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Marcin O.:

W polskich realiach w wiekszosci firm nikt na to nie zwraca uwagi ( choć spółki giełdowe

powinny z mocy prawa ) ale jest coś takiego jak ochrona informacji. Mimo szczerych chęci nie

widzę w Excelu możliwości zaimplementowania mechanizmów ochrony dostępu do

poszczególnych obszarow danych czy też logowania aktywności wyciągających dane.

Potrzebna by była czapa nad arkuszem realizująca tą funkcjonalność....

Marcin O. edytował(a) ten post dnia 12.08.09 o godzinie 22:49

tą czapą może być np. w MSSQL serwer a w nim są np. triggery :) albo logika zaszyta w

procedurach

wywołanie procedurki z poziomu excel-a to dziecinna igraszka, a takie coś pieknie zwraca wyniki

do tabeli przestawnej, kwerendy czy wprost do arkusza

a i jeszcze jedno Excel jest tylko wizualizacją, bezpieczeństwo i logowanie jest po stronie

serwer-a SQL (w zasadzie dowolnego)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.08.2009, 23:17

Słuszna uwaga, Excel powinien służyć głównie do obróbki danych, tworzenia dynamicznych

raportów, a nie do obsługi bazy danych, poza nielicznymi wyjątkami :)

Przemysław R.:

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |12.08.2009, 23:20

wygląda na to, że Microsoft zamierza rozbudować jedno i drugie (SQL Services i Excel) do tego

stopnia by nic innego nie było potrzebne.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 07:33

Andrzej Olechowicz:

wygląda na to, że Microsoft zamierza rozbudować jedno i drugie (SQL Services i Excel) do tego

stopnia by nic innego nie było potrzebne.

Hmm.. A mi wygląda na to, że MS nie wie co sprzedaje.

Tzn. wie: licencje.

Z jednej strony SQL i jego "Services" (Analysis, Reporting,...), dostępne i rozumiane tylko przez

wybranych (poczytajcie sobie posty powyżej o "inteligencji SS2K8"), ale zwykle nierozumiejących

potrzeb analityków i oczywistych zalet elastyczności arkusza.

Z drugiej strony Excel, ciągle jako notatnik i kartka papieru w kratkę. W E2007 dostęp do danych

jeszcze bardziej utajniono, przykryto tysiącem wstążek i ludzie dalej wpisują

WYSZUKAJ.PIONOWO, bo nie dostają nic innego w zamian (a jak wiadomo jest na pstryk)

Z trzeciej strony Access - program nie wiadomo dla kogo: dla analityków zbyt tajemny, dla

informatyków zbyt dziecinny.

I dalej szefowie kupują wielkie ERPy i wielkie BI-aje, a użytkownicy uczą się

WYSZUKAJ.PIONOWO.

A może tak ma być?

P.S.

(dla kontrastu:)
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 08:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 08:15

tą czapą może być np. w MSSQL serwer a w nim są np. triggery :) albo logika zaszyta w

procedurach

Tak a teraz wyobraź sobie hurtownię do której dobija się kilka tysięcy userów i trzeba im

ograniczyć dostęp do danych obejmujacych ich własne MPK na przykład. A jest ich 500 w firmie.

Dodatkowo na przykład jest 30 obszarów raportowania poszczególnych danych (FI, HR , MM itp.)

No i masz dostarczyć downolne kombinacje tych uprawnień wybranej osobie.

A jeszcze żeby było zabawniej rotacje osób i uprawnień pomiedzy działami i stanowiskami są

niemal codziennie i na bieżąco trzeba to wyłapywać i ustawiać.

Życzę powodzenia w prowadzeniu efektywnej polityki bezpieczeństwa.

wywołanie procedurki z poziomu excel-a to dziecinna igraszka, a takie coś pieknie zwraca

wyniki do tabeli przestawnej, kwerendy czy wprost do arkusza

a i jeszcze jedno Excel jest tylko wizualizacją, bezpieczeństwo i logowanie jest po stronie

serwer-a SQL (w zasadzie dowolnego)

Teoretycznie masz rację i da się takie rzeczy logowac i przeglądać z poziomu SQL i logów DB tyle

że przy odpowiednio dużej skali komplikacji uprawnień i liczby userów zadanie staje się co

najmniej ryzykowne.

