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« Poprzednia     1  … 48  49  50  51  52  …  82     Następna »

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

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

Jakie świetne? Excel to CHOROBA, łacińska nazwa "Exceliosis chronica majoris gradus"!.
Pani Monika Pana (nas) wyleczy, mam nadzieję, że nie jest za późno - ja chyba jestem cięższy
przypadek, ja to chyba na operację pogmerania w przysadce muszę.
;)

Może gdyby nie było tyle postów to by Pan sobie przypomniał, że było o tym ze dwie strony
temu.

Ja mam w ogóle krótką pamięć. Tak z 1 GB. Mi nie potrzeba 100 GB, jak IMA'ie

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.

Dobrze, bardzo dobrze! Dzięki takim sposobom i przyzwyczajeniom w obsłudze Excelka, biajki
jeszcze chwilę pożyją. Polecam jeszcze WYSZUKAJ.PIONOWO i kilka linków.

Ale to świetne podręczne narzędzie.

I tym świetniejsze, im my jesteśmy świetniejsi. Co ja gadam, na operację!...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.06.2011, 11:35

Tak ciągle zapodaję te bzdury i te bzdury ciągle...
Czas na coś pozytywnego!

4. There’s A Reason Why Excel Is (Still) The Most Used BI Tool

Many BI professionals are outright negative about Excel. The most commonly asked question

right after finishing a (successful) BI project is “How can I export the results to Excel?” Then end

users create little works of art, fragile and brittle as they may be.

Research shows that unaudited Excel sheets have errors in them in 94% of cases, and 5.2% of

cells contain errors. This is clearly a source of confusion and misunderstanding, and almost the

opposite of the BI holy grail of “one version of the truth.” Then why is Excel (still) so

popular? This, in large part has to do with the control it allows end-users. So rather

than “fight” this need, isn’t it about time we address those needs with self service BI?

http://www.xlntconsulting.com/newsletter-archive/self-...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.06.11 o godzinie 09:35

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.06.2011, 09:29

No to i zapodałem frazkę "Self service BI" panu Guglowi.
http://www.google.com/search?q=self+service+bi&ie=utf-...

Spójrzcie, jakie to popularne (się zrobiło nagle)!!!
Głupi mnie śmiech ogarnia, ale cóż...

Nawet Computerworld, ten brukowiec reklamowy, pisze:
Self-service BI looks to be the next big wave in business intelligence.

http://www.computerworld.com/s/article/353327/Self_Ser...
(Czy mi się wydaje, czy Computerworld napisał "business intelligence" z małych liter???)

CZEKAMY NA KOLEJNE NAWRÓCENIA!!!
Ciche i głośne - wszystkie postaram się wyłapać i rozreklamować.

P.S.
Nie, no - jaja jak berety!
Oracle zauważył użytkownika!!! SZOK!!!
http://www.oracle.com/us/dm/h2fy11/66692-selfservicebi...

SAP ma jeszcze na to chwilę, na razie zaczął testowo używać słów "Self service"... Ale bankowo,
będzie z tego 8-my biaj.
http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/large/...
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P.S.2.
To takie przedwiośnie teraz, ale fajnie!
Jeszcze listków nie ma (np. TYLKO JEDEN LINK SPONSOROWANY GOOGLE'A z hasłem "Self-
Service BI"), ale przebiśniegi, nieśmiało, wychodzą i to w kupie przestraszliwej.
Ale za chwilę będzie zielono!

I wszyscy się obudzą, że marketingowo już stronę zmienili, hasła zmienili, ale produktowo to
dalej siedzą w pulpitach i JWPach.
Ale jaja, ale wielcy mają kłopocik...!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.06.11 o godzinie 14:00

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.06.2011, 12:06

... Ale, wiecie, Szanowni, co mnie najbardziej martwi? Bo, co mnie bawi, to już wiecie. Martwi
mnie, mianowicie, to, że ADRESAT tych wszystkich zabaw biajowych, czyli owi
analitycy/controllerzy, jak zwał, tak zwał, sami siedzą tu:

Strona ICV - Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów
http://www.controlling-wiki.com/pl/index.php/Informaty...

