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Wojciech Gardziński:

Naprawdę, abstrahuję od osoby, nie znam autora tego pytania...
http://www.goldenline.pl/forum/1730358/pytania-poczatk...

Ja go znam. Przekaze ze Pan sie z niego nasmiewa, to moze wpadnie na szkolenie. Z jakims
łomikiem

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |30.07.2011, 23:35

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Naprawdę, abstrahuję od osoby, nie znam autora tego pytania...
http://www.goldenline.pl/forum/1730358/pytania-poczatk...

Ja go znam. Przekaze ze Pan sie z niego nasmiewa, to moze wpadnie na szkolenie. Z jakims
łomikiem

Łomiki (akurat jestem w temacie, bo potrzebowałem) - oferta
OBI: 18 PLN
Praktiker: 36 PLN (podobno od lepszego dostawcy, ale taki sam - może po prostu dostawca ma
BI i musi robić ROI)
Biedronka: 13 PLN
(mowa o takim samym łomiku ok 50 cm, niebieski)

Skutecznie eliminują krytykę BI, w przeciwieństwie do tzw. argumentów. Polecam. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.07.11 o godzinie 23:46

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj30.07.2011, 23:45

A ja też mam biaja!
Nawet kilka...
(czyli nie jest ze mną aż tak źle)

I KAŻDEN JEDEN MA, TYLKO TEGO NIE WIDZI.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.07.2011, 20:50

Wojciech Gardziński:
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A ja też mam biaja!
Nawet kilka...
(czyli nie jest ze mną aż tak źle)

I KAŻDEN JEDEN MA, TYLKO TEGO NIE WIDZI.

Przecież to BIU, a nie BI ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.07.2011, 21:21

z boldowanie i iyalikiem jest jak z uderzeniem młotkiem:
Facet poprosił o naprawę silnika. Mechanik popatrzył, popatzył i uderzył młotkiem. Silnik działa,
mechanik mówi - 100 zł.
Facet - no oo Pan, za co? Poproszę szczegółowy rachunek.
- Nie ma sprawy: uderzenie młotkiem 1zł, wiedziałem gdzie - 99zł

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.07.2011, 21:50

Łukasz Kurowski:

Przecież to BIU, a nie BI ;)

Dokładnie to "BI4U", ale "4" nacisnęli z Shiftem i wyszły "$".
Wzięli do nazwy - "M$"...

P.S.
Jak ktoś wymyśli lepsze ideolo na tę "4", to niech zapoda ;) !

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.07.11 o godzinie 22:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.07.2011, 22:41

Andrzej O.:

z boldowanie i iyalikiem jest jak z uderzeniem młotkiem:
Facet poprosił o naprawę silnika. Mechanik popatrzył, popatzył i uderzył młotkiem. Silnik
działa, mechanik mówi - 100 zł.
Facet - no oo Pan, za co? Poproszę szczegółowy rachunek.
- Nie ma sprawy: uderzenie młotkiem 1zł, wiedziałem gdzie - 99zł

Pan chce przez to powiedzieć, że USŁUGA w BI to 99% wartości kontraktów????
Ja też sądzę, że narzędzia, sorka, systemy BI, są hipermocno przewartościowane.
BINGO!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.07.2011, 22:44

Pierwszy kontrolowany przeciek nt. Excela 2012 (ech, ta polityka - przeciek jest Z IRANU!!!)
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=...

Panie Andrzeju, muszę siebie (Bo, czy Pana, to nie wiem) zmartwić - nie będzie okazji do
spotkania. Po prostu nie ma o czym zrobić Klubu Controllera :( . Excel 2012 to kolejny krok do
dziecinnej MacDonaldyzacji analiz - coraz więcej kolorów.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/57
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Znaczy się, znajdą się, oczywiście, tacy, co się zachwycą nowymi ikonkami i zrobią szoły z
petardami. Niektórzy znajdą w tym inteligencję na bank.

