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Wojciech Gardziński:

Eee... nie rozumiem. To sie zapisuje w arkuszu i jest. A potem kopiuj-wklej i ew. modyfikacje.

Konta w planie kont mają nazwy - na nazwach łatwiej wprowadzać modyfikacje.

ile osób oprócz niego wielokrotnie tworzy takie definicje?

Wszyscy moi klienci tak robią. Kilkadziesiąt sztuk ;)

tzn. jak jest 5 księgowych to wszystkie tak mapują sobie komórki?

Ale, gdy nawet, to KILKA DNI i ew. tysiące, a nie miesiące i miliony.

Ale to jest taka tendencja w BIajach od dawna - że wdrożenie się skraca do minimu. Czas to
pieniądz :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.05.2011, 23:16

Wojciech Gardziński:

A jeśli chodzi o tę całą wojnę o BI (w kontekście sap):
- nie każdy analityk w firmie powinien mieć dostęp do wszystkich danych

Oczywiście. Nigdy tego nie chciałem.

Oczywiście, ale w jaki sposób ograniczy Pan dostęp do danych za pomocą Excel'a?

- nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do tabel w sapie

Oczywiście. Nigdy tego nie chciałem.

j.w

- trzeba wiedzieć jak czytać i interpretować dane z różnych tabel w sapie - to że user
ściągnie 2 tabele i zrobi vlookup w excelu nie znaczy, że raport pokaże mu właściwe dane

Juzer wie 3 razy więcej niż konsultant.

Eureka! Odnalazł Pan ogromną szansę na niesamowite oszczędności dla każdej firmy - niech
userzy robią wszystko! Skoro znają całą logikę systemu to czemu ich nie wziąć na projekt. A co
tam - niech sami realizują wdrożenie. Same plusy: obetną koszty firmy, będą mieli system
skonfigurowany idealnie pod nich. Jeju, że sam na to nie wpadłem...

- zapotrzebowania w firmie na ciągłe zmiany dobrze działających raportów nie są aż tak
duże

Naprawdę???????????????????????????????

To ja Panu coś pokażę.
Sprzedałem ostatnio tego mojego AFINKA. W promocji - klient zapłacił parę złotych, sorka,
eurasków.
http://www.goldenline.pl/forum/1829788/promocja-afin-net
I ja do niego: Panie Klient, tu Pan wpisze taką funkcyjkę, wie Pan 'sw/100' oznacza 'saldo
winien konta 100', itp.
Klient w szoku, że to takie trudne i w ogóle.

Minęło kilka dni...

Wczoraj podesłał mi arkusik do kontroli, bo mu działa, ale on nie wie, czy to dobrze. Jedna z
definicji jednej komórki raportu (uwaga, drastyczne!):

Pan ciągle w kontekście finansów i kontrolingu. Zgodzę się z tym, że excel jest optymalny do
tego celu.

Proszę mi natomiast powiedzieć jakby Pan rozwiązał problem jednego z moich klientów:
Źle się zaksięgowały faktury na inne konta niż powinny. Nie wszystkie faktury... Jak
zdeterminować na jakie konta powinny się rozejść poszczególne pozycje? Czy juzer, który ma
tak wielką wiedzę jak Pan pisze, dojdzie do tego za pomocą potężnego vlook'upa z tysiąca i
jednej tabeli? Sorry, nie da się bazując tylko na tabelach.

Dlatego:
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- konsultant jest po to aby zabezpieczyć dostęp do tych danych

Konsultant ???

(dlatego robi się to po stronie SAP), bo raz wyeksportowanego pliku xls nikt nie jest w
stanie kontrolować

No, więc zabezpieczenia serwerowe to jedna wielka ILUZJA.

Proszę o przykład.

- jeżeli analityk ma problem ze zwykłymi funkcjami excela (vlookupem, if'em, concat'em),
to jakość jego analiz jest adekwatna do problemów z jakimi się zmaga...

To niech go Pan nauczy najpierw, jak posługiwać się Excelem, a potem niech mu Pan da dane,
JEGO dane. ON sobie poradzi. Jak wyżej.

Też tak sądzę - jak będzie chciał to sobie poradzi.

