekiwać od mechaników, że wpłyną na
producentów samochodów, żeby ich produkty mogły być serwisowane przez kierowców we
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własnym zakresie.

Bo nie wpłyną. Niech pan wytłumaczy PM-owi takiego SAP BO albo jakiej Teradaty, że dane
domagają się demokracji - próżny trud.
Nie ma innej drogi jak owym PM-om powiedzieć pa-pa i sprowadzić sobie używkę jaką za parę
złotych do lania paliwa.
Excel doskonale się w tej roli sprawdza.
A już za 13 lat wyprodukuje Pan Szanowny "makra" które jeszcze to ulepszą i będzie git
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
Taki żart ;), bez obrazy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 14:31

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 14:20

Wojciech Gardziński:

Bo nie wpłyną. Niech pan wytłumaczy PM-owi takiego SAP BO albo jakiej Teradaty, że dane
domagają się demokracji - próżny trud.
Nie ma innej drogi jak owym PM-om powiedzieć pa-pa i sprowadzić sobie używkę jaką za parę
złotych do lania paliwa.
Excel doskonale się w tej roli sprawdza.

Nie wiem o co chodzi z Teradatą... To baza danych przecież do której można się podłączyć z
dowolnego narzędzia, które obsłuży odpowiedni sterownik, ale BO można podziękować za
licencję i zdecydować się robić raporty w czymś innym. Tak działa wolna konkurencja przecież.

A już za 13 lat wyprodukuje Pan Szanowny "makra" które jeszcze to ulepszą i będzie git
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
Taki żart ;), bez obrazy.

Czuję w kościach, że wtedy już nie będzie obsługi VBA w BO ;).

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.05.2011, 15:06

Łukasz Kurowski:

Wojciech Gardziński:

Bo nie wpłyną. Niech pan wytłumaczy PM-owi takiego SAP BO albo jakiej Teradaty, że dane
domagają się demokracji - próżny trud.
Nie ma innej drogi jak owym PM-om powiedzieć pa-pa i sprowadzić sobie używkę jaką za
parę złotych do lania paliwa.
Excel doskonale się w tej roli sprawdza.

Nie wiem o co chodzi z Teradatą... To baza danych

To nie wspaniały BI? Osztwa, ale szok! Taka zwykła, jak accesik albo jaki dbf?
Na co ludzie tyle kasy potracili? Ło mamo!

przecież do której można się podłączyć z dowolnego narzędzia, które obsłuży odpowiedni
sterownik, ale BO można podziękować za licencję i zdecydować się robić raporty w czymś
innym.

To ja proponuję podziękować i włączyć Excelka. (W Pana wypowiedzi sprzed lat - tzn. w cytacie -
jest też o tym, hehehe)

Tak działa wolna konkurencja przecież.

Z naciskiem na słowo "wolna". Bo biajki są sztywne, że hej i jakoś nie zamierzają się szybko
zmienić. Wiemy, że się zmienią - jam tu kibic, no dobra - kibol - główny!

A już za 13 lat wyprodukuje Pan Szanowny "makra" które jeszcze to ulepszą i będzie git
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
Taki żart ;), bez obrazy.

Czuję w kościach, że wtedy już nie będzie obsługi VBA w BO ;).

Nie, proszę Pana. Wtedy nie będzie już BO.
Ojej! To znaczy - ma Pan rację - nie będzie VBA w BO (bo jw.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.05.11 o godzinie 15:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.05.2011, 15:12

Wojciech Gardziński:
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To nie wspaniały BI? Osztwa, ale szok! Taka zwykła, jak accesik albo jaki dbf?

Na co ludzie tyle kasy potracili? Ło mamo!

Moim zdaniem jest dużo lepsza niż Access. Do dużych wolumenów danych (grube gigabajty)
nadaje się znakomicie.

Z naciskiem na słowo "wolna". Bo biajki są sztywne, że hej i jakoś nie zamierzają się szybko
zmienić. Wiemy, że się zmienią - jam tu kibic, no dobra - kibol - główny!

Kwestia inercji, mniejszej lub większej, doskwiera w każdej dziedzinie życia.

Nie, proszę Pana. Wtedy nie będzie już BO.
Ojej! To znaczy - ma Pan rację - nie będzie VBA w BO (bo jw.)

Myślę, że samo BO jednak będzie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |11.05.2011, 15:44
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