W każdym razie, JWP trzyma się mocno. Z jednej strony, mnie to trochę martwi, bo jeszcze parę
bolditalików się sprzeda, a w szczególności tych IMA'opodobnych, ale, z drugiej strony, nasza
partia widzących ten bałagan fest wzrośnie w siłę. Co lepsze, jak Pan myśli (myślicie)?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.08.2011, 10:59

Wojciech Gardziński:

Pierwszy kontrolowany przeciek nt. Excela 2012 (ech, ta polityka - przeciek jest Z IRANU!!!)
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=...

...

W każdym razie, JWP trzyma się mocno. Z jednej strony, mnie to trochę martwi, bo jeszcze
parę bolditalików się sprzeda, a w szczególności tych IMA'opodobnych, ale, z drugiej strony,
nasza partia widzących ten bałagan fest wzrośnie w siłę. Co lepsze, jak Pan myśli (myślicie)?

Moze Pan lekcewazy to IMA (zakladam ze chodzi o in-memory processing), ale jesli ktos zajmuje
sie przeksztalceniami danych w hurtowni (np. alokacje kosztow) to szybkosc przetwarzania jest
czesto duzym ograniczeniem.
Jesli uzycie technik IMA pozwoli to przyspieszyc o np. 2 rzedy wielkosci, to moze to spowodowac
jakis skok jakosciowy.
To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i przeliczac. Bedzie
mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych programistow od optymalizacji HD i kodu (krok w
kierunku 'self-service'). Powstana gotowe, konfigurowalne aplikacje analityczne.

Pan ze swoim zredukowanym, excelowym BI dla ambitnych wcale nie bedzie w lepszej sytuacji.
Teraz w pakiecie SAP mamy narzedzie Xcelsius, ktore pozwala w ciagu 5 minut stworzyc pieknie
wygladajacy dashboard. Jakies trzy godziny zabawy, umie sie wszystko, a potem sciana. No ale
na prezentacjach bardzo sie to ludziom podoba - prawdziwy 'self-service' i oszalamiajace
mozliwosci
Podobnie moze byc z aplkacjami wykorzystujacymi IMA. To bedzie nieprzyzwoicie latwe,
adresowane do informatycznych ignorantow. Latwo wyprze elastyczne, otwarte i mniej
efekciarskie narzedzia, ale wdrozenia bedą zatrzymywac sie na etapie ladnego demo.
Pracownicy klienta nie beda w stanie tego na powaznie rozwijac, wiec beda sie zapisywac do
Pana na szkolenia z Excela i omijac problem. No a Pan sie bedzie glowil jak z IMA wyciagnac
dane

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.08.2011, 17:03

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Pierwszy kontrolowany przeciek nt. Excela 2012 (ech, ta polityka - przeciek jest Z
IRANU!!!)
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=...

...

W każdym razie, JWP trzyma się mocno. Z jednej strony, mnie to trochę martwi, bo jeszcze
parę bolditalików się sprzeda, a w szczególności tych IMA'opodobnych, ale, z drugiej strony,
nasza partia widzących ten bałagan fest wzrośnie w siłę. Co lepsze, jak Pan myśli
(myślicie)?

Moze Pan lekcewazy to IMA (zakladam ze chodzi o in-memory processing), ale jesli ktos
zajmuje sie przeksztalceniami danych w hurtowni (np. alokacje kosztow) to szybkosc
przetwarzania jest czesto duzym ograniczeniem.

Nie, nie lekceważę. IMA to dość ciekawy pomysł - stawiamy serwer firmowy, który robi HD nie
na dyskach tylko w RAMIE. Udostępnia OLAPa bezpośrednio z RAMU - OK.
Ale, to jeszcze nie to, co jest. Kity, że całość danych na życzenie to wie Pan - dla maluczkich.
Dane są, jest ich coraz więcej i żadna technologia tu nie pomoże - tu trzeba pomysłów, a IMA, na
razie przynajmniej - to tylko technologia. Kupili sobie, chłopaki, dużo RAMU i myślą, że Pana
Boga za nogi złapali.

Jesli uzycie technik IMA pozwoli to przyspieszyc o np. 2 rzedy wielkosci, to moze to
spowodowac jakis skok jakosciowy.