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |23.05.2011, 10:54

Panie Wojciechu,
Alez ja nie zamierzam bic po twarzy !
Widze, ze kazde z nas ma inny styl pracy i bycia wogole :-)
ja nie musze uzywac jezyka takiego jak Pan by przekonac kogos do narzedzia, ani umniejszac
roli konkurencji. Staram sie pokazac mocne strony aplikacji, ktora sie zajmuje a nie mowic jaki
to inny produkt jest zly dlatego, ze ja tak uwazam ... czy mi sie udaje niech osadza klienci...
Zajmuje sie BO 11 rok i jakos klientow nie ubywa a wrecz przeciwnie :-)

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 23.05.11 o godzinie 12:18

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.05.2011, 12:17

Monika Bielawska:

Panie Wojciechu,
Alez ja nie zamierzam bic po twarzy !

Ależ ja też! Ja muszem.

Widze, ze kazde z nas ma inny styl pracy i bycia wogole :-)

Ja też lubiem Edwarda Ąckiego.

ja nie musze uzywac jezyka takiego jak Pan by przekonac kogos do narzedzia, ani umniejszac
roli konkurencji.

To czemu Pani większość czasu swoich prezentacji poświęca tłumaczeniu, jaki to Excel jest be?

Staram sie pokazac mocne strony aplikacji, ktora sie zajmuje a nie mowic jaki to inny produkt
jest zly dlatego, ze ja tak uwazam

jak wyżej.

... czy mi sie udaje niech osadza klienci... Zajmuje sie BO 11 rok i jakos klientow nie ubywa a
wrecz przeciwnie :-)

To czemu Pani pisze:

http://www.sap.com/index.epx#http://www.sap.com/news-r...
straszne prawda?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.05.11 o godzinie 05:46

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.05.2011, 23:35

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Eee... nie rozumiem. To sie zapisuje w arkuszu i jest. A potem kopiuj-wklej i ew.
modyfikacje.

Konta w planie kont mają nazwy - na nazwach łatwiej wprowadzać modyfikacje.

Nie. Księgowi operują NA KONTACH. Mają w nosie Pana semantykę.

ile osób oprócz niego wielokrotnie tworzy takie definicje?
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Wszyscy, którzy potrzebują.

Wszyscy moi klienci tak robią. Kilkadziesiąt sztuk ;)

tzn. jak jest 5 księgowych to wszystkie tak mapują sobie komórki?

Ponieważ pracują biurko w biurko, więc jeżeli potrzebują podobne to kopiuj-wklej.

Ale, gdy nawet, to KILKA DNI i ew. tysiące, a nie miesiące i miliony.

Ale to jest taka tendencja w BIajach od dawna - że wdrożenie się skraca do minimu. Czas to
pieniądz :)

Przepraszam za sarkazm - łahahahahahahahahahahahahahaha!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.05.2011, 23:39

Paweł Jędrasiewicz:

Wojciech Gardziński:

A jeśli chodzi o tę całą wojnę o BI (w kontekście sap):
- nie każdy analityk w firmie powinien mieć dostęp do wszystkich danych

Oczywiście. Nigdy tego nie chciałem.

Oczywiście, ale w jaki sposób ograniczy Pan dostęp do danych za pomocą Excel'a?

W prosty:
Kostkę dla każdego działu w innym katalogu, sorka, folderze.
A zabezpieczyć foldery to każdy byleinformejtik potrafi.
Naprawdę mi przykro, że to takie proste.

- nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do tabel w sapie

Oczywiście. Nigdy tego nie chciałem.

j.w

- trzeba wiedzieć jak czytać i interpretować dane z różnych tabel w sapie - to że user
ściągnie 2 tabele i zrobi vlookup w excelu nie znaczy, że raport pokaże mu właściwe
dane

Juzer wie 3 razy więcej niż konsultant.

Eureka! Odnalazł Pan ogromną szansę na niesamowite oszczędności dla każdej firmy - niech
userzy robią wszystko! Skoro znają całą logikę systemu to czemu ich nie wziąć na projekt. A
co tam - niech sami realizują wdrożenie. Same plusy: obetną koszty firmy, będą mieli system
skonfigurowany idealnie pod nich. Jeju, że sam na to nie wpadłem...

