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Wojciech Gardziński:

Analizy to adhoki. Nic więcej nie istnieje (gdy jest możliwość adhoków).

A najszybsze adhoki to modyfikacje standardów.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 17:58

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 17:58

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Analizy to adhoki. Nic więcej nie istnieje (gdy jest możliwość adhoków).

A najszybsze adhoki to modyfikacje standardów.

Zgadza się. Przez pierwsze 10 minut - do momentu, aż temat "okrzepnie". A potem wio! Precz!
Każdy Analityk (prze duże "A") jest administratorem swojego systemu analitycznego. Bo jak nie
jest - nie jest analitykiem, tylko maszynką do drukowania raportów. Więc jak już wie jak,
standardy odjeżdżają w nicość.

Widzi Pan, ha! - może i doszliśmy do sedna sprawy?
Może Bolditaliki to produkty dla owych drukarzy, a Excel i, w szczególnym przypadku, AFIN - dla
Analityków?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.06.11 o godzinie 18:08

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 18:05

Wojciech Gardziński:

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

Inaczej liczyli wskaźniki?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.06.2011, 19:08

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

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

Inaczej liczyli wskaźniki?

Nie wiem, czy inaczej. Na pewno w innych układach, kolejności, z innymi warunkami, na
podstawie innych definicji (nie wszystkie definicje wskaźników pasują do wszystkich firm - o, coś
pamiętam z "analizy", hehehe), ujemny kapitał pracujący to czasami norma, itede, itepe.
ROBILI TO PO SWOJEMU, a ja nic do tego nie miałem. I to jest system raportowy!
Dobry system to taki, przy którym jego dostawca JEST NIEPOTRZEBNY.

P.S.
Nie, no, niepełna ta moja odpowiedź była, więc uzupełniam:

Inaczej liczyli wskaźniki?

Mieli je w głębokim poważaniu. Wskaźniki są może i ważne, bo to są takie jakby niezależne,
obiektywne miary czegośtam.
ALE NIE SĄ CELEM ANALIZ! To dodatek i to mało ważny.

Jest przecież jeden wskaźnik uniwersalny:
(Gardzińskiego, Uniwersalny) Wskaźnik Sytuacji Finansowej (WSyF)=
= Gotówka w kasie + gotówka na rachunkach

A reszta to dziubdzianie sprawozdań, raportów, porównań, sprawozdań, raportów, porównań,
sprawozdań, raportów, porównań, sprawozdań, raportów, porównań, sprawozdań, raportów,
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porównań, sprawozdań, raportów, porównań, sprawozdań, raportów, porównań, sprawozdań,
raportów, porównań, ...
według własnych definicji.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 09:25

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2011, 19:16

W ramach codziennej porcji bzdur ze świata BI:
Dzisiaj obrazeczek prześliczny - marzenie każdego Prezesa i każdego analityka

źrodło: http://bi-insight.un.pl/

A, w ogóle, to prośba. Do wszystkich.
Podsyłajcie (albo publikujcie, a jak się wstydzicie, to na priv) jakieś fajne, kolorowe obrazki
biajowe! Hasła też. Na razie na topie jest "QlikView wyśledził seryjnego mordercę w Szwecji",
ale, myślę, hasło do pobicia...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 11:17

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 11:12

Tu sie akurat z Panem zgodze, ze takich co mysla,ze sie znaja jest wielu jak wszedzie...

Wojciech Gardziński:

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.

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 15:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 15:07

Fajnie jest widziec, ze ludzie Pana doceniaja ale nie oszukujmy sie to jest strona z reklama Pana
szkolen...
Ja tez dostaje od klientow podziekowania ale nie mam potrzeby oglaszac tego calemu swiatu
tylko ciesze sie jak mnie docenia...
A tak wogole to naszla mnie taka refleksja - gdyby AFIn byl taki super i sie rewelacyjnie
sprzedawal to czy mialby Pan czas by generowac 900 post tutaj?

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

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 15:18

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 15:17
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Monika Bielawska:

Tu sie akurat z Panem zgodze, ze takich co mysla,ze sie znaja jest wielu jak wszedzie...