Może, owszem, ale przy innej organizacji danych. Nie mam zamiaru zdradzać tu moich pomysłów
na IMA'ę. Czekam na rozwój wypadków

To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i przeliczac. Bedzie
mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych programistow od optymalizacji HD i kodu
(krok w kierunku 'self-service').

Absolutnie nie.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/57
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Powstana gotowe, konfigurowalne aplikacje analityczne.

Nie powstaną, bo nie mogą. Unifikacja będzie, ale mapowanie procesów na raporty wymyślono
już dość dawno i jakoś nie wyszło z fazy reklamy, bo chyba nawet nie prób.

Pan ze swoim zredukowanym, excelowym BI dla ambitnych wcale nie bedzie w lepszej
sytuacji.

Jeżeli komuś IMA się opłaci, to mi. Bo jeżeli ja robię sobie HDA, to ona jest i jest czasami duża.
Jak ja ją wrzucę do IMA'y i odpytam funkcjami detalicznymi, to będzie powerek. Odpytywanie
OLAPA OLAPEM nie ma sensu - odpytywanie OLAPA funkcjami - jak najbardziej.

Teraz w pakiecie SAP mamy narzedzie Xcelsius, ktore pozwala w ciagu 5 minut stworzyc
pieknie wygladajacy dashboard. Jakies trzy godziny zabawy, umie sie wszystko, a potem
sciana. No ale na prezentacjach bardzo sie to ludziom podoba - prawdziwy 'self-service' i
oszalamiajace mozliwosci

Dziękujemy za reklamę 'oszałamiających możliwości'
Je wiem, że się podoba, ale - przepraszam, że będę brutalny - TO NIE EXCEL.
Naród kocha Excela, naprawdę, nie ja to wymyśliłem, ja się tylko zapisałem do fanklubu w 1993
i otwierałem oczy na głupoty, które przez te lata się wygadywało.

Podobnie moze byc z aplkacjami wykorzystujacymi IMA. To bedzie nieprzyzwoicie latwe,
adresowane do informatycznych ignorantow. Latwo wyprze elastyczne, otwarte i mniej
efekciarskie narzedzia, ale wdrozenia bedą zatrzymywac sie na etapie ladnego demo.

Efekciarskie zabawki ZAWSZE zatrzymują się na poziomie demo (moje też, ja też chadzałem
tymi drogami).
Analiza to ciągła praca, coraz to nowe pomysły, raporty, itd.
Czyli - kurczę - Excel. No naprawdę nie ja to wymyśliłem. Ja tylko obserwuję, co się dzieje i
czego mu brakuje.

Pracownicy klienta nie beda w stanie tego na powaznie rozwijac,

Będą. Traktują to jak narzędzie - walą tym młotkiem i nawet nie dzwonią - to taki mój dowód na
słuszność tej drogi. Pan, jak kupi młotek, to też Pan nie wydzwania do jego producenta.

wiec beda sie zapisywac do Pana na szkolenia z Excela i omijac problem.

Ale ja już wiem, co będzie z IMA'ą, jeśli chodzi o architekturę pracy analityków.

No a Pan sie bedzie glowil jak z IMA wyciagnac dane

Spoko - funkcje dostępu do Power Pivota pojawią się albo już w E2012, albo zaraz potem w SP1.
Excelowcy nie zniosą próżni. A ja... hmm... pewnie je podrasuję, bo robię to od lat.(*)

P.S.
(*) ZARAZ, MOMENT! Dlaczego ja się nie reklamuję w taki sposób:
"Robię tuning Excela."
?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.08.11 o godzinie 18:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.08.2011, 18:38

Oto jaskółka nowych czasów!
Pochwalę się nawet, że biorę w niej udział.
http://podyplomowe.ue.wroc.pl/108,40,controlling_wspom...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/57
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.08.11 o godzinie 19:12

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.08.2011, 19:05

Przeczytałem Szanownego raz jeszcze i co nieco dodam
Adam Kalinowski:

Moze Pan lekcewazy to IMA (zakladam ze chodzi o in-memory processing)

chyba "analytics"? processing to processing a anlytics to processing+http://en.wikipedia.org
/wiki/In-memory_database. Czyż nie?
I, w ogóle, jakby to brzmiało? "IMP"? Jak "IMPort" albo (gorzej) IMPotent?
Albo jeszcze gorzej: "IMPossible"?