Cóż. Też mi przykro, że Pan nie wpadł na to, że ten, kto pracuje nad czymś 10 lat lepiej się na
tym zna, niż konsultant, który się tego uczy od miesiąca....
A tak serio: Gdzie jest potrzebny informatyk, tam jest.
Ale logikę swoich raportów najlepiej znają użytkownicy. Więc trzeba im dać PROTOTYP - oni go
sami ulepszą. A na samym końcu informatyk zaszywa to do SQLków i gotowe.

- zapotrzebowania w firmie na ciągłe zmiany dobrze działających raportów nie są aż tak
duże

Naprawdę???????????????????????????????

To ja Panu coś pokażę.
Sprzedałem ostatnio tego mojego AFINKA. W promocji - klient zapłacił parę złotych, sorka,
eurasków.
http://www.goldenline.pl/forum/1829788/promocja-afin-net
I ja do niego: Panie Klient, tu Pan wpisze taką funkcyjkę, wie Pan 'sw/100' oznacza 'saldo
winien konta 100', itp.
Klient w szoku, że to takie trudne i w ogóle.

Minęło kilka dni...

Wczoraj podesłał mi arkusik do kontroli, bo mu działa, ale on nie wie, czy to dobrze. Jedna
z definicji jednej komórki raportu (uwaga, drastyczne!):

Pan ciągle w kontekście finansów i kontrolingu. Zgodzę się z tym, że excel jest optymalny do
tego celu.

LUUUUUUUUDZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EXCEL JEST OPTYMALNY DLA FINANSÓW I KONTROLLINGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Też tak uważam. W innych obszarach też.
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Proszę mi natomiast powiedzieć jakby Pan rozwiązał problem jednego z moich klientów:
Źle się zaksięgowały faktury na inne konta niż powinny. Nie wszystkie faktury... Jak
zdeterminować na jakie konta powinny się rozejść poszczególne pozycje? Czy juzer, który ma
tak wielką wiedzę jak Pan pisze, dojdzie do tego za pomocą potężnego vlook'upa z tysiąca i
jednej tabeli? Sorry, nie da się bazując tylko na tabelach.

Oczywiście trzeba do tego użyć wiedzy tajemnej BI!
Która z tabel zrobi "tabele BI", a ze zwykłych SQLków "Super-SQLki biajowe"
Czyż dane nie są w tabelach?

Nie dojdzie za pomocą vlukapa, ponieważ ja nie lubię vlukapa.
Ja lubię relacje w tabelach, a to proste, jak budowa cepa.

Dlatego:
- konsultant jest po to aby zabezpieczyć dostęp do tych danych

Konsultant ???

(dlatego robi się to po stronie SAP), bo raz wyeksportowanego pliku xls nikt nie jest w
stanie kontrolować

No, więc zabezpieczenia serwerowe to jedna wielka ILUZJA.

Proszę o przykład.

Proszę bardzo. WSZYSTKIE bazy danych są super zabezpieczone. A ja mam to w nosie. Bo
eksporty z tych baz (sorka: raporty) nie są. A to są te same dane, tylko informatycy i
konsultanci BI ich "nie widzą". SPOKO, Panie Szanowny, spoko, proszę mi wierzyć...

- jeżeli analityk ma problem ze zwykłymi funkcjami excela (vlookupem, if'em,
concat'em), to jakość jego analiz jest adekwatna do problemów z jakimi się zmaga...

To niech go Pan nauczy najpierw, jak posługiwać się Excelem, a potem niech mu Pan da
dane, JEGO dane. ON sobie poradzi. Jak wyżej.

Też tak sądzę - jak będzie chciał to sobie poradzi.

DOKŁADNIE!!! I to jest NIEZALEŻNE od Pana sposobu widzenia tego tematu.
To jest to, co mnie najbardziej bawi(!) w systemach BI. Że konsultanci NIE WIEDZĄ, jak
użytkownicy sobie radzą (ignorują ich "rady", robiąc wszystko w Excelu).

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.05.11 o godzinie 07:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.05.2011, 00:30

Ojej!
Przekroczyliśmy na tym wątku kolejną, DZIEWIĄTA, setkę.
Tak mi przykro, że to trwa, ha hahaha ha.
Tak mi się rymło.

