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Wojciech Gardziński:

A Pan dokonuje wyboru 3 kont, salda winien dla nich, roku i miesiąca jednym?

mogę jednym klikiem (no, trzema - konto, rodzaj danych, czas) dla 20 sprawozdań naraz i

powiązanych 30 analiz i raportów.

Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że powtarza Pan te zalety podczas gdy są BIaje, które też te

zalety posiadają, a oprócz tego znacznie więcej niż to co daje Excel.

Naprawdę, pianka uszczelniająca jest świetnym i superelastycznym wynalazkiem, ale nie można

wszystkiego zrobić z pianki.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.05.2011, 20:21

Andrzej O.:

Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że powtarza Pan te zalety podczas gdy są BIaje, które też te

zalety posiadają, a oprócz tego znacznie więcej niż to co daje Excel.

ŻE CO, znaczy SŁUCHAM?

Proszę wymienić TE ZALETY!

Panie Szanowny, od 900 postów nikt tego nie zrobił, jedyne to uciszają mnie, jak wciąż się tego

dopraszam - a Pan zaczyna od nowa. Proszę o zalety, które stawiają biaje "znacznie" PONAD

Excelem.

Mój anty-kwadrant się również nie doczekał komentarzy.

Proszę o listę.

P.S.

Pardą, proszę, jeśli znajdzie Pan coś czego Excel nie ma w standardzie, a ma to AFIN - proszę to

napisać. Wszak ciągle powtarza Pan "Pan to, Pan tamto", więc wszystko Pan wie. (i wcale temu

nie przeczę)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.05.11 o godzinie 21:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.05.2011, 21:27

o jakość danych się Pan nie obawia?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |27.05.2011, 14:06

Andrzej O.:

o jakość danych się Pan nie obawia?

Nie rozumiem. Jakich danych?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj27.05.2011, 14:47

Tak zajrzałem na bipla, co tam słychać, znaczy, czy w ogóle coś słychać, a tam... rozwój pełny.

Popatrzcie, jakie ślicznie słowa, autorstwa Pana Marcina, który, jak najbardziej, DYSKUTUJE O

TYM, CZYM JEST BI.

W końcu jedne z najlepszych na świecie rozwiązań Business Intelligence (...)

http://bievent.innotion.pl/homepage.html

A pod linkiem:
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W dzisiejszych czasach nikt już nie dyskutuje o tym, czym są systemy Business

Intelligence i Hurtownie Danych oraz jakie korzyści może przynieść ich wdrożenie.

Systemy tej klasy już dawno udowodniły swoją wartość.

Ja nazywam się Nikt (ustaliliśmy swojego czasu z p.AK), ale Pan Marcin to też Nikt? A pozostali

dyskutanci?

A co do meritum: Dlaczego, ja nic o tym nie wiem??? (że korzyści i wartość)

I od kiedy "Hurtownie Danych" (z dużych liter!!!) to "Systemy" i to jeszcze "tej klasy"?

Wiki twierdzi inaczej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hurtownia_danych

Dalej jest mądrzej:

Wyzwania przed jakimi dziś stoimy, to jak skutecznie wdrażać BI oraz jak maksymalizować

wartość wykorzystania analityki.

Tu pełna zgoda. Odpowiedź brzmi - w Excelu.

P.S.

O ja durny... skumałem!

http://bievent.innotion.pl/prelegenci.html

(...)kluczowe elementy wdrażania BI z sukcesem, takie jak zrozumienie dynamiki systemów BI,

rola sponsora biznesowego, użytkowników końcowych, czy specyfika prowadzenia projektów

klasy BI.

Marcin Choiński, Innotion

Ę?

P.S.2.

Panie Marcinie, chciałbym zwrócić uwagę na pewną nieścisłość na stronie

http://bievent.innotion.pl/prelegenci.html

Pan nie jest "ekspertem" na http://www.bi.pl .

Pan jest "Polecanym ekspertem"! "Ekspertem" bez przymiotnika jestem ja, Wojciech G. .

To robi różnicę, ten przymiotnik - tak jak "krzesło" i "krzesło elektryczne".

Uprzejmie proszę o skorygowanie tej drobnej pomyłki, bo wprowadza w błąd specjalistów BI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 29.05.11 o godzinie 22:17

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.05.2011, 17:54

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A Pan dokonuje wyboru 3 kont, salda winien dla nich, roku i miesiąca jednym?

mogę jednym klikiem (no, trzema - konto, rodzaj danych, czas) dla 20 sprawozdań naraz i

powiązanych 30 analiz i raportów.

