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Wojciech Gardziński:

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!

Panie Wojtku, bez żartów - jeśli widzi Pan w SIWZ zapis, że mają być dostępne "dowolne
raporty" to mówi Pan, że w Excel potrafi??? I kto Panu wierzy?

Ja naprawdę bardzo lubię excela, właśnie niedawno zrobiem cały model kalkulacyjny firmy z
trzema rodzajami alokacji (obiektowa, ABC i TDABC) na kilkaset fv zakupowych i
sprzedażowych. Od razu powiem mogę wrzucić kilka wizualizacji, których Excel nie potrafi (np.
wykres dwa wymiary po kilkadziesiąt elementów + kilka miar lub miarę skumulowaną w tabeli
przestawnej). Tego Excel po prostu nie potrafi bo nie ma takiego rodzaju wykresu.
Nie mówiąc o tym, że jakaś zmiana struktury tego excela powoduje palpitację serca bo dodanie
nowych kolumn moze spowodować rozsypanie się powiązań.

I po to między innymi są BIaje, żeby takie specyficzne rozwiązania dostarczyć. Pana taktyka
marketingowa atakowania Biajów staje się nieskuteczna gdy opowiada Pan nieprawdy.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 09:45

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.06.2011, 22:30

Wojciech Gardziński:

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...

tyle Pan produkuje e-learningu, że naprawdę... kasuje Pan na szkoleniach za każdorazowe
obejrzenie i wytłumaczenie filmiku?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.06.2011, 22:46

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

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!

Panie Wojtku, bez żartów - jeśli widzi Pan w SIWZ zapis, że mają być dostępne "dowolne
raporty" to mówi Pan, że w Excel potrafi??? I kto Panu wierzy?

Nie, to Pan tak mówi - że jak Pana biaj czegoś nie ma, to dane wyeksportuje do E. i tam już
juzer zrobi, co potrzeba. Czyż nie? ja naprawdę byłem na paru prezentacjach różnych biajów, w
tym tych sprzedawanych przez Pana. :)

Ja naprawdę bardzo lubię excela, właśnie niedawno zrobiem cały model kalkulacyjny firmy z
trzema rodzajami alokacji (obiektowa, ABC i TDABC) na kilkaset fv zakupowych i
sprzedażowych.

Łałała, ale tajemnie brzmi - ależ to musi być mądre, a Pan w tym Excelu to po prostu szaleje!
Pełen szacun! i TDABC! To się chyba czyta tidiejbisidi? Bo to musi byc hamerykańskie, takie
mądre...

Od razu powiem mogę wrzucić kilka wizualizacji,

"Wrzucić"? Pan to jest WYMIATACZ! Tak Pan sobie wrzuca, z taką łatwością... Podziwiam!
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których Excel nie potrafi (np. wykres dwa wymiary po kilkadziesiąt elementów + kilka miar
lub miarę skumulowaną w tabeli przestawnej). Tego Excel po prostu nie potrafi bo nie ma
takiego rodzaju wykresu.

Wykresu Excel nie potrafi! Ojej! Specjaliści w Redmont zapłonili się ze wstydu.
Wie pan co? Były sobie kiedyś "Tygrysy Ekonomiczne" - taki tam: "wpisz dane - policzę ci parę
wskaźników i zrobię wykres". Przewagą TE było, że robią jakiś "Diagram Ishikawy" (czy jakoś
tak, zreszta już kiedyś o tym pisałem) - strasznie to podobno było ważne i Excel tego nie miał i w
ogóle.
Tygrysy się stygrysiły.
A Pan, rozumiem, odkrył jakiś wykres, który jest strasznie ważny, pewnie tylko dlatego, że Excel
go nie ma.

I po to między innymi są BIaje, żeby takie specyficzne rozwiązania dostarczyć.

ZARAZ! To już nie dostarczają szczęścia, wiedzy, pełni informacji, tylko jakieś niszowe wykresiki?
Svet se posral! Ale ma Pan tu, oczywiście, rację - BI to takie wykresiki.

Pana taktyka marketingowa atakowania Biajów staje się nieskuteczna gdy opowiada Pan
nieprawdy.

Uprzejmie proszę o bardzo konkretne dowody Pana zarzutu.
Takie dictum...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 22:50

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

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...

tyle Pan produkuje e-learningu, że naprawdę... kasuje Pan na szkoleniach za każdorazowe
obejrzenie i wytłumaczenie filmiku?