(Dzięki!!! - wszystkim pleno titulo Udział Biorącym)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.05.2011, 00:43

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Eee... nie rozumiem. To sie zapisuje w arkuszu i jest. A potem kopiuj-wklej i ew.
modyfikacje.

Konta w planie kont mają nazwy - na nazwach łatwiej wprowadzać modyfikacje.

Nie. Księgowi operują NA KONTACH. Mają w nosie Pana semantykę.

Analitycy sprzedaży już nazw pól w tabelach raczej nie lubią.

Ale skoro chce się Pan ograniczać do jednoosobowych działów księgowości - Pana wybór.

ile osób oprócz niego wielokrotnie tworzy takie definicje?

Wszyscy, którzy potrzebują.

czyli powtarzają długotrwałą czynność, która mogłaby być wykonana raz.
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A tak serio: Gdzie jest potrzebny informatyk, tam jest.
Ale logikę swoich raportów najlepiej znają użytkownicy. Więc trzeba im dać PROTOTYP - oni
go sami ulepszą. A na samym końcu informatyk zaszywa to do SQLków i gotowe.

to się nazywa wdrożenie - a na końcu informatyk rzadko prowadzący projekty przypomni sobie,
ze o czymś zapomniał wspomnieć juzerom... noto jakąś łątę tu, łatę tam...

Przepraszam za sarkazm - łahahahahahahahahahahahahahaha!

Przepraszam za podawanie danych z harmonogramów: komplet sprawozdań księgowych z
analizami wskaźnikowymi - 3 dni.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.05.2011, 18:29

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Eee... nie rozumiem. To sie zapisuje w arkuszu i jest. A potem kopiuj-wklej i ew.
modyfikacje.

Konta w planie kont mają nazwy - na nazwach łatwiej wprowadzać modyfikacje.

Nie. Księgowi operują NA KONTACH. Mają w nosie Pana semantykę.

Analitycy sprzedaży już nazw pól w tabelach raczej nie lubią.

A czy ja piszę "analitycy sprzedaży"?

Ale skoro chce się Pan ograniczać do jednoosobowych działów księgowości - Pana wybór.

Jakich jednoosobowych? Skąd Pan to wziął?

I skąd twierdzenie, że tylko dla księgowości? Pan pisze o księgowości - ja odpowiadam o
księgowości, a Pan czyni mi zarzut, że ja tylko o księgowości.
To Pachnie Panem Marcinem, którzy chce ficzerki biajowe czyli (i to koniecznie!) publikacje, a
potem się focha, że ja o publikacjach.
Panowie, czy jak zadajecie pytanie, to oczekujecie na nie odpowiedzi?
TAK / NIE ?

ile osób oprócz niego wielokrotnie tworzy takie definicje?

Wszyscy, którzy potrzebują.

czyli powtarzają długotrwałą czynność, która mogłaby być wykonana raz.

Jak raport ma wykonać jeden i ma być dla wszystkich to to pachnie JWPem.
Każdy robi swoje, a jeżeli wiedzą, że cos dublują, mogą się wymienić. Przesłanie skoroszytu po
sieci lub otworzenie go z tejże sieci naprawdę nie stanowi problemu.

A tak serio: Gdzie jest potrzebny informatyk, tam jest.
Ale logikę swoich raportów najlepiej znają użytkownicy. Więc trzeba im dać PROTOTYP - oni
go sami ulepszą. A na samym końcu informatyk zaszywa to do SQLków i gotowe.

to się nazywa wdrożenie - a na końcu informatyk rzadko prowadzący projekty przypomni
sobie, ze o czymś zapomniał wspomnieć juzerom... noto jakąś łątę tu, łatę tam...

Nie. Pan myli pojęcia. Informatyk pełni rolę doradczą na etapie prototypu

Przepraszam za sarkazm - łahahahahahahahahahahahahahaha!

Przepraszam za podawanie danych z harmonogramów: komplet sprawozdań księgowych z
analizami wskaźnikowymi - 3 dni.