(Uwaga, będzie śmiesznie albo strasznie)

Informatyczne narzędzia controllingu można podzielić na dwie główne grupy:

- Rozwiązania klasy Performance Management (narzędzia specjalistyczne dla wybranych

obszarów controllingu oraz narzędzia BI)

- Moduły systemów ERP.

Excela brak.

Dostawcy ERP intensywnie poszerzają swoją ofertę o systemy Business Intelligence. Wciąż

jednak proponowane przez dostawców ERP narzędzia BI nie są uważane za najlepsze w swojej

klasie

Czyli narzędzia dla controllingu robią informatycy, kupują je informatycy, a analitycy siedzą i
czekają, co im owi informatycy łaskawie dadzą.
"Controller to prawa ręka menedżera" - takie wesołe hasło funkcjonuje w świecie controllingu.
Ja bym użył innego:
"Jeśli nie wiesz, dokąd iść, każda droga cię tam zaprowadzi."

Nie, sorka, przebłyski są:
Sukcesu we wdrożeniu rozwiązań do budżetowania i analiz nie można kupić razem z

oprogramowaniem (2). Jego osiągnięcie zależy tutaj w dużej mierze od inicjatywy wewnątrz

firmy, od świadomości potrzeb, od jakości przechowywanych danych w różnych źródłach i od

umiejętności użytkowników.

Co z tego, jak nikt nie wie, jak się do tego zabrać.

Rozwiązania do planowania i analiz wbudowane w ERP często nie są optymalnie

wykorzystywane. Barierą są właśnie specyficzne wymagania dotyczące obsługi tych narzędzi.

Konstruowanie raportów czy wprowadzanie bieżących modyfikacji w strukturach

modeli, stanowi często konieczność angażowania wyspecjalizowanych pracowników o

odpowiednich kwalifikacjach. Co więcej, osoby uczestniczące w projektach wdrożeniowych

takich modułów są trudne do zastąpienia, co w obecnej sytuacji na rynku pracy wydaje się

ryzykowne

Czyli chciałbym Self-Service BI, ale kupię sobie (informatycy mi kupią) klasycznego biaja. Mam
chcicę na kaszankę, ale zamówię kawior, bo kelner go poleca.

Zwróćcie uwagę - słowa "arkusz kalkulacyjny" padają na tej stronie tylko 3 razy, a słowa "Excel"
nie ma w ogóle.

ICV - I Cienko to Vidzę. Pulpity i JWPy rządzą. Szacun, biajki!

P.S.
Według badań, grubo ponad 95% praktyków controllingu używa Excela.
Ale, niestety, opcji "świadomość" nie ma w ani w menu E2003, ani na kolorowych wstążkach
E2007, ani na bajecznie kolorowych E2010.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.06.11 o godzinie 10:28

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.06.2011, 10:08
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

(...) Tylko dlaczego ciągnie Pan dane za kazdym zapytaniem razem skoro nawet w accesiku
można zrobić HD - to znaczy wiele małych HD, żeby się użytkownik nie znudził przy ich
przeliczaniu.

Zaraz, a kto Panu powiedział, że 'ja' wszystkie dane MUSZĘ (faktem jest, że często tak robię,
bo wygodniej) ciągnąć za każdym razem od nowa? Co, 'INSERTów' nie ma?

http://www.goldenline.pl/forum/2422377/hurtownia-danyc...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.06.2011, 14:26

Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

(...) Tylko dlaczego ciągnie Pan dane za kazdym zapytaniem razem skoro nawet w
accesiku można zrobić HD - to znaczy wiele małych HD, żeby się użytkownik nie znudził
przy ich przeliczaniu.

Zaraz, a kto Panu powiedział, że 'ja' wszystkie dane MUSZĘ (faktem jest, że często tak
robię, bo wygodniej) ciągnąć za każdym razem od nowa? Co, 'INSERTów' nie ma?

http://www.goldenline.pl/forum/2422377/hurtownia-danyc...

rozumiem, że to jeden skrypt do dołączenia nowych elementów wymiaru, a wartości się
aktalizują, podczas aktualizacji połączenia? (czyli dla elementu c będzie suma wartości - bo nie
widać tam przestawnej?)