(Pardą, że z opóźnieniem, bo nie pamiętałem, gdzie to było. Ale wreszcie znalazłem.)

http://afinnet.blogspot.com/2009/09/automatyzacja-rapo...

To fantastyczny ten biaj, co takie rzeczy potrafi!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.05.2011, 21:41

Panie Wojciechu czy byl Pan na mojej prezentacji i slyszal, ze mowie o Excelu, ze jest be? Jak

zwykle Pan robi naduzycia w swoich wypowiedziach.....

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 :-)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.05.2011, 13:33

Monika Bielawska:

Panie Wojciechu czy byl Pan na mojej prezentacji i slyszal, ze mowie o Excelu, ze jest be? Jak

zwykle Pan robi naduzycia w swoich wypowiedziach.....

Brakowalo Pan wiec jestem :-). Gdybym podala czesc z wymienionych tu argumentow na

poczatku to mozna by mnie pomowic o stronniczosc jako osobe pracujaca u jednego z

producentow takich narzedzi a tak fajnie sie czyta te Wasze dyskusje i milo jest widziec jak klenci

sami bronia narzedzia co zazwyczaj ja musialam robic na prezentacjach mowiac w czym

BO jest lepsze od Excela. Mysle, ze patrzac z punktu widzenia duzych korporacji majacych

wielu uzytkownikow licza sie:

- wydajnosc
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- sposoby dystrybucji

- jedna wersja prawdy

- zdalny dostep

- czas i latwosc administracji (excela trzeba zainstalowac kazdemu narzedzia BI maja webowych

klientow)

- elastyczny system uprawnien

- atrakcyjnosc prezentacji danych (wiele osob lubi piekne obrazki, rozwijane listy i takiem tam -

wiem w Excelu tez mozna ale...)

Na poczatek tyle :-)

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Pozdrawiam, Pani Moniko

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.05.2011, 14:15

To, ze mowie o zaletach i mowie, ze jest BO jest lepsze kiedy klient mnie zapyta w czym jest

lepsze to nie znaczy, ze mowie, ze Excel jest be :-) subtelna ale jednak roznica

Ja nie mowie na prezentacji, ze Excel jest be, zly i go nie uzywajcie... a Pan to sugerowal w

swojej wypowiedzi, mowiac, ze posiwcam na to duzo czasu

Nigdy nie staram sie Panu odebrac pracy i nie zaczynam swoich prezentacji od dyskredytowania

Excela czy innych narzedzi :-) tylko pokazuje zalety tego, z ktorym ja pracuje - kazdy ma do

tego prawo

Wojciech Gardziński:

Monika Bielawska:

Panie Wojciechu czy byl Pan na mojej prezentacji i slyszal, ze mowie o Excelu, ze jest be?

Jak zwykle Pan robi naduzycia w swoich wypowiedziach.....

Brakowalo Pan wiec jestem :-). Gdybym podala czesc z wymienionych tu argumentow na

poczatku to mozna by mnie pomowic o stronniczosc jako osobe pracujaca u jednego z

producentow takich narzedzi a tak fajnie sie czyta te Wasze dyskusje i milo jest widziec jak

klenci sami bronia narzedzia co zazwyczaj ja musialam robic na prezentacjach mowiac

w czym BO jest lepsze od Excela. Mysle, ze patrzac z punktu widzenia duzych korporacji

majacych wielu uzytkownikow licza sie:

- wydajnosc

- sposoby dystrybucji

- jedna wersja prawdy

- zdalny dostep

- czas i latwosc administracji (excela trzeba zainstalowac kazdemu narzedzia BI maja

webowych klientow)

- elastyczny system uprawnien

- atrakcyjnosc prezentacji danych (wiele osob lubi piekne obrazki, rozwijane listy i takiem tam

- wiem w Excelu tez mozna ale...)

Na poczatek tyle :-)

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Pozdrawiam, Pani Moniko

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 31.05.11 o godzinie 14:30

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.05.2011, 14:25

Monika Bielawska:

To, ze mowie o zaletach i mowie, ze jest BO jest lepsze kiedy klient mnie zapyta w czym jest

lepsze to nie znaczy, ze mowie, ze Excel jest be :-) subtelna ale jednak roznica

Ja nie mowie na prezentacji, ze Excel jest be, zly i go nie uzywajcie... a Pan to sugerowal

swojej wypowiedzi

Bardzo subtelna, wręcz niezauważalna ;)

Ach, to ja już nie wiem, czy "jak zwykle nadużywam"

Jak zwykle Pan robi naduzycia w swoich wypowiedziach.....

czy tylko "sugeruję"

Pan to sugerowal swojej wypowiedzi

ważne, że bez tego "Excel-tfu!", nie ma Pani prezentacji.