Pan (konsultant) robi sprawozdania finansowe???
To jest Pan omnibusem, podziwko!
(Ja wiem, że nie - Pan siedzi na kolanach księgowej, a ona mówi, co chce, pan to tłumaczy na
jakiś tam język i wpisuje gdzieś tam.)
U mnie księgowa mówi (sobie szeptem pod nosem) co chce i wpisuje sobie sama.
JA ZYSKUJĘ TRZY DNI ŻYCIA. Ewentualnie sobie ciut poplotkujemy przez telefon.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.05.2011, 21:59

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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Analitycy sprzedaży już nazw pól w tabelach raczej nie lubią.

A czy ja piszę "analitycy sprzedaży"?

Ale skoro chce się Pan ograniczać do jednoosobowych działów księgowości - Pana wybór.

Jakich jednoosobowych? Skąd Pan to wziął?

I skąd twierdzenie, że tylko dla księgowości? Pan pisze o księgowości - ja odpowiadam o
księgowości, a Pan czyni mi zarzut, że ja tylko o księgowości.

Nie, ja tylko piszę, że o ile księgowi mogą operować na nazwach kont wg numeracji bez opisu
(choć nie wierzę, że słownik pod ręką w narzędziu się nie przydaje) to już w przypadku innych
działów etykiety systemowe z ERP są całkowicie nieergonomiczne.

A co do sprawozdań - układ sprawozdań jest wymagany ustawą, a co wchodzi w kategorie - to
MDX wpisywany szkoleniowo podczas tych 3 dni wdrożenia i dostępny bez problemu dla juzera.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.05.2011, 11:34

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Analitycy sprzedaży już nazw pól w tabelach raczej nie lubią.

A czy ja piszę "analitycy sprzedaży"?

Ale skoro chce się Pan ograniczać do jednoosobowych działów księgowości - Pana wybór.

Jakich jednoosobowych? Skąd Pan to wziął?

I skąd twierdzenie, że tylko dla księgowości? Pan pisze o księgowości - ja odpowiadam o
księgowości, a Pan czyni mi zarzut, że ja tylko o księgowości.

Nie, ja tylko piszę, że o ile księgowi mogą operować na nazwach kont wg numeracji bez opisu
(choć nie wierzę, że słownik pod ręką w narzędziu się nie przydaje) to już w przypadku innych
działów etykiety systemowe z ERP są całkowicie nieergonomiczne.

OK. Zgoda.

A co do sprawozdań - układ sprawozdań jest wymagany ustawą, a co wchodzi w kategorie - to
MDX wpisywany szkoleniowo podczas tych 3 dni wdrożenia i dostępny bez problemu dla
juzera.

A...to u Pana 3 dni na "wymagane ustawą"... ;)
To, jakby to powiedzieć, kropla w morzu potrzeb...
(Powyższe zapytanko klienta "nie było wymagane ustawą"...)

MDXik dla juzera... a mógłby Pan podać "przykładzik"?
Na tym wątku, jak w horrorze - na początek drastyczna seria okrucieństw, a potem już tylko
bardziej... Czekamy na MDXik klienta!
Bo ja to takie MDXiki robie tak:
http://www.goldenline.pl/forum/1349272/funkcje-olap-w-...
= pyk z tabelki i jest już bez tabelki.

P.S.
Więcej o GETDATAOLAP
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.05.11 o godzinie 12:10

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.05.2011, 11:46

. (Namieszałem)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.05.11 o godzinie 11:48

26.05.2011, 11:47
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

MDXik dla juzera... a mógłby Pan podać "przykładzik"?

Elementy RZIS oraz bilansu są elementami wymiaru Analityka - tak to zostało w narzędziu
nazwane.
Poszczegolne składowe są opisane MDXami, który buduje się widząc etykiety, z drag&dropem
itd., np. 010 środki trwałe, 010-1-02 Budynki i lokale, 010-1-02-1 Budynki:

[Analityka KO].[Plan kont].&[010-1]

[Analityka KO].[Plan kont].&[010-1-02]

[Analityka KO].[Plan kont].&[010-1-02-1]

MDX dla elementów RZIS dla różnych wersji planów, firm, oddziałów itd.