Oj oj oj, nadepnąłem chyba Panu Andrzejowi na odcisk, bo mnie tak strasznie łaja... Panie
Andrzeju, jakiś apelek do Panamoda, żeby mnie usunął... podpowiadam życzliwie.

Oczywiście. Tylko oglądamy filmiki, nic więcej nie robimy.
Nasze szkolenia z tego słyną. Włączam prezentację, leci 75% czasu, potem mówię - materiały na
stronie 120 - zrobić ćwiczenie i wychodzę, po godzinie, że na 153 i ćwiczenie i zaś wychodze,
potem filmik. Potem drugi filmik...
A nie, pogrzało mi się, pardą - tak było na szkoleniu Majkrosofta, na którym raz w życiu byłem.

Tu ma Pan przykład wściekłości jednej z uczestniczek szkolenia, która, wkurzona do łez...
http://www.goldenline.pl/forum/1932640/szkolenia/s/1#4...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.06.11 o godzinie 23:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 22:57

Wojciech Gardziński:

Nie, to Pan tak mówi - że jak Pana biaj czegoś nie ma, to dane wyeksportuje do E. i tam już
juzer zrobi, co potrzeba. Czyż nie? ja naprawdę byłem na paru prezentacjach różnych biajów,
w tym tych sprzedawanych przez Pana. :)

Gdyby MS nie zaprzestał rozwijania OWC w 2007 każdy by się tym chwalił do dziś - to przecież
rewelacyjny interfejs dla analityka.
Teraz umieszcza się po prostu jako własną aplikację w Excelu.
Bo to jest świetny interfejs dla analityka.

"Wrzucić"? Pan to jest WYMIATACZ! Tak Pan sobie wrzuca, z taką łatwością... Podziwiam!

prawdziwy wymiatacz zamiast wrzucać i przeciągać wszystko pisze w VB...
zamieniając się z analityka korzystającego z narzędzia w konsultanta BI piszącego w VB :D

Pana taktyka marketingowa atakowania Biajów staje się nieskuteczna gdy opowiada Pan
nieprawdy.

Uprzejmie proszę o bardzo konkretne dowody Pana zarzutu.
Takie dictum...
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Pana dictum - udowadniać niewinność??? Pan sobie weźmie to dictum, naprawdę...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.06.2011, 22:59

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie, to Pan tak mówi - że jak Pana biaj czegoś nie ma, to dane wyeksportuje do E. i tam już
juzer zrobi, co potrzeba. Czyż nie? ja naprawdę byłem na paru prezentacjach różnych
biajów, w tym tych sprzedawanych przez Pana. :)

Gdyby MS nie zaprzestał rozwijania OWC w 2007 każdy by się tym chwalił do dziś - to przecież
rewelacyjny interfejs dla analityka.

Nieprawda. To było efektowne i, z tego co pamiętam, na Panu również zrobiło wrażenie.
Efektywne nie było.

Teraz umieszcza się po prostu jako własną aplikację w Excelu.
Bo to jest świetny interfejs dla analityka.

"Wrzucić"? Pan to jest WYMIATACZ! Tak Pan sobie wrzuca, z taką łatwością... Podziwiam!

prawdziwy wymiatacz zamiast wrzucać i przeciągać wszystko pisze w VB...

Nieprawda. To Pan, jako sprzedawca BI tak myśli, że wyższym stopniem Excelologii jest
viżualbejzikowanie. A jeszcze wyższym accessowanie. Pan mi sieje zarzuty i to coraz cięższe co
chwilę, Pan pozwoli, że wytoczę ja i jeden - za to najcięższy i bardzo ad personam: Nie zna się
Pan na tym.

zamieniając się z analityka korzystającego z narzędzia w konsultanta BI piszącego w VB :D
Pana taktyka marketingowa atakowania Biajów staje się nieskuteczna gdy opowiada Pan
nieprawdy.

Uprzejmie proszę o bardzo konkretne dowody Pana zarzutu.
Takie dictum...

Pana dictum - udowadniać niewinność??? Pan sobie weźmie to dictum, naprawdę...

Uprzejmie proszę o bardzo konkretne dowody Pana zarzutu.
Uprzejmie proszę o zapewnienie na piśmie, że wszystko można z biajów uzyskać, wystarczy raz
zobaczyć.

na stronie:
Czego Pan się napił? Bo nieźle kopie.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 23:10

Wojciech Gardziński:

Uprzejmie proszę o bardzo konkretne dowody Pana zarzutu.
Uprzejmie proszę o zapewnienie na piśmie, że wszystko można z biajów uzyskać, wystarczy
raz zobaczyć.