, ale jesli ktos zajmuje sie przeksztalceniami danych w hurtowni (np. alokacje kosztow) to
szybkosc przetwarzania jest czesto duzym ograniczeniem.

Alokacja kosztów (czyli kontrolingowe przyporządkowanie kosztów do nośników innych, niż
księgowe) jest bardzobardzobardzo ale to bardzo skomplikowana
http://www.goldenline.pl/forum/1992668/raportowanie-fi...

Jesli uzycie technik IMA pozwoli to przyspieszyc o np. 2 rzedy wielkosci, to moze to
spowodowac jakis skok jakosciowy.

a już na pewno skok na kasę klienta

Ale to, co poniżej, to już wymaga grubej czcionki
To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i

przeliczac. Bedzie mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych programistow od

optymalizacji HD i kodu (krok w kierunku 'self-service').

PAN CHCE... EXCELA!

(Ja też!)

Powstana gotowe, konfigurowalne aplikacje analityczne.

Naprawdę? Czyli takie gotowce Excelowe?
Takie do liczenia wskaźników?
I ślicznych wykresów?

Niech się Pan nie gniewa, ale to już ćwiczyliśmy. W latach 1995-1998. Tygrysy Ekonomiczne.
Diagram Ishikawy.
(Ale tak za bardzo to się nie naśmiewam, bo sam zwiedzałem podobne ścieżki, przynajmniej
przez jakiś czas)

Ale nie, spoko, pocieszę Pana - świat informatyczno-analityczny AD 2011 podąża tymi samymi
ścieżkami - http://www.realtimechange.com/solution.htm

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.11 o godzinie 10:40

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2011, 10:29

Wojciech Gardziński:

Ale to, co poniżej, to już wymaga grubej czcionki
To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i

przeliczac. Bedzie mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych programistow

od optymalizacji HD i kodu (krok w kierunku 'self-service').

PAN CHCE... EXCELA!

Gadanie. Tak jakbym nigdy nie korzystal z Excela. W tym roku poswiecilem ok. 2 miesiecy na
programowanie samych tylko aplikacji excelowych
Jak ktos tu niedawno slusznie zauwazyl wiekszosc tego co robia sami uzytkownicy to
'druciarstwo'. Znaja kilka instrukcji, troche sztuczek z internetu.
Troche bardziej skomplikowana rzecz i koniec zabawy
Self-service teoretycznie jest super ale ludzie nia nadazaja. Musza miec jakies tam szablony lub
gotowce. Sam Pan takie produkuje, wiec o co chodzi? Niech to wyrzuca i kupia sobie Excela
2012?
Wracamy do bezsensownych przepychanek z poczatku tego watku

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2011, 13:13

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/57
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Ale to, co poniżej, to już wymaga grubej czcionki
To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i

przeliczac. Bedzie mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych

programistow od optymalizacji HD i kodu (krok w kierunku 'self-service').

PAN CHCE... EXCELA!

Gadanie. Tak jakbym nigdy nie korzystal z Excela. W tym roku poswiecilem ok. 2 miesiecy na
programowanie samych tylko aplikacji excelowych
Jak ktos tu niedawno slusznie zauwazyl wiekszosc tego co robia sami uzytkownicy to
'druciarstwo'. Znaja kilka instrukcji, troche sztuczek z internetu.
Troche bardziej skomplikowana rzecz i koniec zabawy
Self-service teoretycznie jest super ale ludzie nia nadazaja. Musza miec jakies tam szablony
lub gotowce. Sam Pan takie produkuje, wiec o co chodzi? Niech to wyrzuca i kupia sobie
Excela 2012?
Wracamy do bezsensownych przepychanek z poczatku tego watku

Nie, Pan mnie nie zrozumiał. Nie szkodzi - wyjaśniam:
Ja wiem, że Pan to robi i nawet myślę, że Panu wychodzi. Skąd to wiem? Bo widzę, że potrafi
Pan popatrzeć na to z góry i szukać właściwego miejsca dla takich wynalazków/robótek
/aplikacji/(jak zwał, tak zwał).
Większość Excelowców nie potrafi. Chyba przesadziłem in minus - prawie wszyscy nie potrafią.