No i jeszcze stoi przed tobą zadanie udowodnienia audytowi że wszystko w temacie SOD i

ochrony informacji jest cacy.

Powtarzam , wiem że w Polsce te zagadnienia są lekceważone i robione na odczepnego, ale w

krajach gdzie jest prawodawstwo SOX-o podobne jest "nieco" inaczej.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 10:47

MSSQL ma tą fajną zaletę że integruje się z Active Directory

delikwent jest w grupie (grupach) w AD, i dopiero taka grupa ma uprawnienia do konkretnych

schematów w bazie, schemat może za to wykonywać procedury i przeglądać widoki konkretnego

procesu. np. u mnie w firmie w AD jest kilka tysięcy grup i jakoś się kręci, a nie pracuje w małej

korporacyjce, tylko w molochu. Dodatkowo delikwent na podstawie przynalezności do grup ma

dostęp do innych zasobów w organizacji np. dysków sieciowych, PROXY etc. Całosć czysta i

schludna, realizowana w jednym miejscu - fakt trzeba całość zaprojektować, ale to akurat nie

jest problem przy tak rozległej organizacji

co do innych krajów - mają innego Oracle czy MSSQL-a? jakoś w to nie wierzę

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 11:00

No właśnie udowadniamy wspólnie Panu WG że DB + Excel nie wystarczy w większości

poważnych zasosowań. Czy będzie to DB + middleware do agragacji i ochrony dostępu do

danych (rzeczone AD i narzędzia do jej zarządzania i powiązania z DB) + warstwa prezentacyjna

typu Excel czy zestaw DB + aplikacja BI (realizująca agregację i ochronę danych ) + prezentacja

w postaci BEx Analyzer lub portal , idea jest podobna.

Kwestia co się bardziej opłaca na dłuższą metę - zamówić sobie realizację własnej aplikacji

zewnętrznej firmie czy własnym zasobom i samemu dbać (płacić) za poprawki czy dostosawanie

do nowych wersji DB czy aplikacji prezentacyjnej czy kupić jakieś gotowe rozwiązanie i również

opłacać koszt jego utrzymania.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 11:17

nie mylmy pojęc przechowywanie i dostępy to jedno, prezentacja w słupkach i analiza to zupełnie

coś innego

trudno mi jako analitykowi było by zrobić ładny wykresik wklejony do Powerpoint-a za pomocą

gołego Oracle

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/5
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 11:24

No dobra, pogadaliśmy o rzeczach oczywistych, czyli, że baza danych (czy to SQLS czy Oracle,

czy cokolwiek lepszego niż Access) nadaje się do zastosowań bazodanowych (bezpieczeństwo,

system uprawnień, itp.) - przecież nikt nie chce jej tworzyć w czymkolwiek innym (niektórzy źle

mnie rozumieją, że ja chcę tworzyć bazę OLTP w Excelu, hehehe)

Dążymy tu do odpowiedzi na pytanie o architekturę całości procesów informacyjnych w firmie

bo:

"nie mylmy pojęc przechowywanie i dostępy to jedno, prezentacja w słupkach i analiza to

zupełnie coś innego

trudno mi jako analitykowi było by zrobić ładny wykresik wklejony do Powerpoint-a za pomocą

gołego Oracle "

A, jeszcze odp. p. MO

"No właśnie udowadniamy wspólnie Panu WG że DB + Excel nie wystarczy w większości

poważnych zasosowań."

Fajnie że Pan mi udowadnia to, co ja wyrysowałem na schemacie, dzięki!

Ja wiem, że warstwa pośrednia być musi, tylko ja nie uważam, że musi to być jakieś wielkie BI

za $1mln (wszystko na schemaciku powyżej)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 11:34

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 11:32

Dajcie mi assembler i wieczność do dyspozycji a napiszę każdą aplikację :)

Podobnie SELECT-ami da się wyciągnąć z każdej bazy dowolnie istniejące tam dane.

Tylko po co to robić skoro ktoś już dawno rzeczone SELECT-y stworzył i zebrał w postaci

narzędzia BI.