To ja może przypomnę jaka jest sytuacja:
To PAN ma zarzuty wobec BIajów. Nie odwrotnie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.06.2011, 23:13

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Uprzejmie proszę o bardzo konkretne dowody Pana zarzutu.
Uprzejmie proszę o zapewnienie na piśmie, że wszystko można z biajów uzyskać, wystarczy
raz zobaczyć.

To ja może przypomnę jaka jest sytuacja:
To PAN ma zarzuty wobec BIajów. Nie odwrotnie.

Jeżeli gadałbym bzdury, zostałbym wgnieciony w ziemię w drugim poście.
Czyli DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ postów temu.
Taki ze mnie Troll!

P.S.
(Skasowałem.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.06.11 o godzinie 23:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.06.2011, 23:17
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Panie Andrzeju, Pan po mnie pojeździł troszku, to ja teraz zapodam, w ramach codziennej porcji
bzdur, coś z http://fim.pl

- Nawet nie pytam, gdzie Pana elastyczność (zobacz i rób) - "GOTOWY zestaw"...
- Jak Excel to jako adresat wydruków
- "prekonfigurowane", "wieloletnie doświadczenia konsultantów", zaraz! - nawet nie! - PRAC
NAUKOWYCH.
- czas pierwszych efektów liczony w tygodniach. Ale Pendolino!
- "Standardowe raporty diagnozujące sytuację finansową"

Czad - to nawet prześciga standard biajowy.
;)

GOTOWY zestaw analiz i raportów został stworzony na podstawie wieloletnich

doświadczeń pracy naukowej autorów i wynika z praktyki wdrożeń systemów Business

Intelligence. System posiada odpowiednio prekonfigurowaną strukturę wymiarów, dzięki

której wdrożenie systemu liczy się w tygodniach – pierwsze analizy, estymacje i prognozy, a

także raporty z obszaru finansów dostępne są w krócej niż miesiąc.

Użytkownik w ramach systemu Business Intelligence Console ma do dyspozycji:

- Standardowe raporty automatyzowane (do Excela) diagnozujące sytuację

przedsiębiorstwa w przekrojach poszczególnych obszarów. Dostępne są różnego typu

raporty (z poziomu nawigatora aplikacji) np. dla obszaru finansów zarówno w

układzie plan – wykonanie – odchylenie - prognoza, jak i w układzie plan i/lub

wykonanie – prognoza wykonania.

- Standardowe raporty w formie zapytań MDX oraz grafiki prezentacyjnej dostępne z

poziomu nawigatora aplikacji. Układ nawigatora podporządkowany jest ściśle

funkcjom realizowanym przez moduł obejmując zestaw raportów i analiz właściwy dla

danego obszaru.

P.S.
Pooglądałem całego tego PDFa
Ale Optima Controlling ma śliczne, cieniowane, słupki na wykresach. To pewnie ta przewaga nad
Excelem... Porażająca.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 10:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 10:07

Andrzej O.:

Panie Wojtku, bez żartów - jeśli widzi Pan w SIWZ zapis, że mają być dostępne "dowolne
raporty" to mówi Pan, że w Excel potrafi??? I kto Panu wierzy?

Po każdej przepychance, należy się resecik i powrót na tory merytoryczne.
Pytanie, które Pan zadał, jest rewelacyjne - dotyka clou naszego tematu.

Otóż - ma Pan rację - systemy analityczne są zamawiane tak, jak roboty budowlane. Nic to że
budowlanka ma kilka tysięcy lat dłuższą historię i wykształciła pewne procedury, które się
sprawdzają. Otóż tym, co różni budowlankę od biajowania jest istnienie nadzoru budowlanego.
Wyobraźcie sobie - nie znacie się na budowlance, robicie SIWZa czyli WY projektujecie (nie
mając pojęcia) swój nowy dom (a właściwie nie wy, tylko wasz konserwator, czyli ten, co myśli
że wie i mający bardzo partykularne cele), ktoś Wam go robi, a WY ODBIERACIE ROBOTĘ (dalej
się nie znając, bo niby skąd). Ile postoi wasz dom, budowany tą metodą? A systemy analityczne
buduje się u nas właśnie tak.

W przypadku systemów analitycznych SIWZa piszą informatycy (bo oni się niby znają) - i to jest
główny ból tego systemu. Ja tam mówię - BI jest złe, kiepskie i w ogóle - TAK. Jest złe, ale to nie
jego wina - to ten chory system zrodził chore podmioty i sytuację na tym rynku.