Uwaga, dla złagodzenia obyczajów, polecam lekturkę (świeżyzna):

http://afin.net/excel/KursAccessa/Kurs_AccessHD_Progra...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.05.11 o godzinie 14:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.05.2011, 14:32
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Dlaczego nie mam? Nie kazdy pyta o Excela (nawet jak pyta to ja na niego nie pluje) a ja nie

wchodze do kazdego

klienta i nie mowie na dzien dobry "Excel-tfu!" :-)

przykro mi to powiedziec ale swiat nie kreci sie tylko wokol Excela - przynajmniej nie swiat

prezentacji ;-)

ważne, że bez tego "Excel-tfu!", nie ma Pani prezentacji.

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 31.05.11 o godzinie 15:20

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |31.05.2011, 15:05

Monika Bielawska:

Dlaczego nie mam? Nie kazdy pyta o Excela (nawet jak pyta to ja na niego nie pluje) a ja nie

wchodze do kazdego

klienta i nie mowie na dzien dobry "Excel-tfu!" :-)

przykro mi to powiedziec ale swiat nie kreci sie tylko wokol Excela - przynajmniej nie swiat

prezentacji ;-)

Tu muszę Pani przyznać rację.

Tak jak w tym dowcipie:

Wynaleziono (wreszcie!) nową, wspaniałą platformę informatyczną, na której wszystkie

programy Majkrosofta działają bezbłędnie - PowerPoint!

Zgadzam się z Panią. W świecie prezentacji, Business Objects nie ma sobie równych... No może

Oraklowcy mają lepsze krawaty, ale dziewczyny ma najładniejsze SAP! (to komplement dla

Pani!).

W świecie analiz rządzi Excel.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.05.2011, 16:15

Dziekuje za komplement :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.06.2011, 10:13

Monika Bielawska:

Dziekuje za komplement :)

Ależ, Pani Moniko, proszę bardzo. Należy się.

Bo, wie Pani, ja tu staram się nazywać rzeczy po imieniu.

Jak dziewczyna jest ładna, to jest ładna.

Jak BI jest do kitu, bo jest wypierane przez Excela i trzyma się kurczowo, wyłącznie dzięki

zainwestowanym milionom, które "muszą się zwrócić" - to trzeba to też nazwać po imieniu.

"Pożytecznych idiotów" (ludzie/firmy robiący "bezinteresowny" PR dla BI) też wypadałoby

nazywać po imieniu. Dobrze, że Bipl wypadł z tej kategorii, bo jasno się ostatnio określił w

temacie "co sprzedaje". Ale jeszcze wielu pozostało, czyż nie?

Pozdrawiam.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.06.11 o godzinie 10:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 10:49

No dobrze, to jak przystało na prawdziwy przegląd "nowinek BI", przyjrzyjmy się nowościom.

Innotion sprzedaje InformationBuilders.

A na stronie IB:

http://www.informationbuilders.com/

Manage the way you use information from start to finish

Od kiedy, pytam, OD KIEDY, systemy BI pozwalają "zarządzać informacją od początku (chyba
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chodzi o moment księgowania, ale nie jestem pewny - przyp.WG) do końca (chodzi chyba o

pulpit prezesa, ale jw. - przyp.WG)"?

1. "Od początku do końca"

Za "księgowania" (wprowadzanie do systemów) odpowiada ERP, a startem BI może być co

najwyżej "eksport z ERP" albo "wykupiony" dostęp do niego, albo, oczywiście zakup ERP i BI od

jednego SAP-a albo Oracle-a (inni chyba nie stosują tego "szczęścia").

Czyli nieprawda.

2. "Zarządzać informacją"

Że co? Że BI pozwala "zarządzać informacją"???

BI wyświetla pulpicik albo raporcik. Raporcik lepszy, bo można go zaimportować do Excela i tam,

dalej, rzeczywiście, "pozarządzać" informacją.

Ale nie w BI! BI przecież, jedynie słusznie i zgodnie z najlepszą wiedzą firmy i jej

superdoświadczonych (hehe) konsultantów, nam robi pulpiciki i raporciki. Do środka nie

wpuszczając, chyba, że zamówimy "usługę" - nowy raporcik, czy pulpicik.

Czyli nieprawda.

CDN.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.06.11 o godzinie 12:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 12:39

Wojciech Gardziński:

BI wyświetla pulpicik albo raporcik. Raporcik lepszy, bo można go zaimportować do Excela i

tam, dalej, rzeczywiście, "pozarządzać" informacją.