Proszę zwrócić uwagę na to, co Pan napisał - i ja się z tym w pełni ZGADZAM.
Analiza/controlling/(jak zwał, itd.) - potrzebuje interakcji. Są jakieś tam systemy - ERPy, własne,
arkusiki, itp - i to jest. Z tego jest COŚ - jakieś dostępy/eksporty/wydruki. Są. Są takie, jak
producenci zrobili, jak księgowi zrobili konta, jak sprzedawcy mają swoje ewidencje itp.

JEST POTRZEBA DOŁOŻENIA WŁASNEJ WIEDZY/algorytmów, słowników - słowem: wzbogacenia
tych danych.
Do tej pory świat BI mówił: "To nasza domena!". Kupcie naszego biaja, a my wam zrobimy owe
ulepszenia/wzbogacenia/słowniki. To będzie BI. Tzw. "Inteligencja".

W pierwszej naszej kłótni onegdaj, Pan, i to Pan osobiście!, był przysięgłym zwolennikiem
takiego podejścia, czyż nie? Wciskał mi Pan, że SAP robi lepiej słownikowanie, niż parę SQLków z
Excela.

Było, minęło. Teraz Pan pisze

To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i przeliczac.
Bedzie mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych programistow od optymalizacji HD
i kodu (krok w kierunku 'self-service').

Czyli chce Pan robić owo słownikowanie (już będę skracał te moje warianty ///) gdzieś POZA
BIAJEM. Słusznie - ja się z tym zgadzam!
Gdzie to się normalnie robi? Przecież to właśnie jest jądrem Exceliozy - TO SIĘ ROBI W EXCELU.
DO TEGO WŁAŚNIE NORMALNIE SŁUŻY EXCEL.

A teraz Pan pisze, że IMA ma w tym pomóc. Być może, ale dokładnie tak samo pomagają
(prawie) wszędobylskie Accesski i VBA. Pan czujnie proponuje - dajmy to do IMY!

NIE, NIE DO IMY! Gdziekolwiek do tzw. warstwy pośredniej - do tzw HDA, czy też, jak chce Pan
Andrzej, do Contraband Data Marts.
Czy to w IMA czy w Accessku, czy w darmowym MySQLu, czy też w specjalnie wydzielonej bazie
SQLSa - to BEZ ZNACZENIA. TO MA BYĆ. A z IMĄ nie ma nic wspólnego i lepiej, żeby nie miało,
bo to kolejna proteza Excela.

Podzielmyżesz wreszcie te exceliozy na HD, HDA i Excelki!

Pan i ja myślimy o tym samym, tylko Pan, jakoś nerwowo, szuka TECHNOLOGICZNYCH lekarstw
tej przypadłości, a ja, z uporem maniaka ;) , twierdzę, że one są WYŁĄCZNIE ORGANIZACYJNE i
wynikają li tylko z braku wiedzy, że można.

(Ja już nie produkuję "gotowców analitycznych" - oduczyłem się i wyjaśniałem to już. Szablony
AFINA mają za zadanie wyłącznie pomóc w tworzeniu owych DTSów SQLowych. Muszą być, bo
bez tego nikt by tego ręcznie nie napisał.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.11 o godzinie 13:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2011, 13:44

Wojciech Gardziński:

Adam Kalinowski:

Wojciech Gardziński:

Ale to, co poniżej, to już wymaga grubej czcionki
To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i

przeliczac. Bedzie mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych
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programistow od optymalizacji HD i kodu (krok w kierunku 'self-service').

