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Warto było czekać na te piękne czasy, by na własne oczy cuda te zobaczyć...
(też wrocławska ta piosnka)

Biaje w promocji!
http://www.goldenline.pl/forum/2491344/narzedzie-busin...
Na razie niszówki, ale czekamy na Wielkich. Coś ktoś wspominał o biajowych wersjach Express -
prosimy o więcej info!

Dzisiaj dzwoniłem na infolinię Playa z pytaniem o starter - proszę sobie...
"zamówić na stronie DARMOWY starter, który KURIER DOWIEZIE do domu!!!"

Ale wcisk!

Czekamy na wcisk biajowy!... Cenowy - ma się rozumieć, bo inny już jest.
Nie chcemy już wysyłać IT na szkolenia na Mauritiusie, kart wstępu do klubów golfowych na
całym świecie, raftingu, prezentów i obiecanek!

Chcemy NORMALNĄ USŁUGĘ ZA NORMALNĄ CENĘ!

P.S.
Zaczyna mi się to podobać!
Towarzystwo biajowe się ślicznie pochowało po dziurkach. Cichutko siedzą - jak myszki - i
czekają, co wygra?

Widzą, że biaje już schyłkowe, no ale jeszcze, dla onych, pracują, więc ani nie wypada atakować,
ani bronić...
Cisza. Tak, chłopaki i dziewczyny, trzymać! Jutro Gartner ogłosi nową doktrynę i znowu będzie
można "dyskutować", kto jest bardziejszy.

PS 2.
No to zaczynamy śledzić (pseudo) darmoszki biajowe:

MICROSTRATEGY
Free Reporting Software MicroStrategy Mobile Suite Free Mobile BI Download Free Software Trial
Sign Up Free BI Class
http://microstrategy.com/freereportingsoftware/

Free, free, free, wszystko free!;) Niech się kręci ta karuzela!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.07.11 o godzinie 15:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.07.2011, 11:28

Nie może być...

W sieci ktoś ośmiela się zadawać takie pytania...(!)

"Should BI Teams Reside on the IT or the Business Side?"
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=18...

Co prawda, już dalej, sytuacja wygląda bardzo podobnie do tego wątku, ale fakt godzien
odnotowania.

Co o tym sądzicie, tak, jakby to powiedzieć, z perspektywy czasu?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 20.07.11 o godzinie 19:54

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj20.07.2011, 19:53

Cze, biajki.

Zaś muszę Wam, o, wrogowie, powiedzieć... komplement.

Czytam i czytam te grupy dyskusyjne, nie tylko to nasze GL i... włos mi się jeży (choć go
niewiele).
Szanowni, my, serio, jesteśmy 5 lat do przodu w naszych, tu, przemyśleniach i bijatyczkach.

Na świecie JWP króluje w najlepsze, nikt się nie odważa podważać, nie ośmiela wyśmiewać ani
nie opisuje popisów biajowych.

Owszem, QV marudzi, że właśnie znalazło receptę na wszystkie problemy, Emesbiajki, ze
wystarczy uruchomić Power Pivota i kupić Shere Pointa i też wszystkie problemy znikają. Inni z
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kolei odmieniają słowo "chmura" bez sensu. Nigdzie, ale to nigdzie, nie spotkałem rzeczowej
dyskusji na temat, a taka, od czasu do czasu, bywa tu naszym udziałem.

Szacun. Gratulki. Ten beton naprawdę jest twardy i to my go kruszymy. Może tego nie
doceniacie.
Ten beton to taka "biznesowa wiara". Powszechna, jak najbardziej ludzka, potrzeba rozwiązania
wszelkich problemów biznesowych, wykształciła hordy kapłanów JWP, którzy żyją, dopóki ludzie
w nich wierzą.
Oczywiście nie dostrzegają, bo i nie mogą, tego, że 99% świata analitycznego robi to inaczej, niż
oni by chcieli. Mówię tu, oczywiście, o prostym arkuszu kalkulacyjnym.