Więc dzieje się korupcja (te wyjazdy szkoleniowe dla IT), więc przerzucanie wszystkiego na
serwis, czyli uzależnić i wydoić. Kto by pomyślał o takiej sytuacji w budowlance??? Stawiają ci
dom, KTOŚ (nadzór) pilnuje, żeby tragedii nie odwalili, oddają budynek, ale okna możesz sobie
wstawić sam, podłogi, krany i wszystko inne również.

I, rzeczywiście, ma Pan rację, że, jak mówię, że Excel potrafi - nikt mi nie wierzy. NIKT. Dopóki
nie pokażę.
Stąd moja produkcja e-learningowa. Truizmy, wiem.

pzdr

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 14:34

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 14:11

Wojciech Gardziński:

Czad - to nawet prześciga standard biajowy.

Ale o co Panu chodzi? Coś chce Pan zarzucić?
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Zgadza się - autorzy BI Console są wykładowcami na uczelniach ekonomicznych, controllingiem
zajmują się od 20 lat.
Model analiz finansowy jest owocem właśnie tego doświadczenia.
Dzięki temu nie przychodzimy do klienta z gołym Excelem jak Pan,gdzie klient musi od zera go
zapełnić tylko proponujemy pełen gotowy model, do ktorego klient podłącza się ze swoimi
danymi. Tak to działa.

Więc zanim użyje Pan słowa "brednia" radze najpierw zapytać - bo teraz wychodzi, ze Pan
zwyczajnie KŁAMIE. To Pańską wiarygodność w kwestii oceniania innych systemów obniża do
zera.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 15:30

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 15:24

.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 15:29

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 15:29

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Czad - to nawet prześciga standard biajowy.

Ale o co Panu chodzi? Coś chce Pan zarzucić?

Nie, dlaczego? Po prostu piszę, że fantastyczne. Przy dzisiejszej naszej wiedzy o biajowaniu OC
jest narzędziem trochę nie z tej epoki. Podobnie zresztą, jak wiele innych (Oracle)
OC ma wszystko bardziej - nawet Pan już pisze, że pierwsze raporty to kilka dni, że już w ogóle
można(!) robić własne raporty. Standard BI już się "obniżył", już tylko gdzieniegdzie JWP, już,
bardzo rzadko, że konsultanci wiedzą najlepiej, pulpity też jakby się trochę schowały.

Ale nie w Optima Controlling! A Pan to sprzedaje.

Czad to skrót - Ci Zapewne Analizy Dostarczą. Bez obaw - żaden zarzut.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 15:34

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Czad - to nawet prześciga standard biajowy.

Ale o co Panu chodzi? Coś chce Pan zarzucić?

Zgadza się - autorzy BI Console są wykładowcami na uczelniach ekonomicznych,
controllingiem zajmują się od 20 lat.

Ja znam takich, co się zajmują 30 lat i jak zrobili do tego bajty, to lepiej nie mówić.

Model analiz finansowy jest owocem właśnie tego doświadczenia.
Dzięki temu nie przychodzimy do klienta z gołym Excelem jak Pan,gdzie klient musi od zera
go zapełnić tylko proponujemy pełen gotowy model, do ktorego klient podłącza się ze swoimi
danymi. Tak to działa.

Raczej - tak to nie działa.
panie Andrzeju, ja znam ten program od 10 lat. Inne też ;)

Więc zanim użyje Pan słowa "brednia" radze najpierw zapytać - bo teraz wychodzi, ze Pan
zwyczajnie KŁAMIE. To Pańską wiarygodność w kwestii oceniania innych systemów obniża do
zera.

Nie, no musiałem Panu gdzieś nadepnąć na odcisk...
Wyjawi Pan, gdzie? Bo jedno, co tu teraz wychodzi, to piana z ust.
Gdyby to napisał ktoś inny, napisałbym, że "nie ma obowiązku czytać", ale do Pana ta agresja mi
nie pasuje.
Co, szefowie Pana zjechali, że mi Pan zbyt pobłaża? Niech Pan wali! Niech będą szczęśliwi! To ich
ostatnie chwile szczęścia - dni BI są policzone.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 15:44
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Dzięki temu nie przychodzimy do klienta z gołym Excelem jak Pan,gdzie klient musi od zera
go zapełnić tylko proponujemy pełen gotowy model, do ktorego klient podłącza się ze
swoimi danymi. Tak to działa.