PAN CHCE... EXCELA!

Gadanie. Tak jakbym nigdy nie korzystal z Excela. W tym roku poswiecilem ok. 2 miesiecy
na programowanie samych tylko aplikacji excelowych
Jak ktos tu niedawno slusznie zauwazyl wiekszosc tego co robia sami uzytkownicy to
'druciarstwo'. Znaja kilka instrukcji, troche sztuczek z internetu.
Troche bardziej skomplikowana rzecz i koniec zabawy
Self-service teoretycznie jest super ale ludzie nia nadazaja. Musza miec jakies tam szablony
lub gotowce. Sam Pan takie produkuje, wiec o co chodzi? Niech to wyrzuca i kupia sobie
Excela 2012?
Wracamy do bezsensownych przepychanek z poczatku tego watku

Nie, Pan mnie nie zrozumiał. Nie szkodzi - wyjaśniam:
Ja wiem, że Pan to robi i nawet myślę, że Panu wychodzi. Skąd to wiem? Bo widzę, że potrafi
Pan popatrzeć na to z góry i szukać właściwego miejsca dla takich wynalazków/robótek
/aplikacji/(jak zwał, tak zwał).
Większość Excelowców nie potrafi. Chyba przesadziłem in minus - prawie wszyscy nie potrafią.

Proszę zwrócić uwagę na to, co Pan napisał - i ja się z tym w pełni ZGADZAM.
Analiza/controlling/(jak zwał, itd.) - potrzebuje interakcji. Są jakieś tam systemy - ERPy,
własne, arkusiki, itp - i to jest. Z tego jest COŚ - jakieś dostępy/eksporty/wydruki. Są. Są
takie, jak producenci zrobili, jak księgowi zrobili konta, jak sprzedawcy mają swoje ewidencje
itp.

JEST POTRZEBA DOŁOŻENIA WŁASNEJ WIEDZY/algorytmów, słowników - słowem:
wzbogacenia tych danych.
Do tej pory świat BI mówił: "To nasza domena!". Kupcie naszego biaja, a my wam zrobimy
owe ulepszenia/wzbogacenia/słowniki. To będzie BI. Tzw. "Inteligencja".

W pierwszej naszej kłótni onegdaj, Pan, i to Pan osobiście!, był przysięgłym zwolennikiem
takiego podejścia, czyż nie? Wciskał mi Pan, że SAP robi lepiej słownikowanie, niż parę
SQLków z Excela.

Było, minęło. Teraz Pan pisze

To co kiedys liczylo sie wsadowo teraz bedzie mozna na biezaco korygowac i
przeliczac. Bedzie mozna zrezygnowac z pomocy doswiadczonych programistow od
optymalizacji HD i kodu (krok w kierunku 'self-service').

Czyli chce Pan robić owo słownikowanie (już będę skracał te moje warianty ///) gdzieś POZA
BIAJEM. Słusznie - ja się z tym zgadzam!
Gdzie to się normalnie robi? Przecież to właśnie jest jądrem Exceliozy - TO SIĘ ROBI W
EXCELU. DO TEGO WŁAŚNIE NORMALNIE SŁUŻY EXCEL.

A teraz Pan pisze, że IMA ma w tym pomóc. Być może, ale dokładnie tak samo pomagają
(prawie) wszędobylskie Accesski i VBA. Pan czujnie proponuje - dajmy to do IMY!

Wcale nie proponuję. Ja nie mam tu nic do powiedzenia, bo to sie juz dzieje. Takie aplikacje
powstaja. Na dobrze dobranych przykladach mozna bedzie zaobserwowac skok technologiczny -
latwosc konfiguracji i jednoczesnie predkosc. Ludzie to kupia.
Wcale nie przedstawiam tego jako szansy na pozytywna zmiane