Walka z biajami to nie walka z SAPEM, SASEM czy Oraclem. To walka z pewnego rodzaju
ciemnotą - nie podpartą niczym wiarą, że może być bardziej kolorowo, niż człowiek sam sobie
wypracuje (mówię tu o modelu biznesowo-analitycznym).
Czyż nie?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.07.2011, 19:00

Wojciech Gardziński:

Walka z biajami to nie walka z SAPEM, SASEM czy Oraclem. To walka z pewnego rodzaju
ciemnotą - nie podpartą niczym wiarą, że może być bardziej kolorowo, niż człowiek sam sobie
wypracuje

Oczywiscie ze nie z SAP-em. I nie o Excela. Pan raczej walczy z kultura korporacji-gigantow
gdzie to co 'czlowiek sobie sam wypracuje' jest najmniej wazne

Ludzie z wielkich firm to bardziej politycy, niz menadzerowie. Chca prowadzic spektakularne
projekty, posredniczyc w relacjach miedzy ludzmi, samemu zdobywac wiedze u roznych zrodel i
jednoczesnie odcinac od informacji swoich podwladnych.
Musza podejmowac decyzje na poziomie niedostepnym dla zwyklego smiertelnika - nawet
kosztem tego, ze sami nie do konca rozumieja.
Centralne systemy BI odbieraja pozycje 'analitykom' i wzmacniaja menadzerow IT
dysponujacych budzetem. Firme konsultingowa realiujaca projekt mozna wykorzystac np. do
dyskretnego przejecia wiedzy od podwladnych (w nowym miejscu pracy). Mozna za darmo radzic
sie w biezacych kwestiach. Mozna zawsze byc w drodze na wazne spotkanie..
Pan chce to wszystko odebrac i proponuje 'self service' w Excelu

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 24.07.11 o godzinie 18:30

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.07.2011, 18:09

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Walka z biajami to nie walka z SAPEM, SASEM czy Oraclem. To walka z pewnego rodzaju
ciemnotą - nie podpartą niczym wiarą, że może być bardziej kolorowo, niż człowiek sam
sobie wypracuje

Oczywiscie ze nie z SAP-em. I nie o Excela. Pan raczej walczy z kultura korporacji-gigantow
gdzie to co 'czlowiek sobie sam wypracuje' jest najmniej wazne

Coś w tym jest. Wie Pan, ja, pomimo tej nowoczesności self-service'owej, trochę starej daty
jestem.
A mianowicie uwierzyłem kiedyś w hasło, że siłą firmy jest jej wiedza - "kto ma wiedzę, ten ma
władzę", takie tam.
I nie mogę się nadziwić, jak wciska się ludziom w owym biznesie, że Ktoś (strasznie drogi biaj)
cokolwiek w tej wiedzy pomaga. Obserwuję ludzi, jak oni RZECZYWIŚCIE pracują, a pracują tak,
że informacja powstaje wyłącznie w owym, znienawidzonym przez owe biaje, Excelu (no dobra,
arkuszu). No bo, gdybyż tak nie było, PO CO BYLIBY ANALITYCY? Żeby drukować raporty z
biaja?

Ludzie z wielkich firm to bardziej politycy, niz menadzerowie. Chca prowadzic spektakularne
projekty, posredniczyc w relacjach miedzy ludzmi, samemu zdobywac wiedze u roznych zrodel
i jednoczesnie odcinac od informacji swoich podwladnych.
Musza podejmowac decyzje na poziomie niedostepnym dla zwyklego smiertelnika - nawet
kosztem tego, ze sami nie do konca rozumieja.

Zgadza się - nie rozumieją.

Centralne systemy BI odbieraja pozycje 'analitykom' i wzmacniaja menadzerow IT
dysponujacych budzetem. Firme konsultingowa realiujaca projekt mozna wykorzystac np. do
dyskretnego przejecia wiedzy od podwladnych (w nowym miejscu pracy). Mozna za darmo
radzic sie w biezacych kwestiach. Mozna zawsze byc w drodze na wazne spotkanie..
Pan chce to wszystko odebrac i proponuje 'self service' w Excelu
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Ha, tyż prawda! Analitycy nie mają żadnej pozycji.
Anegdotka:
Dzwonię do firmy, proszę z szefem controllingu - zostałem dopuszczony - sukces.
On do mnie, że za zakupy informatyczne odpowiada IT i on nic nie może.
Trochę tam próbowałem, ale w sumie - handlowo - kiszka.
Jakież było moje zdziwienie, jak na naszych (pewnie nie tylko naszych) kursach Excela zaczęli się
masowo (kilka różnych osób na kilku kursach, czyli to nie był przypadek) pojawiać jego
podwładni. Narzekali standardowo na SAPA, standardowo również usiłowali poznać tajniki owej
tfu-informatyki (ja podzielam pogląd biajów o bezsensowności(*) exceliozy), czyli jak
zaimportować do Excela, jak makrami powsadzać do raportu, jak wzbogacić te swoje dane o
swoje słowniki - czyli głód na WYSZUKAJ.PIONOWO.
Ta historyjka zdarzyła się już dość dawno temu, ale jakże jest aktualna...