BIajowcy od razu Pana zapytają - a co z elementami w rodzaju: Kudowa Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Kudowa Z. itd?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.06.2011, 20:42

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

(...) Tylko dlaczego ciągnie Pan dane za kazdym zapytaniem razem skoro nawet w
accesiku można zrobić HD - to znaczy wiele małych HD, żeby się użytkownik nie
znudził przy ich przeliczaniu.

Zaraz, a kto Panu powiedział, że 'ja' wszystkie dane MUSZĘ (faktem jest, że często tak
robię, bo wygodniej) ciągnąć za każdym razem od nowa? Co, 'INSERTów' nie ma?

http://www.goldenline.pl/forum/2422377/hurtownia-danyc...

rozumiem, że to jeden skrypt do dołączenia nowych elementów wymiaru, a wartości się
aktalizują, podczas aktualizacji połączenia? (czyli dla elementu c będzie suma wartości - bo nie
widać tam przestawnej?)

Łojej, łojej...
Robiąc ten przykładzik nie myślałem o wymiarach, sumowaniu ani, szczerze mówiąc, niczym,
poza chęcią pokazania prostoty tematu

BIajowcy od razu Pana zapytają - a co z elementami w rodzaju: Kudowa Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Kudowa Z. itd?

Szczerze, tak zupełnie szczerze odpowiem: nie wiem. :)

To prosty przykład prostego zasilenia - jak chce więcej, to muszę napisać owych SQLków więcej.
To pokaz, że DZIAŁA. Że nie trzeba biaja, żeby se zasilać. Co, jak i kiedy, to już oczywiście inna
sprawa.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.06.2011, 21:28
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Wojciech Gardziński:

Łojej, łojej...
Robiąc ten przykładzik nie myślałem o wymiarach, sumowaniu ani, szczerze mówiąc, niczym,
poza chęcią pokazania prostoty tematu

Na tym polega robienie przykładu, żeby na banalnym przykładzie pokazać skomplikowany
problem. Chciałem się tylko upewnić czy to zasilenie jedynie umieszcza nowe elementy w
tabelach słowników Hurtownia danych.mdb, czy również pobiera wartości.

BIajowcy od razu Pana zapytają - a co z elementami w rodzaju: Kudowa Zdrój, Kudowa-
Zdrój, Kudowa Z. itd?

Szczerze, tak zupełnie szczerze odpowiem: nie wiem. :)

To prosty przykład prostego zasilenia - jak chce więcej, to muszę napisać owych SQLków
więcej. To pokaz, że DZIAŁA. Że nie trzeba biaja, żeby se zasilać. Co, jak i kiedy, to już
oczywiście inna sprawa.

Ten przykład do czyszczenia danych też jest jeden z prostszych :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.06.11 o godzinie 22:14

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.06.2011, 22:14

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Łojej, łojej...
Robiąc ten przykładzik nie myślałem o wymiarach, sumowaniu ani, szczerze mówiąc,
niczym, poza chęcią pokazania prostoty tematu

Na tym polega robienie przykładu, żeby na banalnym przykładzie pokazać skomplikowany
problem. Chciałem się tylko upewnić czy to zasilenie jedynie umieszcza nowe elementy w
tabelach słowników Hurtownia danych.mdb, czy również pobiera wartości.

OK. Zawsze w tego typu filmikach, jak jest coś nieoczywistego, to na chwilę otwieram plik
definicji - i tu też tak jest. Proszę zatrzymać filmik i poczytać SQLki.

Ad. pobierania wartości - nie, te SQLki nie pobierają wartości. Pobiera je najzwyklejsza
kwerenda w wyjściowym excelku.
To jedna z fundamentalnych różnic, które ja tu lobbuję ;) :

Ja ZAWSZE dane do Excela "ciągnę", biaje zawsze "pchają".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.06.11 o godzinie 22:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.06.2011, 22:21

Świat się kończy, świat się kończy...

1. (Oracle + Excel)
http://st-curriculum.oracle.com/obe/db/11g/r2/prod/bid...
http://www.simba.com/demos/MDX-Provider-for-Oracle-OLA...

2. Gartner !!!!!!!!!!!!!!!!! (Gartner has said that Excel is the world's most pervasive BI tool)

http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/news/224...

Gartner BI Summit: Wave the white flag on using Excel for business intelligence

(...)

Gartner analysts and BI managers said that efforts to stop Excel BI use in its tracks

were bound to fail. Their advice: Stop trying and make your peace with Excel as a BI

tool.