Raczej - tak to nie działa.

Pan coś wie w ogóle na temat analiz finansowych?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 15:46

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Dzięki temu nie przychodzimy do klienta z gołym Excelem jak Pan,gdzie klient musi od
zera go zapełnić tylko proponujemy pełen gotowy model, do ktorego klient podłącza się
ze swoimi danymi. Tak to działa.

Raczej - tak to nie działa.

Pan coś wie w ogóle na temat analiz finansowych?

Zielonego pojęcia nie mam. A co to jest?

P.S.
Już wiem, już wiem.
Poszedłem kiedyś na uczelnię, bo miewam czasami jakieś zajęcia na uczelniach, żeby zobaczyć,
czego te studenty się uczą. Do biblioteki Wydziału Zarządzania.
I widzę - półka. Półka - dwa metry, cała z książkami o controllingu i o analizach finansowych.
Było to na jednej półce, że chyba to to samo, czy się mylę?
Przeglądnąłem - tysiące wskaźników i ani jednego przepisu, skąd i jak wziąć dane.
Czy to to, te analizy?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 16:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 15:48

Wojciech Gardziński:

I widzę - półka. Półka - dwa metry, cała z książkami o controllingu i o analizach finansowych.
Było to na jednej półce, że chyba to to samo, czy się mylę?
Przeglądnąłem - tysiące wskaźników i ani jednego przepisu, skąd i jak wziąć dane.
Czy to to, te analizy?

Dziękuję za reklamę, jest Pan na dobrej drodze :)
Bo system ma zaszyte właśnie te ksiązki :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 16:25

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

I widzę - półka. Półka - dwa metry, cała z książkami o controllingu i o analizach
finansowych. Było to na jednej półce, że chyba to to samo, czy się mylę?
Przeglądnąłem - tysiące wskaźników i ani jednego przepisu, skąd i jak wziąć dane.
Czy to to, te analizy?

Dziękuję za reklamę, jest Pan na dobrej drodze :)
Bo system ma zaszyte właśnie te ksiązki :)

Naprawdę? To wspaniale! Ale czy na pewno wszystkie? Nie, to bez znaczenia - we wszystkich
były te same wskaźniki i ten sam brak przepisu na realizację.

A wie pan, że kiedyś podłączyłem mojego AFINA do systemu eksperckiego AITECHU?
Tylko był problem - wszyscy się śmiali, jak na wyjściu pojawiało się "jest dobrze", a oni mieli za
to zapłacić parę tysięcy złotych.
Zabijali nas śmiechem na prezentacjach, stąd znam smak tej goryczki obecnych biajoszołmenów.
Bo to tak nie działa. Systemy raportowe są po to, żeby robić adhoki, a nie "GOTOWE" i
"MODELE". Ja wiem, że wielu jeszcze błądzi, cóż...
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Ja, proszę Szanownego, miałem taki model w AFINIE od samego początku - od 1995 r.
Bo wie Pan, po studiach mądry byłem, pracę jakąś napisałem ("Analiza finansowa Polaru
Wrocław") - O! Przypomniało mi się - wiem co to analiza finansowa! Hurra!
Sprzedawałem i się dziwiłem - dlaczego nie korzystają z moich mądrości.
AFIN też to miał kiedyś zaszyte, ale, rozumie Pan, ja, dyletant i cham straszny - WYPRUŁEM!

Bo jak ktoś sobie będzie chciał policzyć wskaźnik to go sobie policzy. Ale jak będzie chciał
policzyć coś innego - to TEŻ SOBIE POLICZY.

W AFINIE - w Pana biajach nie.

P.S.
Pogrzebałem na strychu. I znalazłem.
Ach, jakiż AFIN był kiedyś mądry... łza się w oku kręci...
(Ciekawostka: Od 2004 roku nawet ja do tego pliku nie zajrzałem. Ile lat jestem do przodu w
porównaniu?)