Niech mi Pan powie, ale tak z ręką na sercu, nie zalała by Pana krew nagła?

P.S.
(*) informatycznej

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.07.11 o godzinie 21:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.07.2011, 21:13

Wojciech Gardziński:

Coś w tym jest. Wie Pan, ja, pomimo tej nowoczesności self-service'owej, trochę starej daty
jestem.
A mianowicie uwierzyłem kiedyś w hasło, że siłą firmy jest jej wiedza - "kto ma wiedzę, ten
ma władzę", takie tam.

To jest dobre haslo. Wystarczy tylko zamiast 'firmy' napisac 'czlowieka'. Wiedza BI jest
ekskluzywna i daje jakas tam wladze. Excel nie.
Napracowac sie trzeba tak samo albo i bardziej, a prestiz i przewaga wiedzy w ramach firmy
zerowa

Jakież było moje zdziwienie, jak na naszych (pewnie nie tylko naszych) kursach Excela zaczęli
się masowo (kilka różnych osób na kilku kursach, czyli to nie był przypadek) pojawiać jego
podwładni. Narzekali standardowo na SAPA, standardowo również usiłowali poznać tajniki
owej tfu-informatyki (ja podzielam pogląd biajów o bezsensowności(*) exceliozy), czyli jak
zaimportować do Excela, jak makrami powsadzać do raportu, jak wzbogacić te swoje dane o
swoje słowniki - czyli głód na WYSZUKAJ.PIONOWO.
Ta historyjka zdarzyła się już dość dawno temu, ale jakże jest aktualna...

Niech mi Pan powie, ale tak z ręką na sercu, nie zalała by Pana krew nagła?

U mnie ostatnio frustracja pojawila sie kiedy dostalem zakaz bezposredniego kontaktowania sie z
czlonkami nowego Komitetu Sterujacego i zawracania im glowy
Problem w tym ze stalo sie to w srodku projektu, a ja bylem ostatnim z autorow koncepcji, ktory
jeszcze stamtad nie uciekl
Jaki to dysonans: korporacyjni nadludzie poswiecaja czas na wielogodzinne dyskusje o procencie
zakonczenia zadan ktore kiedys niekoniecznie bedac w dobrej formie pospisywalem
jednoczesnie moja fizyczna osobe uwazaja za kompletnie nie warta uwagi

chyba podobnie musial czuc H. Toulouse-Lautrec...karzel chory na syfilis

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 24.07.11 o godzinie 23:03

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |24.07.2011, 22:50

Adam Kalinowski:

Wiedza BI jest ekskluzywna i daje jakas tam wladze. Excel nie.
Napracowac sie trzeba tak samo albo i bardziej, a prestiz i przewaga wiedzy w ramach firmy
zerowa

U mnie ostatnio frustracja pojawila sie kiedy dostalem zakaz bezposredniego kontaktowania
sie z czlonkami nowego Komitetu Sterujacego i zawracania im glowy
Problem w tym ze stalo sie to w srodku projektu, a ja bylem ostatnim z autorow koncepcji,
ktory jeszcze stamtad nie uciekl
Jaki to dysonans: korporacyjni nadludzie poswiecaja czas na wielogodzinne dyskusje o
procencie zakonczenia zadan ktore kiedys niekoniecznie bedac w dobrej formie pospisywalem
jednoczesnie moja fizyczna osobe uwazaja za kompletnie nie warta uwagi

chyba podobnie musial czuc H. Toulouse-Lautrec...karzel chory na syfilis

No dobrze... powody picia do lustra mamy, zdaje się, wyjaśnione i uzgodnione.

A teraz - na poważnie.
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Gdy zacząłem tę dyskusję - zacząłem ją od strony skutków - skutek jest taki a taki - exelioza,
ale ta excelioza lepsza od stu biajów. Wsiedli na mnie biajki (w tym Pan Szanowny z
przyjacielem) i było, że excelioza - fe, biajki czynią szczęście.
Jest to, w grucie rzeczy, dyskusja o sposobie rozwoju informatyki analitycznej - ja mówię -
rozwój organiczny - od dołu, biaje, że nie - od góry.
Ja mówię, że infrastruktura przemysłowa od rzemiosła do fabryk, biaje, że Hutę Katowice od
razu, nawet nieważne, że potem nie będzie potrzebna.