SELECT {[Czas]} ON COLUMNS, {Descendants( [Analityka].[Analityka].&[RZIS_RWP]

 , [Analityka].[Analityka].[Level 04],

 SELF_AND_BEFORE )} ON ROWS FROM [Monitoring]

 WHERE ([Firma].Item(0),[Metryki].Item(0)

,[Wariant planu].Item(0),[Typ danych].[Typ danych].&[1],

[Wariant prognozy].Item(0)) CELL PROPERTIES VALUE,

 FORMATTED_VALUE, CELL_EVALUATION_LIST,

 FORMAT_STRING, FORE_COLOR, BACK_COLOR,

 FONT_FLAGS, FONT_NAME, FONT_SIZE

Jak Pan widzi wszystko jest dostępne dla juzera. Ja wiem że prawdziwy spec korzysta z
komputera używają linii polecenia w DOSie, ale dla zwykłego juzera lepiej jest korzystać z
przycisków, słowników, list rozwijanych itd.
Ale jak ma ochotę trochę pogrzebać... nie ma sprawy...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.05.2011, 14:05

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

MDXik dla juzera... a mógłby Pan podać "przykładzik"?

Elementy RZIS oraz bilansu są elementami wymiaru Analityka - tak to zostało w narzędziu
nazwane.

Naprawdę? O, to musi być strasznie(!) skomplikowane...
http://www.goldenline.pl/forum/1987198/raportowanie-fi...
W "narzędziu"... Musi fantastyczne to "narzędzie", skoro TAKIE rzeczy potrafi!

Poszczegolne składowe są opisane MDXami, który buduje się widząc etykiety, z drag&dropem
itd., np. 010 środki trwałe, 010-1-02 Budynki i lokale, 010-1-02-1 Budynki:

[Analityka KO].[Plan kont].&[010-1]

[Analityka KO].[Plan kont].&[010-1-02]

[Analityka KO].[Plan kont].&[010-1-02-1]

MDX dla elementów RZIS dla różnych wersji planów, firm, oddziałów itd.

W AFINIE: sw/010.1>010.1.02>010.1.02.1

SELECT {[Czas]} ON COLUMNS, {Descendants( [Analityka].[Analityka].&[RZIS_RWP]

 , [Analityka].[Analityka].[Level 04],

 SELF_AND_BEFORE )} ON ROWS FROM [Monitoring]

 WHERE ([Firma].Item(0),[Metryki].Item(0)

,[Wariant planu].Item(0),[Typ danych].[Typ danych].&[1],

[Wariant prognozy].Item(0)) CELL PROPERTIES VALUE,

 FORMATTED_VALUE, CELL_EVALUATION_LIST,

 FORMAT_STRING, FORE_COLOR, BACK_COLOR,

 FONT_FLAGS, FONT_NAME, FONT_SIZE

Jak Pan widzi wszystko jest dostępne dla juzera.

Nie no REWELKA. PROŚCIZNA, że hej! Tak PROSTEGO zapytania to chyba tylko kompletny debil
nie napisze. Przecież to banalne (powtórzę, bo tak mi się ta banalność podoba):
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SELECT {[Czas]} ON COLUMNS, {Descendants( [Analityka].[Analityka].&[RZIS_RWP]

 , [Analityka].[Analityka].[Level 04],

 SELF_AND_BEFORE )} ON ROWS FROM [Monitoring]

 WHERE ([Firma].Item(0),[Metryki].Item(0)

,[Wariant planu].Item(0),[Typ danych].[Typ danych].&[1],

[Wariant prognozy].Item(0)) CELL PROPERTIES VALUE,

 FORMATTED_VALUE, CELL_EVALUATION_LIST,

 FORMAT_STRING, FORE_COLOR, BACK_COLOR,

 FONT_FLAGS, FONT_NAME, FONT_SIZE

W AFINIE: sw/010.1>010.1.02>010.1.02.1

(Bo funkcję, grzebiącą w kostce OLAP (dowolnej, również serwerowej), również można
"schować" do funkcji DANE z biznesowymi argumentami.)

Ja wiem że prawdziwy spec korzysta z komputera używają linii polecenia w DOSie, ale dla
zwykłego juzera lepiej jest korzystać z przycisków, słowników, list rozwijanych itd.
Ale jak ma ochotę trochę pogrzebać... nie ma sprawy...