Ciekawe, czy teraz biajki polubią Excela? Moja prognoza - pokochają!
Będą się lovciać z WYSZUKAJ.PIONOWO, że hej!

Wniosek: Gartner jest ok. 5 lat ZA NAMI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.06.11 o godzinie 21:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.06.2011, 21:15

Szanowni,
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co sądzicie o Office365?

Ja poczytałem i (półmilimetrowy) włos mi się zjeżył.
Zaś muszę Was, biajki, pochwalić za dalekowzroczność:
Microsoft TEŻ uważa, że Excel to tylko śliczna tabelka z maksymalnym osiągiem w postaci
WYSZUKAJ.PIONOWO().

Excel i jego wykorzystanie coraz bardziej mi zaczyna przypominać Maluchy - superwypasione za
komuny, a teraz stuningowane młodzieży.

Projektant dał tyle, żeby na miasto - my tym do Grecji i dalej, głośniki 200 Wat i światełka
ksenonowe. Jest potrzeba, ale Pan Producent tego nie zauważa. Oferuje czołgi jako uzupełnienie
oferty, a zewsząd dokoła czają się srebrne zderzaczki ślicznych SUV-ów.

No i ludzie czasami je wybierają - skoro mają wybór: czołg vs. SUV.
A tak prosto włożyć klimę do Punto...

Ale jak sam producent nie widzi potrzeby wykorzystania nawet prostych rezerw, tylko brnie w
jakieś bzdury ... - kurczę, w artykule na dwie strony, półtorej to o prowizjach dla partnerów i
przekonywanie, że "jednak nic nie stracą".

Matrix?

Czy naprawdę nie widać potrzeby auta tzw. małolitrażowego, ale już z większym (od tegoż
Malucha) wyposażeniem? Marketoludy w innych branżach się podniecają, jak znajdą 5% lukę w
jakimś rynku, czy to margaryn, czy owych samochodów - w przypadku samochodów to opłacalne
jest zaspokojenie 1% luki rynkowej.

To, co się teraz dzieje w informatyce analitycznej to chyba coś z tej działki:
http://moto.onet.pl/266362,9541935,1,zdjecie.html?node=27
Żeby było dziwniej! Mini-Hummer i do tego elektryczny! Machos i bezszelestne autko...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.06.11 o godzinie 10:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.06.2011, 08:33

Jaskółeczki...
http://www.querycell.com/sqlIntro.html

i dziecinadka
http://www.excel-vba.com/vba-code-2-12-SQL.htm

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.06.11 o godzinie 16:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.06.2011, 16:31

Siemanko, "wrogowie".
Wiem, że mnie nie lubicie i w ogóle.

Ale spróbowałem zrobić coś pożytecznego - zdefiniować - i to po angielsku - specyfikację owego
Self-Service BI. Pomóżcie mi ją ulepszyć, proszę.
Zanim zrobią to Oracle'owcy, bo wiecie, czym to grozi. A już się szykują - to też już wiecie.
Poprawki językowe również mile widziane.

Self-Service BI means:

1. The user prototype is a basis of any data process (Prototype!)

2. Data warehouse is spreadsheet-user-oriented (DW4User!)

3. Spreadsheet is a main client of DW (No dashoboards and predefined reports - it doesn't mean
no predefined reports. They can be - but only as automatization of working reports made by
user) (Spreadsheet-based analysis!)

4. The user can make so many reports he can and want to (and the mistakes, too) (Learn by
mistakes and trials)

5. User has a tool - the environment to make reports he want. In the normal spreadsheet!
(Work simply!)

6. The "system" (SSBI) is managed by the user, not by certified database "experts" (user
management)

7. The system is never-ending-prototype, because it's beeing improved day by day. No
"implemetation contracts" for BI (constant improvement)

8. All the data are pulled(!) from the DW into a spreadsheet. Not are pushed(!) by DW into the
spreadsheet files (Pull not push!)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/50
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9. The spreadsheet functions are the basis of reports. You have the functions with business args
and you make reports you want. After it's OK you start thinking about optimalization and
automatization. (spreadsheet functions!)