No to, Pani Moniko, zgodę między nami to chyba trzeba by było opić. Rzadkie dobro ;)

No to pytanko: Kto się zna?

1. Wiki?
Bo jak cytuję Wiki, to źle - bo tam niewiele o "systemach", więcej o funkcjonalościach, które ja
załatwiam przed śniadaniem... - więc Wiki jest be.

2. Gartner?
Gartner to jedna wielka reklama. Pożytku z tego ZEEEEEEEEEEEEERO, bo co za pożytek z
jakiegoś tam kwadracika i to z jakimiś wydumanymi wymiarami?
Poza tym też ma trochę z "pożytecznego idioty", chociaż tu kasę reklamową to widać na
kilometr.

3. Bi.pl?
Bipl "miał się znać" i "miał być niezależny", ale okazał się być po prostu przygrywką do
najnormalniejszej w świecie komerszki. Się był spolaryzował, znaczy skończył.

4. Inne portale biajowe
Albo "Pożyteczni idioci", albo komerszki. Inne umarły, Bimag-u, cześć Twej pamięci!

Skąd czerpać wiedzę?????????????????????????? Tak niezbędną!!!!!!!
Cza by jakąś poważną analizę wykonać!

Ja tak sobie myślę, że myślę, że wiem!
Kupmy jakiegoś biaja, żeby nam rozwiązał ten problem! Biaje umiom wsysko.
Albo - wklepmy do do excelka, parę formułek, funkcja ŚREDNIA, SUMA i MAX i gotowe.
I w ten sposób się dowiemy, co nam naprawdę pomaga rozwiązywać problemy analityczne!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 15:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 15:26

Monika Bielawska:

Fajnie jest widziec, ze ludzie Pana doceniaja ale nie oszukujmy sie to jest strona z reklama
Pana szkolen...
Ja tez dostaje od klientow podziekowania ale nie mam potrzeby oglaszac tego calemu swiatu
tylko ciesze sie jak mnie docenia...

Myśli Pani, że sam to napisałem? W sumie, niegłupi pomysł...
Połowa forów internetowych tak działa... Słyszałem ostatnio, że można sobie "kupić pozytywne
wpisy" w paczkach, np. 1000 wpisów na różnych forach. Czad!

A tak wogole to naszla mnie taka refleksja - gdyby AFIn byl taki super i sie rewelacyjnie
sprzedawal to czy mialby Pan czas by generowac 900 post tutaj?

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

Tak, bo ja się bardzo nudzę w pracy.
Albo jestem na szkoleniu, po którym jak wyżej, albo wymyślam nowości, a, że niejaka wena raz
przychodzi, raz nie, to mogę spokojnie z Panią flirtować tu niewinnie.

A, zapomniałem...
A kto pani powiedział, że AFIN się sprzedaje rewelacyjnie? Nie sprzedaje się rewelacyjnie, bo
nikt go nie rozumie. Poziom wiedzy analityków jest, no, jakby tu tak delikatnie...., nie
olśniewający.
Dlatego Pani SAP BO się sprzedaje, dlatego ktoś jeszcze w ogóle zwraca uwagę na bardzo
inteligentnych. Jak poziom się podwyższy, a zmierza do tego wielkimi krokami, to świat się
zmieni diametralnie.

AFIN się sprzedawał rewelacyjnie, gdy kosztował 8.000 za sztukę. Zdziwiona? Był taki czas. Ale
się skończył - teraz kosztuje ok. 800. Bo mój cel marketingowy się zmienił.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 15:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 15:33

Panie Wojciechu po raz kolejny odnosze wrazenie, ze jedyna dla Pana sluszna prawda to ta,
ktora Pan glosi a innych mozna wysmiewac nie opierajac sie na faktach. Nadal powiem, ze chyba
operujemy na innych poziomach powiedzmy elegancji i mimo, ze sie z Panem nie zgadzam w
wielu kwestiach to nie przyszlo by mi do glowy rozsmieszanie uczestnikow szkolen, ktore
prowadze wydrukami z cytatami z Panskich wypowiedzi...
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Wojciech Gardziński:

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...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 15:42

Wojciech Gardziński:

Ja tak sobie myślę, że myślę, że wiem!
Kupmy jakiegoś biaja, żeby nam rozwiązał ten problem! Biaje umiom wsysko.
Albo - wklepmy do do excelka, parę formułek, funkcja ŚREDNIA, SUMA i MAX i gotowe.
I w ten sposób się dowiemy, co nam naprawdę pomaga rozwiązywać problemy analityczne!

tzn. najbardziej Pana boli, że nie ma w zestawieniach AFINa, a tym bardziej Excela? Trochę nie
wiadomo z czym Excel miałby konkurować np. w popularności - z OpenOfficem?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 15:45

Wojciech Gardziński:

Myśli Pani, że sam to napisałem? W sumie, niegłupi pomysł...
Połowa forów internetowych tak działa... Słyszałem ostatnio, że można sobie "kupić
pozytywne wpisy" w paczkach, np. 1000 wpisów na różnych forach. Czad!

Boze Bron az taka zlosliwa nie jestem by tak myslec :-)- przeciez ludzie sie pod tym podpisuja
ale... na stronie bedacej reklama...

Tak, bo ja się bardzo nudzę w pracy.
Albo jestem na szkoleniu, po którym jak wyżej, albo wymyślam nowości, a, że niejaka wena
raz przychodzi, raz nie, to mogę spokojnie z Panią flirtować tu niewinnie.

I tak Pan zagorzale broni tej nudnej pracy :) az mi sie cisnie na usta hmmm ...handelek...
hmmm...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 15:47

Monika Bielawska:

Panie Wojciechu po raz kolejny odnosze wrazenie, ze jedyna dla Pana sluszna prawda to ta,
ktora Pan glosi a innych mozna wysmiewac nie opierajac sie na faktach. Nadal powiem, ze
chyba operujemy na innych poziomach powiedzmy elegancji i mimo, ze sie z Panem nie
zgadzam w wielu kwestiach to nie przyszlo by mi do glowy rozsmieszanie uczestnikow
szkolen, ktore prowadze wydrukami z cytatami z Panskich wypowiedzi...

Pani Moniko, znamy się już chwilę. Nie wie Pani, kiedy ja żartuję?
ja nie żartuję z ludzi, ja żartuję i to na całego z BI, jako sztucznie rozdętej dziedziny informatyki,
która, jakby to powiedzieć, zboczyła z sensu.
Do ludzi nic nie mam.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 16:02

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 15:51

Musi Pan zaczac inaczej konstruowac wypowiedzi bo czasami sie zastanawiam :)czy prawiac mi w
poczatku wypowiedzi komplement w jej drugiej czesci juz nie zaczyna mnie Pan obrazac :-)

Monika Bielawska edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 15:54
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Andrzej
Olechowicz
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 15:54

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ja tak sobie myślę, że myślę, że wiem!
Kupmy jakiegoś biaja, żeby nam rozwiązał ten problem! Biaje umiom wsysko.
Albo - wklepmy do do excelka, parę formułek, funkcja ŚREDNIA, SUMA i MAX i gotowe.
I w ten sposób się dowiemy, co nam naprawdę pomaga rozwiązywać problemy analityczne!

tzn. najbardziej Pana boli, że nie ma w zestawieniach AFINa, a tym bardziej Excela? Trochę
nie wiadomo z czym Excel miałby konkurować np. w popularności - z OpenOfficem?

Nie, proszę Szanownego. Te zestawienia są po prostu nic nie warte.
Bo jeśli chodzi o popularność - to powinien być sam Excel. Jeśli o kasę to sam Oracle. A te
kombinacje wszystkie to czysta reklamka.