I... , tu muszę się nieco pokajać przed Szanownymi, racje są po dwóch stronach. Co ma zrobić
firma, żeby mieć dobrą analizę - puścić wszystko "na excelka" (90% przypadków), czy też kupić
biaja i potem się martwić?
Ci zexcelkowani marzą o biaju, jako o rozwiązaniu swoich problemów, ci zbiajowani ćwiczą
wyłącznie excelka i narzekają.
Tu się chyba zgadzamy(?)

Więc, jak jest dobrze?
Ja uważam (nie bez wpływu tej naszej, tu, młócki), że firma powinna się zachowywać tak, jak
państwo - tworzyć INFRASTRUKTURĘ, a na dole wolność gospodarcza i to do bólu. Budować
autostrady i drogi powiatowe. Reszta to gestia samorządów i prywatnych właścicieli posesji.
Tłumacząc na informatykę - firma ma sobie zapewnić ERPa - i to ma, bo inaczej by nie żyła - i,
uwaga - podstawową hurtownię danych (autostrada).
HD (hurtownie pomniejsze), również, ale z umiarem i na wyraźne zapotrzebowanie (drogi
wojewódzkie).
I na tym poprzestać! Żadnych pulpitów, szerpointów, JWPów!

Biznes, rozwijając się, tworzy potrzeby - małe HD - wydziałowe, tematyczne - to drogi
powiatowe, też tworzone od góry, ale już na potrzebę oddolną.
HDA analityków to już drogi dojazdowe do posesji, tworzone wyłącznie z budżetów działów itp.
Owo Microsoft Business Intelligence to właśnie droga w tym kierunku, tylko że sam MS jeszcze o
tym nie wie, ale się pewnie dowie.

Reasumując - BI umrze - cześć jego pamięci! Rozstajemy się bez żalu. Pa! Apage, Satanas!

Skupiamy się na robieniu autostrad i dróg wojewódzkich - tu budżety odgórne.
Dajemy się jednak też wynajmować do wsparcia tworzenia dróg pomniejszych z budżetów gmin i
prywatnych.

Informacja to towary - dotrzeć muszą. Ale to, co jest, to dramat. Nie na darmo w Polsce tak
rozwinął się transport kołowy-drogowy, kosztem kolejowego i rzecznego (wielkie biaje) -
uniwersalność i elastyczność!
Ale, jak nie będzie dróg, to będzie miliony taczek i bajzel do kwadratu (excelioza).

Myślę, że nasze tu wypocinki mają sens.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.07.11 o godzinie 11:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |25.07.2011, 10:46

Wojciech Gardziński:

Jest to, w grucie rzeczy, dyskusja o sposobie rozwoju informatyki analitycznej - ja mówię -
rozwój organiczny - od dołu, biaje, że nie - od góry.
Ja mówię, że infrastruktura przemysłowa od rzemiosła do fabryk, biaje, że Hutę Katowice od
razu, nawet nieważne, że potem nie będzie potrzebna.

Ja sie akurat z tym zgadzam. Chodzi mi tylko o to, ze nie technologia BI jest problemem. SAP BI
wiekszosc firm dostaje w pakiecie z ERP i kazdy uzytkownik ma to do dyspozycji jak samo jak
Excela.
Nikt im nie kaze od razu budowac 'Huty Katowice', ale oni kiedy juz sie namysla to zawsze chca
czegos wielkiego. Tak wielkiego, ze faktyczni wykonawcy tych wizji nie sa w stanie nadazyc i
ostatecznie powstaje gniot.