Ja bym odwrócił proporcje tych mitycznych 90%: przy prawidłowym wdrożeniu hurtowni 90%

użytkowników standardowo skrojone raporty powinny wystarczyć. Zawsze pozostanie 10%

bardziej zaawansowanych dłubaczy ale tacy w końcu mogą się nauczyć tworzyć potrzebne sobie

raporty samemu na czym znacznie lepiej wyjdą ostatecznie mogąc po takiej szkole zostać

konsultantami BI :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 11:38

Ja bym odwrócił proporcje tych mitycznych 90%: przy prawidłowym wdrożeniu hurtowni 90%

użytkowników standardowo skrojone raporty powinny wystarczyć.

To mnie Pan rozbawił. A potem ja mam na szkoleniu Excela 22 osoby i 22 z nich to użytkownicy

SAPa (101. raz)

Zawsze pozostanie 10% bardziej zaawansowanych dłubaczy ale tacy w końcu mogą się

nauczyć tworzyć potrzebne sobie raporty samemu na czym znacznie lepiej wyjdą ostatecznie

mogąc po takiej szkole zostać konsultantami BI :)

Czyli bardziej zaawansowani dłubacze mogą pisać CVki, żeby potem nawracać mniej

zaawansowanych dłubaczy...

Hehehe, proste i, niestety, prawdziwe.

Tak jakby na przykład te biedne księgowe nie mogły sobie same napisać formułek do raportów:

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 11:45

Ja wiem, że warstwa pośrednia być musi, tylko ja nie uważam, że musi to być jakieś wielkie

BI za $1mln (wszystko na schemaciku powyżej)

No i wszystko OK.

W takim razie zmieńmy tytuł wątku na "O wyższości BI by AFIN.NET nad ABC, XYZ, itp. itd."

Na pęczki jest takich akwizytorów na wszystkich niemal forach goldenline.

Marcin O. edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 11:48

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 11:48
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Wojciech Gardziński:

Ja bym odwrócił proporcje tych mitycznych 90%: przy prawidłowym wdrożeniu hurtowni

90% użytkowników standardowo skrojone raporty powinny wystarczyć.

To mnie Pan rozbawił. A potem ja mam na szkoleniu Excela 22 osoby i 22 z nich to

użytkownicy SAPa (101. raz)

To proste - ludzie są po prostu niedouczeni i brakuje im podstawowej wiedzy o możliwościach

produktu który mają na biurku.

Wdrożenie było ale żeby zmniejszyć koszty ograniczono szkolenia i materiały dla użytkowników

końcowych - standard w polskich realiach.

Zawsze pozostanie 10% bardziej zaawansowanych dłubaczy ale tacy w końcu mogą się

nauczyć tworzyć potrzebne sobie raporty samemu na czym znacznie lepiej wyjdą

ostatecznie mogąc po takiej szkole zostać konsultantami BI :)

Czyli bardziej zaawansowani dłubacze mogą pisać CVki, żeby potem nawracać mniej

zaawansowanych dłubaczy...

Hehehe, proste i, niestety, prawdziwe.

Tak jakby na przykład te biedne księgowe nie mogły sobie same napisać formułek do

raportów:

http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

Ależ (chyba ?) każda aplikacja BI ma taką mozliwość. W SAP BI jest kreator raportów i nie jest

to żadna czarna magia.

Jest sobie dostępna stronka http://help.sap.com ze wszelkimi potrzebnymi informacjami w kilku

językach.

Jeśli ktoś się po Pańskich szkolenia nauczy posługiwać zapisami "sw/400???123+sw

/400???124+sw/411???123+sw/411???124" to równie dobrze nauczyłby się SAPQuery czy

kreatora raportów.

A że decyduje się na kolejną aplikację ( i w związku z tym utrzymanie , poprawki , szkolenia czyli

$$$) dublującą mozliwości juz posiadanej , no cóż ich wybór - nie mnie oceniać ich kompetencje.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 12:00

Eee tam, przesada.

BI by AFIN.NET jest i owszem, tak jak jest tysiąc innych.

A już akwizytorów tego tam pańskiego to już najwięcej.

Tu nie chodzi o to czy to ma być ta firma czy ta, tu chodzi a ARCHITEKTURĘ PRACY,

uwzględniającą Excela.