Panie Andrzeju, chyba się Pan jednak pomylił. To Pan stosuje fabrykę.
I to Panu konsultant jest NIEZBĘDNY przez trzy (!) dni na kolanach księgowej.
Mi jest potrzebny te-le-fon (żeby wyjaśniać wątpliwości). U połowy moich klientów nigdy nie
byłem, a połowy z tej połowy nigdy na oczy nie widziałem.
Ale, na szczęście, działa - uff!

Uwielbiam BI - tu wszystko takie proste - pulpity i MDXy... malina!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.05.11 o godzinie 14:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.05.2011, 14:27

Wojciech Gardziński:

W AFINIE: sw/010.1>010.1.02>010.1.02.1

Co kto woli - Pana Afin na tym kończy, w aplikacjach taki MDX steruje interfejsami: tabelkami,
wykresami, przyciskami, listami itd.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.05.2011, 17:00

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

W AFINIE: sw/010.1>010.1.02>010.1.02.1

Co kto woli - Pana Afin na tym kończy, w aplikacjach taki MDX steruje interfejsami:
tabelkami, wykresami, przyciskami, listami itd.

Księgowi wprost uwielbiają (i mają to, oczywiście, w zakresie obowiązków) STEROWAĆ
INTERFEJSAMI: TABELKAMI, WYKRESAMI, PRZYCISKAMI I LISTAMI. Kochają to. Żyć bez tego nie
mogą. A Pan im to zapewnia! Miód!

Nie zapewnia Pan czytelności raportów, sadza na kolanach konsultanta na 3 dni, kasuje
przestraszliwie, ale - uwaga! - zapewnia Pan sterowanie przyciskami. Czad - to musi być jakieś
drogie BI, skoro takie fajne...

Pozwoli Pan, że ja dalej będę się skupiał na czytelności raportów...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.05.2011, 18:01

Admin u mnie w pracy adresy stron wpisuje np. jako 85.232.237.227
Można.
Ale po co?

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |26.05.2011, 19:25

Andrzej O.:

Admin u mnie w pracy adresy stron wpisuje np. jako 85.232.237.227
Można.
Ale po co?

Dokładnie!!!!! Pełna zgoda.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 44  45  46  47  48  …  82     Następna »

Po co tak

SELECT {[Czas]} ON COLUMNS, {Descendants( [Analityka].[Analityka].&[RZIS_RWP]

 , [Analityka].[Analityka].[Level 04],

 SELF_AND_BEFORE )} ON ROWS FROM [Monitoring]

 WHERE ([Firma].Item(0),[Metryki].Item(0)

,[Wariant planu].Item(0),[Typ danych].[Typ danych].&[1],

[Wariant prognozy].Item(0)) CELL PROPERTIES VALUE,

 FORMATTED_VALUE, CELL_EVALUATION_LIST,

 FORMAT_STRING, FORE_COLOR, BACK_COLOR,

 FONT_FLAGS, FONT_NAME, FONT_SIZE

jak można tak

W AFINIE: sw/010.1>010.1.02>010.1.02.1

?????

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.05.2011, 19:38

i wpisuje Pan to jednym klikiem...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.05.2011, 19:41

Andrzej O.:

i wpisuje Pan to jednym klikiem...

A Pan dokonuje wyboru 3 kont, salda winien dla nich, roku i miesiąca jednym?
Też na końcu naciskam jedno ENTER.

Panie Andrzeju, obaj wiemy, jak się wpisuje dane w biajach - sto tysięcy list wyboru i zero
elastyczności, bo w jakiejś tajemnej formatce bolditalikowej. W AFINIE jest arkusz, klawiatura i
dokładnie tyle samo pracy - elastyczność jednak 100 razy większa.
Niestety, nie moja to zasługa - to Excel.

Tylko że w Afinie można to łatwiutko POPRAWIĆ (i poprawiać do szczęśliwego zakończenia) a w
bolditalikach proszę coś zmodyfikować, albo powiązać z wartością innej komórki. Kiszka, no nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.05.11 o godzinie 20:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.05.2011, 20:11
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