Systemow analitycznych nie mozna wdrazac tak jak ERP. Cykl zycia, wymagania dot.
niezawodnosci, model ekspolatacji sa troche inne. Niestety przyzwyczajenia i chec narzucania
centralnej kontroli/wladzy powoduja ze te bizantyjskie struktury projektowe powstaja

Znam przypadek firmy gdzie kierownik dzialu wdrozyl sobie b. prosta, ale
dzialajaca produkcyjnie aplikacje budzetowania na bazie SAP BI. Zgodnie z ewangeliczna zasada
powinien dostac fundusze na bardziej ambitne zadania
Nic z tego. Firma wlasnie przymierza sie do przeprowadzenia 'powaznego' wdrozenia. Teraz
pojawia sie analitycy od ogolnie pojetego BI, rozpisane na rok do przodu harmonogramy i tym
podobne glupoty.
Maja wlasnego specjaliste-praktyka z kilkunastoletnim stazem, maja udany projekt pilotazowy,
ale i tak wola przekazac cala odpowiedzialnosc na zewnatrz.

Mowi Pan o problemach z przekonaniem decydentow do prostych rozwiazan Excelowych, a tu
mamy 'profesjonalna' platforme SAP BI i wcale nie wyglada to inaczej

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 25.07.11 o godzinie 14:05

Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |25.07.2011, 14:03
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Adam Kalinowski:

Ja sie akurat z tym zgadzam. Chodzi mi tylko o to, ze nie technologia BI jest problemem.

A czy ja gdzieś napisałem, że "technologia BI jest problemem"?
To dla biajków technologia excelowa jest problemem, bo się jej boją, jak ognia.
Ideolo i polityka BI jest problemem i to dużym.

Nikt im nie kaze od razu budowac 'Huty Katowice', ale oni kiedy juz sie namysla to zawsze
chca czegos wielkiego. Tak wielkiego, ze faktyczni wykonawcy tych wizji nie sa w stanie
nadazyc i ostatecznie powstaje gniot.

"Wiara w BI" - patrz wyżej - powtórzę:
Ten beton to taka "biznesowa wiara". Powszechna, jak najbardziej ludzka, potrzeba rozwiązania

wszelkich problemów biznesowych, wykształciła hordy kapłanów JWP, którzy żyją, dopóki ludzie

w nich wierzą.

Oczywiście nie dostrzegają, bo i nie mogą, tego, że 99% świata analitycznego robi to inaczej, niż

oni by chcieli. Mówię tu, oczywiście, o prostym arkuszu kalkulacyjnym.

Walka z biajami to nie walka z SAPEM, SASEM czy Oraclem. To walka z pewnego rodzaju

ciemnotą - nie podpartą niczym wiarą, że może być bardziej kolorowo, niż człowiek sam sobie

wypracuje (mówię tu o modelu biznesowo-analitycznym).

Systemow analitycznych nie mozna wdrazac tak jak ERP. Cykl zycia, wymagania dot.
niezawodnosci, model ekspolatacji sa troche inne. Niestety przyzwyczajenia i chec narzucania
centralnej kontroli/wladzy powoduja ze te bizantyjskie struktury projektowe powstaja

Oj, powstają. Potem Excel, zaraz potem excelioza. Taki standard.

Znam przypadek firmy gdzie kierownik dzialu wdrozyl sobie b. prosta, ale
dzialajaca produkcyjnie aplikacje budzetowania na bazie SAP BI. Zgodnie z ewangeliczna
zasada powinien dostac fundusze na bardziej ambitne zadania
Nic z tego. Firma wlasnie przymierza sie do przeprowadzenia 'powaznego' wdrozenia. Teraz
pojawia sie analitycy od ogolnie pojetego BI, rozpisane na rok do przodu harmonogramy i tym
podobne glupoty.
Maja wlasnego specjaliste-praktyka z kilkunastoletnim stazem, maja udany projekt
pilotazowy, ale i tak wola przekazac cala odpowiedzialnosc na zewnatrz.

Ja takich firm znam z pięć.
Jaka odpowiedzialność? Kto ponosi odpowiedzialność? Firma zewnętrzna??? Bajki biajowe.

Gdy się tego nie napisze, to nikt nie będzie miał okazji przeczytać.
Gdy ktoś przeczyta - może zrozumie...
Gdy zrozumie, może się zastanowi...
Itd.

Mowi Pan o problemach z przekonaniem decydentow do prostych rozwiazan Excelowych, a tu
mamy 'profesjonalna' platforme SAP BI i wcale nie wyglada to inaczej

Co, mam Panu "plusa" dać? Wrogowi? A, niech tam..., niech stracę! ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.07.11 o godzinie 14:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj25.07.2011, 14:21

Wojciech Gardziński:

Gdy się tego nie napisze, to nikt nie będzie miał okazji przeczytać.
Gdy ktoś przeczyta - może zrozumie...