Zestawienie wskaźników finansowych

Wskaźniki płynności :

Kapitał pracujący /obrotowy, ABN/

Kapitał pracujący (bez RMK i FS)

Inwestycja Handlowa Netto

IHN-ABN (niedobór środków obrotowych)

III. płynność bieżąca

III. płynność bieżąca (bez RMK i FS)

II. płynność szybka

I. płynność gotówkowa

Wskaźniki rentowności :

marża na sprzedaży ogółem

EBIT/aktywa = gran.koszt kap. obc.

rentowność sprzedaży netto

poziom kosztów ogółem

rentowność inwestycji/majątku (ROI)

skorygowana rentowność majątku

roczna stopa zysku kapit. własnych (ROE)

dźwignia finansowa

Wskaźniki aktywności :

nadwyżka finansowa brutto

nadwyżka finansowa netto (Cash Flow)

okres obrotu zapasami [dni]

w tym zap. produkcyjnymi [dni]

w tym materiałami [dni]

w tym zap. produkcją w toku [dni]

w tym wyrobami gotowymi [dni]

w tym towarami [dni]

przec. okres spływu należności brutto [dni]

w tym handlowych [dni]

przec. okres spływu należności netto [dni]

przec. okres spłaty zobowiazań ogółem [dni]

przec. okres spłaty zobow. handlowych [dni]

przec. okr. finans. MO (zap.+nal.-zob.) [dni]

Miesięczny koszt finansowania MO

wsp. obrotu MT [ 1 / rok ]

wsp. obrotu aktywami [ 1 / rok ]

Wskaźniki zadłużenia :

Wsk. zadłużenia ogólnego (długu)

Dźwignia finansowa

rel. zadłuż. i zob. do kap. własnego

rel. długu długoterm. do kap. własnego

rel. kap. własnego do MT

rel. kap. własnego do (MT+zapasy)

rel. kredytu krótkoterm.do akt. płynnych

rel. zobow. handl. do akt. płynnych

wsk. pokrycia odsetek przez EBIT

wsk. pokrycia zobowiązań zyskiem brutto

Wskaźniki majątku trwałego :

umorzenie majątku trwałego

wsk. odnowienia majątku trwałego

inwestycje / majątek trwały

Zysk netto / MT netto

udział inwestycji w nadwyżce finansowej

Wskaźniki dodatkowe :

Podatność na upadłość "Z" (wsk. Altmana)

Wsk. kosztów zarządu

TKW / CKW

Robocizna pośrednia / rob. ogółem

Wielkości pomocnicze :

Sprzedaż netto (miesięczna)

Rentowność sprzedaży netto (mies.)

EBIT

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/48

7 z 8 2012-01-03 09:49



Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

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

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 46  47  48  49  50  …  82     Następna »

Wartość księgowa firmy

Wartość firmy (metoda dochodowa)

P/E giełdy

P/E branży

Wartość firmy (metoda kombinowana)

Robocizna pośrednia

Koszty zarządu

CKW

Zakupy inwestycyjne

Inwestycje ogółem

Koszty odsetek w bież. miesiącu

Koszt kredytu (miesięcznie)

Koszt kredytu (rocznie)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 17:15

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 16:36

Wojciech Gardziński:

AFIN też to miał kiedyś zaszyte, ale, rozumie Pan, ja, dyletant i cham straszny - WYPRUŁEM!

Bo jak ktoś sobie będzie chciał policzyć wskaźnik to go sobie policzy. Ale jak będzie chciał
policzyć coś innego - to TEŻ SOBIE POLICZY.

Dokładnie.

Tylko nie wiem po co Pan wypruwał, skoro wystarczało tylko się podłączyć z danymi.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 17:45

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

AFIN też to miał kiedyś zaszyte, ale, rozumie Pan, ja, dyletant i cham straszny -
WYPRUŁEM!

Bo jak ktoś sobie będzie chciał policzyć wskaźnik to go sobie policzy. Ale jak będzie chciał
policzyć coś innego - to TEŻ SOBIE POLICZY.

Dokładnie.

Tylko nie wiem po co Pan wypruwał, skoro wystarczało tylko się podłączyć z danymi.

BO NIKT TEGO NIE UŻYWAŁ! Ani razu! Sprzedawałem, pokazywałem, a ludzie ROBILI SWOJE (bo
mogli). Dziesiątki przypadków!

Czy Pan to rozumie? Chyba nie, skoro o tym dyskutujemy.
Ale jutro Pan zrozumie. Zrozumie Pan, że te wszystkie modele, gotowce, pulpity to, jak to mówi
nowy pracownik marketingu PKO BP - ZEEEEEEEERO!

Analizy to adhoki. Nic więcej nie istnieje (gdy jest możliwość adhoków).
Naprawdę mi przykro, że setki (chyba raczej: tysiące) godzin setek specjalistów poszło się
kochać.
Na pocieszenie dodam, że moje godzinki też. Ale wiedza kosztuje.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 17:52

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 17:50
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