Ale nie w BI! BI przecież, jedynie słusznie i zgodnie z najlepszą wiedzą firmy i jej

superdoświadczonych (hehe) konsultantów, nam robi pulpiciki i raporciki.

Raz. Żeby pokazać jak.

Do środka nie wpuszczając, chyba, że zamówimy "usługę" - nowy raporcik, czy pulpicik.

Czyli nieprawda.

Skąd Pan bierze takie informacje?

Zgłoś | Link | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |1.06.2011, 14:55

No wlasnie czy te opinie sa oparte na faktach? Tak sie sklada, ze duzo szkole i wielu klientom

wystarczy raz pokazac i nie musza zamawiac konsultacji wiec troche to nie fair....

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

BI wyświetla pulpicik albo raporcik. Raporcik lepszy, bo można go zaimportować do Excela i

tam, dalej, rzeczywiście, "pozarządzać" informacją.

Ale nie w BI! BI przecież, jedynie słusznie i zgodnie z najlepszą wiedzą firmy i jej

superdoświadczonych (hehe) konsultantów, nam robi pulpiciki i raporciki.

Raz. Żeby pokazać jak.

Do środka nie wpuszczając, chyba, że zamówimy "usługę" - nowy raporcik, czy pulpicik.

Czyli nieprawda.

Skąd Pan bierze takie informacje?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.06.2011, 15:44

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

BI wyświetla pulpicik albo raporcik. Raporcik lepszy, bo można go zaimportować do Excela i

tam, dalej, rzeczywiście, "pozarządzać" informacją.

Ale nie w BI! BI przecież, jedynie słusznie i zgodnie z najlepszą wiedzą firmy i jej

superdoświadczonych (hehe) konsultantów, nam robi pulpiciki i raporciki.

Raz. Żeby pokazać jak.

Uwaga, uwaga! Pan Andrzej O. zapewnia, że można robić dowolne raporty w BI - wystarczy raz

zobaczyć.

Jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze swoim bolditalikiem, albo z jego dostawcą, pan Andrzej

na-spoko-przed-śniadaniem załatwi je w mig i już nie trzeba będzie eksportować do Excela!

Panie Andrzeju - błagam o telefon!

Do środka nie wpuszczając, chyba, że zamówimy "usługę" - nowy raporcik, czy pulpicik.

Czyli nieprawda.
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Skąd Pan bierze takie informacje?

A bo wie Pan, ja taki dociekliwy, kurczę pieczone, jestem. I zawsze na kursach się pytam: "A po

co żeśta tu przyszli?"

I wtedy się zaczyna...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 21:26

Monika Bielawska:

No wlasnie czy te opinie sa oparte na faktach? Tak sie sklada, ze duzo szkole i wielu klientom

wystarczy raz pokazac i nie musza zamawiac konsultacji wiec troche to nie fair....

wystarczy raz pokazac i nie musza zamawiac konsultacji

Pani Moniko, bez obrazy:

łahahahahahahahahahahahahahaha...

P.S.

To znaczy, Pani Moniko i Panie Andrzeju!

Proszę o to zapewnienie na piśmie! Czekam.

(Adres w książce telefonicznej.)

Myślę, że miałbym niezłego rozweselacza na szkoleniach, bo wiecie Państwo - tak dużo i tak

efektywnie szkolicie - czasami trzeba rzucić dowcipem, a czasami ostrym, żeby towarzystwo

przebudzić.

To jakby robiło się nudno, to ja bym wyciągnął...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.06.11 o godzinie 21:35

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 21:27

Dobra, na tamto czekam bardzo niecierpliwie, a tymczasem - codzienna dawka bzdur:

http://itmanagement.earthweb.com/entdev/article.php/38...

Ani tego tam InformationBuilders (co to miał mieć trzy ćwierci Gartnera), ani SAP BO, ale jest

np. PowerPivot, którego używa może 0.00000000000001% populacji analityków (w tym

przypadku "używa" oznacza "raz włączyło z ciekawości").

Excela najzwyklejszego-prostackiego, oczywiście, brak.

Wiedziałem, że papier jest cierpliwy, ale Internet, widać też.

To przykład tzw. "pożytecznego idioty". Robi portal i zestawienie biajów, bo myśli, że coś wie.

(Prawda, pani Moniko, że jestem fajny, bo się upominam o SAP BO?)

A nie, sorka - zapomniałem - Crystal to teraz part BO. BO to part SAP, SAP to 7 Biajów.

Konkurs! Kto pamięta nazwy trzech?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.06.11 o godzinie 21:49
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