Ktos zrozumie, ze nie nadaje sie do prowadzenia na serio skomplikowanych projektów IT i
abdykuje na rzecz jednego ze swoich podwladnych? :-)
Ostatnio co prawda bylem swiadkiem zupelnie odwrotnej sytuacji (to ten znajacy sie na rzeczy,
ciezej pracujacy i podejmujacy ryzyko wylecial, a udajacy prace zostali), ale moze Pan ma racje

Ja mysle ze centralny nadzor nad rozwojem systemow BI w duzej firmie jest koniecznoscia i
zadne self-service Excele nie zalatwia sprawy. Tylko jak przekonac ludzi dysponujacych tymi
duzymi budzetami, ze nie wszystko da sie kupic?
Trzeba sie szkolic, dyskutowac, konfrontowac swoje pomysly z innymi, plynnie wprowadzac
zmiany. Nie da sie zaplacic raz i miec to z glowy

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.07.2011, 17:07

Adam Kalinowski:

Ja mysle ze centralny nadzor nad rozwojem systemow BI w duzej firmie jest koniecznoscia i
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zadne self-service Excele nie zalatwia sprawy.

W dużej firmie nazywa się to kosztowną redundancją działań :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.07.2011, 19:11

Andrzej O.:

Adam Kalinowski:

Ja mysle ze centralny nadzor nad rozwojem systemow BI w duzej firmie jest koniecznoscia i
zadne self-service Excele nie zalatwia sprawy.

W dużej firmie nazywa się to kosztowną redundancją działań :)

Redundancja to w tych naprawde duzych, wielooddzialowych. W pojedynczej fabryce stanowiska
sie nie dubluja wiec i fragmenty aplikacji BI sa czesto wykorzystywane przez pojedyncze osoby.
Koszt wdrozenia bywa rowny wielu tygodniom albo i miesiacom pracy uzytkownika, wiec to
niekoniecznie sie tak wprost oplaca

Mysle ze jest pare korzysci z tej koordynacji, ale sa trudne do mierzenia: lepszy przeplyw
informacji miedzy analitykami albo upublicznienie wiedzy do tej pory zaszytej w biurkowych
aplikacjach. Czesto tez odciazenie konkretnej osoby daje lepszy efekt niz zatrudnienie wielu -
jedni dostaja osobistego asystenta dla innych ktos pisze sie za ciezkie pieniadze aplikacje
przyspieszajace prace
Samodzielny i z natury otwarty pracownik nie musi byc w zaden sposob kontrolowany. Sam
zadba o swoje dane, zainteresuje sie komu jest potrzebne to co wytwarza, przekaze komus
minimum wiedzy zeby moc czasem wziac urlop. Sa tez tacy, ktorzy pozostawieni samym sobie
beda robic dziwne rzeczy albo nie beda robic nic.
Self-service moze naqwet i jest tanie, ale jakos nie wierze ze tak dobrze dziala. To tak jak
komuna hipisowska - ustroj bez kosztownej redundancji działań i zasobow tylko przewaznie
ludzie zawodza

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |25.07.2011, 22:27

Szanowni,
mam wrażenie, że Wam przeszkadzam ;), ale, niech tam, przeżyję :)

@AK
Ja mysle ze centralny nadzor nad rozwojem systemow BI w duzej firmie jest koniecznoscia i

zadne self-service Excele nie zalatwia sprawy.

=excelioza
Mam na to bardzo konkretny przykład. Firma duża, wiele oddziałów, dużo serwerów, parę
biajów, dużo różnych programów.
Excelioza do kwadratu, pomimo nawet szkoleń itp. IT blokuje i nie wspiera oddolnych działań
optymalizujących.

Tylko jak przekonac ludzi dysponujacych tymi duzymi budzetami, ze nie wszystko da sie kupic?

Trzeba sie szkolic, dyskutowac, konfrontowac swoje pomysly z innymi, plynnie wprowadzac

zmiany. Nie da sie zaplacic raz i miec to z glowy

Cóż, lepiej bym tego nie ujął, więc podkreślę:
Nie da sie zaplacic raz i miec to z glowy

@AO
W dużej firmie nazywa się to kosztowną redundancją działań :)

Panie Andrzeju, biaje to dopiero redundancja działań!
Exceliści poradzili sobie z tematem już pradawno;
"A jak się kopiuje makra koledze, żeby mógł używać?"
"A jak je zabezpieczyć?"
"Zlecę budowę bay accessowej do wykorzystania na wielu stanowiskach."
Itd., itp.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2011, 09:15

Adam Kalinowski:

Andrzej O.:

Adam Kalinowski:

Ja mysle ze centralny nadzor nad rozwojem systemow BI w duzej firmie jest
koniecznoscia i zadne self-service Excele nie zalatwia sprawy.