Mysle, ze technicznie od paru lat mozna tworzyc sensowne systemy BI w narzedziach, ktore juz
są. Problem w tym ze latwiej sklonic klienta do wydania 1 mln pln na nowa technologie +
wdrozenie, niz 100 tys. na prace rozwojowe.
Ja sie co chwila ucze czegos nowego. Robie kolejne demo mozliwosci nowych narzedzi i zanim sie
naprawde dobrze czegos naucze to juz wychodzi z uzycia :-) To daje stała prace, ale nudno jest
po raz pietnasty tworzyc taka sama tabelke przestawna i mówic ze to jest 'business intelligence'
ktorejs tam generacji
IMA ma potencjal zeby byc wlasnie taka kolejna techniczna rewolucja, ktora bardzo uprosci i
przyspieszy rzeczy proste. Trudne beda nadal trudne ale znow przez pare lat nikt nie bedzie mial
na nie czasu. Wszyscy beda zajeci zdobywaniem kompetencji IMA, szkoleniami, certyfikatami
itp.

Adam Kalinowski edytował(a) ten post dnia 03.08.11 o godzinie 21:10

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.08.2011, 21:01

Adam Kalinowski:

Wcale nie proponuję. Ja nie mam tu nic do powiedzenia, bo to sie juz dzieje. Takie aplikacje
powstaja. Na dobrze dobranych przykladach mozna bedzie zaobserwowac skok technologiczny
- latwosc konfiguracji i jednoczesnie predkosc. Ludzie to kupia.
Wcale nie przedstawiam tego jako szansy na pozytywna zmiane

Mysle, ze technicznie od paru lat mozna tworzyc sensowne systemy BI w narzedziach, ktore
juz są. Problem w tym ze latwiej sklonic klienta do wydania 1 mln pln na nowa technologie +
wdrozenie, niz 100 tys. na prace rozwojowe.
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« Wróć do tematów

Ano.

Ja sie co chwila ucze czegos nowego. Robie kolejne demo mozliwosci nowych narzedzi i zanim
sie naprawde dobrze czegos naucze to juz wychodzi z uzycia :-) To daje stała prace, ale nudno
jest po raz pietnasty tworzyc taka sama tabelke przestawna i mówic ze to jest 'business
intelligence' ktorejs tam generacji

Ano.

IMA ma potencjal zeby byc wlasnie taka kolejna techniczna rewolucja, ktora bardzo uprosci i
przyspieszy rzeczy proste.

No nie. To że tabela przestawna będzie miała więcej danych nie oznacza, że będzie można w niej
więcej zrobić. Na razie owa IMA nie ma nawet grupowania członków wymiaru do własnych grup -
jest do bani.

Trudne beda nadal trudne ale znow przez pare lat nikt nie bedzie mial na nie czasu. Wszyscy
beda zajeci zdobywaniem kompetencji IMA, szkoleniami, certyfikatami itp.

Ano. Szczególnie rozwinie się certyfikacja - IT to uwielbia. A analitycy dalej Wyszukaj.Pionowo.
Szkoda, że ja nie mam ani jednego certyfikatu... :(

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.08.11 o godzinie 21:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.08.2011, 21:30

Co Szanowni na to
http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...
?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.08.2011, 17:40

Wojciech Gardziński:

Co Szanowni na to
http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...
?

Przed oficjalnym zatwierdzeniem kursu przez MEN proponuję nie pobierać czesnego :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.08.2011, 18:21

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Co Szanowni na to
http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...
?

Przed oficjalnym zatwierdzeniem kursu przez MEN proponuję nie pobierać czesnego :D

Kiedy już zacząłem...
(Dałem się zaprosić na piwo takiemu jednemu.)

A Szanowny Pan, który z kursów chciałby (i potrafiłby) POPROWADZIĆ? Pytam, że tak powiem,
niezobowiązująco serio.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.08.11 o godzinie 18:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.08.2011, 18:30

Spodziewam się, że przdałby się stopień dra na przynajmniej pokrewnym kierunku. A poza tym,
o ile mogę poprowadzić parę godzin na jakiś temat na konferencji to nie znaczy, że od razu mam
kilkanaście godzin materiału przynajmniej na semestr.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.08.2011, 00:38
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Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 55  56  57  58  59  …  82     Następna »
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