10. The computer experts help(!) the user make a report - if it's impossible at a time they make
contraband data mart for this purpose (Contraband data mart - basis of the DW)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.06.2011, 21:59

Wojciech Gardziński:

Microsoft TEŻ uważa, że Excel to tylko śliczna tabelka z maksymalnym osiągiem w postaci
WYSZUKAJ.PIONOWO().

MS tez twierdzi, ze robi self-service bi za pomoca excela:

http://technet.microsoft.com/en-US/edge/enabling-self-...

srednio im to wychodzi, ale probuja ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.06.2011, 19:55

Maciej S.:

Wojciech Gardziński:

Microsoft TEŻ uważa, że Excel to tylko śliczna tabelka z maksymalnym osiągiem w postaci
WYSZUKAJ.PIONOWO().

MS tez twierdzi, ze robi self-service bi za pomoca excela:

http://technet.microsoft.com/en-US/edge/enabling-self-...

srednio im to wychodzi, ale probuja ;)

Gdy ok 2 lata temu pojawił się temat MSBI, próbowałem dociec, co to takiego. (patrz: historia)
Dowiedzialem się tylko, że to "najkompletniejszy komplet ze wszystkich kompletnie
skompletowionych kompletów" czyli SQLS+SSPS+Excel.
Pan Andrzej to sprzedaje (obowiązki: "Microsoft Business Intelligence w celu dostarczenia
prospectów Dyrektorowi Handlowemu"), więc ON CHYBA WIE, co to, ale, pomimo prób, nie
udało mi się wyciągnąć od niego (i innych) odpowiedzi, co to MSBI. Ale ponieważ dochodzą nowe
wersje, więc niech Pan przyjmie zasadę

MSBI = najnowsza wersja bazy MS + najnowsza wersja Excela + aktualnie promowana wersja
portalu MS

Co to robi, znaczy się jaka jest tego funkcjonalność? - nie wie nikt (chyba że Pan Andrzej ;), ale
on ma chyba jakieś śluby milczenia na ten temat (wszyscy rozumiemy, że podbieram p.A. pod
włos)

Politycy dzielą się na dwie grupy - przewodników i przodowników, Przewodnicy prowadzą tłum
dokądś, przodownicy stoją na czele tłumu podążającego dokądś.
Tu MS jest typowym przodownikiem - tłum chce BI - ma BI, nieważne, że to nic nie znaczy.
BI w ogóle nic nie znaczy, dlatego Self-Service BI jest JEDYNYM BI, które ma sens, bo robi się go
samodzielnie. Dodatek BI pozostał w celach marketingowych.

Więc spróbujmy owo SSBI zdefiniować, ZANIM zrobią to marketoludy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 10:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 10:36

Wojciech Gardziński:

Dowiedzialem się tylko, że to "najkompletniejszy komplet ze wszystkich kompletnie
skompletowionych kompletów" czyli SQLS+SSPS+Excel.

Dodałbym do tego jeszcze addiny excelowe do data miningu.

Tak moim zdaniem to AFIN jest przykładem MSBI

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 10:56

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Dowiedzialem się tylko, że to "najkompletniejszy komplet ze wszystkich kompletnie
skompletowionych kompletów" czyli SQLS+SSPS+Excel.

Dodałbym do tego jeszcze addiny excelowe do data miningu.

Tak moim zdaniem to AFIN jest przykładem MSBI

Dzięki, Panie Andrzeju, ja też tak sądzę. Od 16 lat.

Ale, zostawmy lizanie się po dzióbkach, bo nie za to nam tu płacą.
Panie Andrzeju, co to jest MSBI?
(Ja wiem, że Pan nie wie, bo nie ma Pan skąd, ale ten mój "nacisk" jest po to, żeby tę plamę
wywabić) Proszę O PRÓBĘ odpowiedzi.

I, przy okazji, powtarzam prośbę o próbę definicji SSBI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 11:03

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 11:03

Wojciech Gardziński:

Ale, zostawmy lizanie się po dzióbkach, bo nie za to nam tu płacą.

a kto Panu tu płaci? :)

Panie Andrzeju, co to jest MSBI?
(Ja wiem, że Pan nie wie, bo nie ma Pan skąd, ale ten mój "nacisk" jest po to, żeby tę plamę
wywabić) Proszę O PRÓBĘ odpowiedzi.