W dużej firmie nazywa się to kosztowną redundancją działań :)

Redundancja to w tych naprawde duzych, wielooddzialowych. W pojedynczej fabryce
stanowiska sie nie dubluja wiec i fragmenty aplikacji BI sa czesto wykorzystywane przez
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pojedyncze osoby. Koszt wdrozenia bywa rowny wielu tygodniom albo i miesiacom pracy
uzytkownika, wiec to niekoniecznie sie tak wprost oplaca

Oczywiście, z bardzo dużym wykrzyknikiem! To budowa autostrad do posesji.

Mysle ze jest pare korzysci z tej koordynacji, ale sa trudne do mierzenia:
lepszy przeplyw informacji miedzy analitykami albo

Raczej nie. Gdy biaj jest centralny, współpracy oddolnej nie ma, bo jest nielegalna

upublicznienie wiedzy do tej pory zaszytej w biurkowych aplikacjach.

To jest wiedza!

Czesto tez odciazenie konkretnej osoby daje lepszy efekt niz zatrudnienie wielu

Oczywiście. Polityka udrażniania wąskich gardeł - w drogownictwie - "remont najgorszego
kilometra"

- jedni dostaja osobistego asystenta dla innych ktos pisze sie za ciezkie pieniadze aplikacje
przyspieszajace prace

Znam parę przypadków.

Samodzielny i z natury otwarty pracownik nie musi byc w zaden sposob kontrolowany. Sam
zadba o swoje dane, zainteresuje sie komu jest potrzebne to co wytwarza, przekaze komus
minimum wiedzy zeby moc czasem wziac urlop. Sa tez tacy, ktorzy pozostawieni samym
sobie beda robic dziwne rzeczy albo nie beda robic nic.

Ludzie są ludźmi. IT w tej chwili to wyspa - nie ma nic wspólnego z usługowym usprawnianiem
pracy biznesu. Duża w tym wina MS (te durne certyfikaty - pisałem już kiedyś - jak handel
odpustami, przeciw któremu zburzył się Luter)

Self-service moze naqwet i jest tanie,

Self service nie jest tani - jest najtańszy
(Demokracja to ustrój do bani, ale najlepszy)

ale jakos nie wierze ze tak dobrze dziala. To tak jak komuna hipisowska - ustroj bez
kosztownej redundancji działań i zasobow tylko przewaznie ludzie zawodza

Czy budowanie dróg działa? (analogia do autostrad)
Czy sieci sprzedaży działają? (analogia do mojego przykładu "hipermarket")
Działa. Zawsze będą cwaniaki, nicnieroby, itp. Ale, ogólnie - to działa.
Wystarczy model skopiować na informatykę analityczną.

A biajki won!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.07.11 o godzinie 09:27

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2011, 09:25

Wojciech Gardziński:

@AK
Ja mysle ze centralny nadzor nad rozwojem systemow BI w duzej firmie jest koniecznoscia i

zadne self-service Excele nie zalatwia sprawy.

=excelioza
Mam na to bardzo konkretny przykład. Firma duża, wiele oddziałów, dużo serwerów, parę
biajów, dużo różnych programów.
Excelioza do kwadratu, pomimo nawet szkoleń itp. IT blokuje i nie wspiera oddolnych działań
optymalizujących.

IT to juz jest biurokratyczna struktura. Czesto dziajaca sama dla siebie i dla przyjemnosci
stawiania coraz wiekszych serwerow

Myslalem raczej o wprowadzeniu zasady rozwoju systemu BI droga kolejnych niewielkich,
inicjowanych oddolnie projektow.
Koordynacja tych mini-projektow musi zajmowac sie jakis 'scrum master'.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scrum
Tylko tego rodzaju nadzor i koordynacje mi chodzi. Osoba ktora ma pojecie o dostepnych
platformach, dzialajacych juz aplikacjach i projektowaniu. Zadaniem koordynatora jest
doprowadzenie do jak najszybszej realizacji kolejnych pomyslow, a nie organizowanie budowy
'Huty Lenina'