AFIN jest do ściągnięcia ze stronki. Pyk i działa. Tak ma wyglądać Self-Service BI.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 15:55

Monika Bielawska:

Musi Pan zaczac inaczej konstruowac wypowiedzi bo czasami sie zastanawiam :)czy prawiac
mi w poczatku wypowiedzi komplement w jej drugiej czesci juz nie zaczyna mnie Pan obrazac
:-)

Gdzie obrażać? Ależ pani kokietuje... jak moja babcia... "Ale mi dziś obiad nie wyszedł..." ;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 15:56

A tak z innej beczki.
Panie Andrzeju, zauważył Pan ciekawostkę?
PowerPivot nie zaistniał. W świadomości analityków nie ma czegoś takiego półtora roku po
premierze. Wiem, bo wszystkich pytam i nie zdarzyło się, żeby ktoś coś wiedział - mówię o
analitykach, a nie o nas, tu.

PP robi dużo szumu na stronie, dużo szumu na tych PSSUG-ach, kilku zajadłych wrogów się
przechrzciło na nowe, ale ludzie nic nie wiedzą.
Powiem więcej, kto nie musi, nie przesiada się nawet na Excela 2007. E2003, do tej pory
najlepszy, im wystarcza, pomimo całej tej propagandy. Ciekawe, no nie? Więcej teraz się mówi
o VBA w E2010, niż o PP.

IMA kariery nie zrobiła(*). Tak sądziłem. ;)

(*) Nie dotyczy, oczywiście, Szwecji, gdzie łapie przestępców. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 18:20

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 18:17

Wojciech Gardziński:

PP robi dużo szumu na stronie, dużo szumu na tych PSSUG-ach, kilku zajadłych wrogów się
przechrzciło na nowe, ale ludzie nic nie wiedzą.

Jakoś nie rozpoznałem tam wielkich zalet w stosunku do tabel przestawnych z łączy.

Powiem więcej, kto nie musi, nie przesiada się nawet na Excela 2007. E2003, do tej pory
najlepszy, im wystarcza, pomimo całej tej propagandy. Ciekawe, no nie? Więcej teraz się
mówi o VBA w E2010, niż o PP.

Ja na razie nie widzę potrzeby przesiadki na E2010 - nowości niewiele na razie, a zmiany w
interfejsie są zawsze na początku męczące

IMA kariery nie zrobiła(*). Tak sądziłem. ;)

Mnie przestało przekonywać od momentu przedstawiania znalezienia filmu z danym reżyserem i
aktorem jako wielką nowość... Czyli założenie filtrów na trzech kolumnach i odptaszkowanie
wyboru...
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 21:07

Andrzej O.:

Jakoś nie rozpoznałem tam wielkich zalet w stosunku do tabel przestawnych z łączy.
Ja na razie nie widzę potrzeby przesiadki na E2010 - nowości niewiele na razie, a zmiany w
interfejsie są zawsze na początku męczące

A skąd Pan wie? To Pan używa Excela? Trzy biaje (dobrze liczę? E,OC,C) na
pokładzie i jednak Excelek poczciwina... :)
Proponuję jeszcze Qlika... pewnie też jest... ;)

Rozumiem, że wyłącznie w celu "potęgowania w sobie nienawiści"?
To dobrze rokuje.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.06.11 o godzinie 22:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.06.2011, 22:23

Wojciech Gardziński:

A skąd Pan wie? To Pan używa Excela? Trzy biaje (dobrze liczę? E,OC,C) na
pokładzie i jednak Excelek poczciwina... :)
Proponuję jeszcze Qlika... pewnie też jest... ;)

Rozumiem, że wyłącznie w celu "potęgowania w sobie nienawiści"?
To dobrze rokuje.

Pan jest jakiś dziwny - jasne że używam Excela. To świetne podręczne narzędzie.

Może gdyby nie było tyle postów to by Pan sobie przypomniał, że było o tym ze dwie strony
temu.
Natomiast o palpitację serca czasem przyprawia mnie myśl, że gdzieś trzeba by dołożyć kilka
kolumn gdyż zamiast SELECT WHERE używałem PRZESUNIĘCIE i za każdym razem mnie irytuje
gdy odświeżenie tabel przestawnych rozwala układ tabel. Ale to świetne podręczne narzędzie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.06.2011, 23:42
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