Business Intelligence na narzędziach MS. A że jest ich kilka (co prawda podstawowych) to można
sobie skomponować zestaw właściwy dla siebie. FIM (w którym akurat kończę pracę) robi teraz
na SQLu narzędzi do kalkulacji kosztów do przeglądania w Excelu - jak dla mnie to też jest w
zakresie tego co MS określa jako BI na swojej platformie

I, przy okazji, powtarzam prośbę o próbę definicji SSBI.

To Pan rozwinie skrót

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 11:21

Wojciech Gardziński:

Siemanko, "wrogowie".
Wiem, że mnie nie lubicie i w ogóle.

Ale spróbowałem zrobić coś pożytecznego - zdefiniować - i to po angielsku - specyfikację
owego Self-Service BI. Pomóżcie mi ją ulepszyć, proszę.
Zanim zrobią to Oracle'owcy, bo wiecie, czym to grozi. A już się szykują - to też już wiecie.
Poprawki językowe również mile widziane.

Self-Service BI means:

1. The user prototype is a basis of any data process (Prototype!)

2. Data warehouse is spreadsheet-user-oriented (DW4User!)

3. Spreadsheet is a main client of DW (No dashoboards and predefined reports - it doesn't
mean no predefined reports. They can be - but only as automatization of working reports
made by user) (Spreadsheet-based analysis!)

4. The user can make so many reports he can and want to (and the mistakes, too) (Learn by
mistakes and trials)

5. User has a tool - the environment to make reports he want. In the normal spreadsheet!
(Work simply!)

6. The "system" (SSBI) is managed by the user, not by certified database "experts" (user
management)

7. The system is never-ending-prototype, because it's beeing improved day by day. No
"implemetation contracts" for BI (constant improvement)

8. All the data are pulled(!) from the DW into a spreadsheet. Not are pushed(!) by DW into the
spreadsheet files (Pull not push!)

9. The spreadsheet functions are the basis of reports. You have the functions with business
args and you make reports you want. After it's OK you start thinking about optimalization and
automatization. (spreadsheet functions!)

10. The computer experts help(!) the user make a report - if it's impossible at a time they
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make contraband data mart for this purpose (Contraband data mart - basis of the DW)

Zmieniłbym nazwę na Spredsheet-Based BI ;-)

Analiza danych ma wspomagać proces podejmowania decyzji. Właśnie w punkcie 4 pozwolił Pan
w sposób jawny na robienie błędów w analizach w podejściu SBBI. Czyli pozwala Pana na błędy w
rekomendacji. A to z kolei może nieść ze sobą finansowe konsekwencje.

Ja bym się zastanowił nad takim podejściem mocno...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.06.2011, 11:30

Andrzej O.:

a kto Panu tu płaci? :)

Jak to kto? Klienci SAP i innych wielkich, którzy przychodzą na kursy VBA i Accessa. Oni chcą
naprawdę realnego narzędzia do analiz a nie kupy sloganów marketingowych i excelopodobnych
http://www.goldenline.pl/forum/2448330/export-danych-z...
eksportów (sorka - "integracji z Excelem") - źródła exceliozy wszelakiej

Business Intelligence na narzędziach MS. A że jest ich kilka (co prawda podstawowych) to
można sobie skomponować zestaw właściwy dla siebie. FIM (w którym akurat kończę pracę)
robi teraz na SQLu narzędzi do kalkulacji kosztów do przeglądania w Excelu - jak dla mnie to
też jest w zakresie tego co MS określa jako BI na swojej platformie

OK. To przykład. Jak widać - da się (!) bez "klasowego BI" (cokolwiek to nie znaczy). Rozumiem,
że Wasze wynalazki są 100 razy tańsze od "klasowych biajów")? Tak trzymać!

I, przy okazji, powtarzam prośbę o próbę definicji SSBI.

To Pan rozwinie skrót

Self-Service Business Intelligence - najnowszy trend w BI (wystarczy podpytać Pana Gugla)

P.S.
Jejku, o mamo!
Dzięki Panu Krzysztofowi, JA NAPISAŁEM 1000. POST W TYM WĄTKU.
GRATULUJĘ NAM.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.06.11 o godzinie 11:36

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.06.2011, 11:33
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