W ten sposob dopasowje sie systemy do potrzeb, weryfikuje na biezaco dostawcow, nadaza za
zmianami w biznesie i otoczeniu
Jesli poswiecimy rok na zainicjowanie projektu, cztery miesiace na analize wszystkich potrzeb i
kolejnych osiem na prace developerskie, to od pojawienia sie potrzeby analitycznej do jej
zaspokojenia mijaja 2 lata. To jest absurd

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.07.2011, 11:26
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Adam Kalinowski:

IT to juz jest biurokratyczna struktura. Czesto dziajaca sama dla siebie i dla przyjemnosci
stawiania coraz wiekszych serwerow

Myslalem raczej o wprowadzeniu zasady rozwoju systemu BI droga kolejnych niewielkich,
inicjowanych oddolnie projektow.
Koordynacja tych mini-projektow musi zajmowac sie jakis 'scrum master'.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scrum
Tylko tego rodzaju nadzor i koordynacje mi chodzi. Osoba ktora ma pojecie o dostepnych
platformach, dzialajacych juz aplikacjach i projektowaniu. Zadaniem koordynatora jest
doprowadzenie do jak najszybszej realizacji kolejnych pomyslow, a nie organizowanie budowy
'Huty Lenina'

W ten sposob dopasowje sie systemy do potrzeb, weryfikuje na biezaco dostawcow, nadaza za
zmianami w biznesie i otoczeniu
Jesli poswiecimy rok na zainicjowanie projektu, cztery miesiace na analize wszystkich potrzeb
i kolejnych osiem na prace developerskie, to od pojawienia sie potrzeby analitycznej do jej
zaspokojenia mijaja 2 lata. To jest absurd

Bingo.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2011, 11:30

No i co? Co robimy, Szanowni z tą naszą zgodą?

Rozumiem, że myślimy. To dobrze - myślmy!

A teraz pytanko do PT Czytelników:
Kto się pod tym podpisuje? Kto aspiruje do grona członków-założycieli Jeszczeniewiadomoczego?

Wielu sie zastanawia, bo i wielu zaczęło tu cokolwiek rozumieć - to fajnie.
Wiem, że, jak to się stanie trendy, to przyjaciół będzie mnóstwo - to jasne.
Ja się pytam, kto się odważy teraz powiedzieć "Chcę zmienić ten chory system z BI w roli
głównej!". No, kto?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2011, 14:16

Panie Wojciechu, Pan nawołuje - zastąpmy Teradatę Accesem... podczas gdy jedynie faktycznie,
nie wszędzie superbaza Teradaty jest konieczna, a Excel+HD może coraz więcej.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |26.07.2011, 14:34

Andrzej O.:

Panie Wojciechu, Pan nawołuje - zastąpmy Teradatę Accesem... podczas gdy jedynie
faktycznie, nie wszędzie superbaza Teradaty jest konieczna, a Excel+HD może coraz więcej.

Ja nawołuję do zastąpienia Teradaty Accessem? Ta Teradata to jakiś wątek wstrzelony był.
Ja, tzn. my, nawołuję do wywałki biajów na rzecz właśnie Excela+HD
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 53  54  55  56  57  …  82     Następna »

P.S.
Świeżutki bełkocik biajowy na naszym ulubionym Biplu.
http://bi.pl/publications/art/78-pewny-dostawca-uslug-...
Cieplutki, pachnący...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.07.11 o godzinie 15:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj26.07.2011, 14:44

Wojciech Gardziński:

Ja, tzn. my, nawołuję do wywałki biajów na rzecz właśnie Excela+HD

Chyba kazdy wieksza platforma BI ma w sobie opcje Excel+HD, wiec ja juz nie rozumiem o co
chodzi.
Jedyne pod czym sie moge podpisac, to zmiana obowiazujacych metodyk wdrazania na bardziej
'zwinne'. Rozbicie wdrozenia na male, ale lepiej zdefiniowane czesci, ktore da sie objac
przecietnym umyslem

Wielkie umysly oczywiscie moga porywac sie na wdrozenia kompleksowe, obejmujace wszystkie
procesy w przedsiebiorstwie, lancuchu logistycznym i otoczeniu gospodarczym. Data mining,
optymalizacje.
Powinne byc jednak wyraznie powiedziane, ze jest to ekstrawagancja, a nie norma
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