Niestety, i o to mi tu głównie chodzi, ta architektura jest postrzegana źle, a mianowicie, że

BD + BI robią wszystkie procesy a Excel otrzymuje ochłapy (czytaj: eksporty) - w takiej

architekturze zabawa w Excelu się dopiero zaczyna i jest horrendalna - i mają rację ci, co piszą,

że Excel (tak wykorzystywany) "to choroba"

Serio, znam takie Bi-ajki, kupione i używane tylko do eksportów w csv.

Architektura sensownego procesu przetwarzania danych musi się składać z pewnych elementów:

BD (tu wszystko powyżej)

HD (tylko, na litość boską, w warstwie logicznej, nie pisana przez informatyków)

Dowolny BI-ajek do raportów standardowych

EXCEL, EXCEL, EXCEL PODŁĄCZONY DO HD a nie traktowany jako "warstwa prezentacyjna" czyli

WYSZUKAJ.PIONOWO, linki i bałagan.

P.S.

Proszę pana...

To się pisze w Excelu, a nie w kreatorze raportów..

sw/400???123+sw/400???124+sw/411???123+sw/411???124

"to równie dobrze nauczyłby się SAPQuery czy kreatora raportów." - żart?

Ależ Pan reklamę swoim konsultantom wysmarował, hehehe:

A potem ja mam na szkoleniu Excela 22 osoby i 22 z nich to użytkownicy SAPa (101. raz)

To proste - ludzie są po prostu niedouczeni i brakuje im podstawowej wiedzy o możliwościach

produktu który mają na biurku.

Wdrożenie było ale żeby zmniejszyć koszty ograniczono szkolenia i

materiały dla użytkowników końcowych - standard w polskich realiach.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 12:21

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 12:05
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Wojciech Gardziński:

Tu nie chodzi o to czy to ma być ta firma czy ta, tu chodzi a ARCHITEKTURĘ PRACY,

uwzględniającą Excela.

Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę że taki SAP chce się po prostu uniezależnić od Excela i wogóle od

platformy by MS.

Stąd widoczna tendencja że warstwa użytkownika końcowego ma być niezależna od systemu

operacyjnego na jakim użytkownik pracuje.

Więc wkrótce wszelkie SAPGui czy Bex Analyzery a więc i Excel dla SAP BI odejdą do lamusa a w

każdym razie nie będą niezbędne do pracy w SAP.

Czy to dobrze czy źle to już zależy od punktu widzenia ale uniezależnienie się firmy od dość

kapryśnego dostawcy jakim jest MS jest co najmniej roztropne ( vide problemy we współpracy

SAPGui czy Bex zaraz po wypuszczeniu Office 2007).

Niestety, i o to mi tu głównie chodzi, ta architektura jest postrzegana źle, a mianowicie, że

BD + BI robią wszystkie procesy a Excel otrzymuje ochłapy (czytaj: eksporty) - w takiej

architekturze zabawa w Excelu się dopiero zaczyna i jest horrendalna - i mają rację ci, co

piszą, że Excel (tak wykorzystywany) "to choroba"

Serio, znam takie Bi-ajki, kupione i używane tylko do eksportów w csv.

Architektura sensownego procesu przetwarzania danych musi się składać z pewnych

elementów:

BD (tu wszystko powyżej)

HD (tylko, na litość boską, w warstwie logicznej, nie pisana przez informatyków)

Dowolny BI-ajek do raportów standardowych

EXCEL, EXCEL, EXCEL PODŁĄCZONY DO HD a nie traktowany jako "warstwa prezentacyjna"

czyli WYSZUKAJ.PIONOWO, linki i bałagan.

Ale jaka to różnica czy to w Excelu będzie następowała selekcja i obróbka danych czy w serwerze

aplikacyjnym z podłączoną aplikacją prezentacyjną jeśli ta apikacja wypluje dokładnie takie

samo zapytanie SQL-owe jak Excel ?

Ja bym powiedział że z punktu widzenia architekta to nawet lepiej bo oszczędzamy pasmo

potrzebne na komunikację Excel - DB no i taka aplikacja może sobie funkcjonować choćby na

ekranie telefonu komórkowego dając dostęp do raportów w każdej sytuacji.

P.S.

Proszę pana...

To się pisze w Excelu, a nie w kreatorze raportów..

sw/400???123+sw/400???124+sw/411???123+sw/411???124

"to równie dobrze nauczyłby się SAPQuery czy kreatora raportów." - żart?

Dlaczego żart dla mnie ten zapis jest równie mało czytelny jak formułki SAPQuery czy przyciski

kreatora raportów dla osoby która nie miała z nimi nic wcześniej do czynienia. A efekt jest w

gruncie rzeczy ten sam : odpowiednie zapytanie SQL do DB.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 12:31

No, proszę Pana... - fajnie że przestaliśmy się kąsać, przechodzimy do ad rem.

"Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę że taki SAP chce się po prostu uniezależnić od Excela i wogóle

od platformy by MS.

Stąd widoczna tendencja że warstwa użytkownika końcowego ma być niezależna od systemu

operacyjnego na jakim użytkownik pracuje.

Więc wkrótce wszelkie SAPGui czy Bex Analyzery a więc i Excel dla SAP BI odejdą do lamusa a w

każdym razie nie będą niezbędne do pracy w SAP.

Czy to dobrze czy źle to już zależy od punktu widzenia ale uniezależnienie się firmy od dość

kapryśnego dostawcy jakim jest MS jest co najmniej roztropne ( vide problemy we współpracy

SAPGui czy Bex zaraz po wypuszczeniu Office 2007)."

Błąd! Elastyczność wygra. Tematy, które Pan tu poruszył, uznaję, ale, niestety, użytkownik

będzie wolał dać 1000$ za Excela, niż X*1000$ za jakieś nowe, exelopodobne GUI.

"A efekt jest w gruncie rzeczy ten sam : odpowiednie zapytanie SQL do DB. "

Jak to mawia Rex: "Nie widzę różnicy, więc po co przepłacać?" ;)

P.S. Przemek, daj linka do tego Twojego SQLowego grzebacza w bazach...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.09 o godzinie 12:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 12:37

Marcin prześledź wątek. Pan Wojciech ma już wyklarowaną opinię na temat BI, a już SAP'a na

pewno. Szkoda czasu i energii.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 12:48
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Błąd! Elastyczność wygra. tematy, które Pan tu poruszył uznaję, ale niestety użytkownik

będzie wolał dać 1000$ za Excela niż X*1000$ za jakieś nowe exelopodobne GUI.

"A efekt jest w gruncie rzeczy ten sam : odpowiednie zapytanie SQL do DB. "

Jak to mawia Rex: "Nie widzę różnicy, więc po co przepłacać?" ;)

No to skoro już jesteśmy przy "po co przepłacać" to może pomyśli Pan o dostosowaniu swojego

rozwiązania pod OpenOffice ?

To mógłby być hicior - wiem, wiem Visual Basic i macra ale z każdą wersją jest lepiej ...

Zresztą "konkurencja" się powoli przymierza a więc kiedyś na szkoleniu dla niedouczonych

SAPowców mogą Pana zastrzelić podobnym żądaniem:

https://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/1...

No chyba że status partnera Microsoft nie pozwala ...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.08.2009, 12:49

Hehehe, dobre, niezła sforka. Zaś pan kąsa, Panie Szanowny.

OO jest w powijakach, stety lub niestety. Rzeczywiście, gdy się traktuje Excela jako warstwę

prezentacyjną, to i OO wystarczy, więc to zrozumiałe, że takie rozwiązania oferujecie. Nawet

popieram!

Ja nie twierdzę, że SAP jest zły, choć słyszę utyskiwania i takie tam. Ale inni też utyskują, a

aplikacja o takiej skali nie może być idealna dla wszystkich - to zrozumiałe.

Jedyne co mi w niej przeszkadza, to jej "imperializm" - "My robimy dobrze i już."

Mam, proszę Szanownych, 3 wdrożenia na programach SAPowych i jakoś bardzo dobrze,

uwaga(!) współpracują.

Bo... "Microsoft Excel - The king of BI"

Kurczę, nie ja to hasło wymyśliłem.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.08.2009, 13:08

Bo to gra zespołowa jest. Gratuluję wdrożeń. A może jakieś szczegóły?
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