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Michał Sowacki:

Pan sprzedaje derwniany rower i ja też.

Rewelacja. Ten Pana zakamuflowany marketing jest świetny!
Pana rower tak pięknie lśni, nie to co mój :(

Oba nadają się do jazdy. Pan uparcie udowadnia że Pański jest lepszy bo tańszy, a ja nie
twierdze że mój jest lepszy tylko inny, nawet jeżeli jest droższy.

Cóż za nieuzasadniona skromność!

Czy jest sens inwestować w BI? Widocznie tak skoro na całym świecie tak robią. Nie nazwie
Pan wszystkich głupcami, bo wdrożenie BI bez rozważenia innych opcji i przeprowadzenia
odpowiednich badań jest rzeczywiście głupie.

Fałsz. Już pierwsze zdanie jest fałszywe. WYDATEK na BI nie jest inwestycją - jest tzw. kosztem
utopionym.

Panie Andrzeju, niech się Pan przejedzie po Panu Marcinie(*)! On sprzedaje drewniane rowery,
na których nie będzie Pan mógł jeździć z górki, sorka, downhillować....

P.S.
(*) Miało być: "Michale".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 13:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 12:16

Panie Andrzeju, Panie Marcinie, Panie Wojciechu, oczywiście rowery to był żart :-) To co Pan
insynuuje, jest śmieszne (mam nadzieję że to też żart z Pana strony)! Wiem że są ludzie co
kupują rozwiązanie bo fajnie wyglądała prezentacja. Znam takich, jednak profesjonalne
podejście tak nie wygląda. Zbadanie dostępnych opcji, sprawdzenie kosztów i korzyści jest
ważną częścią wyboru odpowiedniego narzędzia. Wybór odpowiedniej firmy po zapoznaniu się z
jej dokonaniami to kolejny element układanki. Wizyty referencyjne i wiele innych elementów
składa się na podjęcie decyzji o wyborze tego czy innego dostawcy. Proszę mi uwierzyć, gdybym
umoczył kilkaset tysięcy lub kilka milionów na zawalonym projekcie, nie wróżyło by to dobrze
mojej karierze czy reputacji.

Michał Sowacki edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 12:46

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 12:44

Wcześniej wspomniał Pan, że przychodzą do Pana tylko ludzie, u których BI się nie sprawdził! Nie
pomyślał Pan, że Ci pozostali nie przychodzą dlatego, że u nich działa jak trzeba? Oczywiście
pozostaje jeszcze grupa, która jest nieświadoma i w końcu do nas trafi lub pozostaną w błogiej
nieświadomości.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 12:53
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Michał Sowacki:

Panie Andrzeju, Panie Marcinie, Panie Wojciechu,

Ach, tam pomyliłem sie powyżej. Wezwanie Pana Andrzeja na odsiecz miało być "na Pana
Michała". Pomyliłem się z tym "panem Marcinem". Ale to szczegóły...

oczywiście rowery to był żart :-)

Jaki żart. Takie śliczne rowery Pan robisz dla żartów????

To co Pan insynuuje, jest śmieszne (mam nadzieję że to też żart z Pana strony)! Wiem że są
ludzie co kupują rozwiązanie bo fajnie wyglądała prezentacja.

Nie na pewno nie dlatego. Śliczne nogi konsultantek TEŻ MAJĄ WPŁYW!

Znam takich, jednak profesjonalne podejście tak nie wygląda. Zbadanie dostępnych opcji,
sprawdzenie kosztów i korzyści jest ważną częścią wyboru odpowiedniego narzędzia. Wybór
odpowiedniej firmy po zapoznaniu się z jej dokonaniami to kolejny element układanki.

Tak tak, ja tez znam takich. Kogo się wysyła? ITków. A ITki są za BI zanim z firmy wyjadą - już
było o tym. I nieświadomych przyszłych użytkowników, dla których wszystko jest nowe. A klienci
sie na wizytach referencyjnych chwalą. Bo jak powiedzieć "Wie Pani, ten biaj to jedna wielka
pomyłka. Jesteśmy głupcami, że w to weszliśmy."?

Wizyty referencyjne i wiele innych elementów składa się na podjęcie decyzji o wyborze tego
czy innego dostawcy.

Z naciskiem na "inne elementy". Bahama, golf, itp.

Proszę mi uwierzyć, gdybym umoczył kilkaset tysięcy lub kilka milionów na zawalonym
projekcie, nie wróżyło by to dobrze mojej karierze czy reputacji.

Podać Panu setki przykładów, gdzie wręcz wróżyło. Ludzie, którzy kupili biaja są postrzegani jako
"odważni", "decyzyjni", "podejmujący ryzyko" itp.
Daje się takiemu jakiegoś "Lidera informatyki" jakąś Galę w Kongresowej, żeby poświecił na
szkle, itp.
Ludzie CHCĄ KUPOWAĆ biaje! Wszyscy to wiemy. Nie chcą ich tylko używać.

(Dostrzegam i doceniam zmianę tonu Pana wypowiedzi.)

P.S.
Uzupełnienie

Proszę mi uwierzyć, gdybym umoczył kilkaset tysięcy lub kilka milionów na zawalonym
projekcie, nie wróżyło by to dobrze mojej karierze czy reputacji.

Jeszcze raz do tego.
Proszę Pana,
rynek już się trochę przyzwyczaił do tej patologii. Jak się biaja "wdroży", czytaj "podpisze
protokół odbioru", to "biaj JEST WDROŻONY", czyli, w terminologii biajowej, "wdrożenie
zakończyło się sukcesem".

Nikt nie wspomina o tym, że biaj ogranicza się do HD, że raporty są eksportowane do Excela i to
tak szybko, jak tylko można to zrobić, że pulpitów nikt nigdy nie użył. I takie tam.

Biaje naprawdę wiedzą jak to robić.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 13:22

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 13:05

Na prawdę nie wiem kto Pana tak źle doświadczył. Ja niestety nie jestem 20 - 25 letnią
długonogą konsultantką i jak coś sprzedaje to odbiorcy końcowemu. Działy IT są zwykle przeciw
wdrażaniu BI przez zewnętrzne firmy. Sami sobie poradzą, takie informatyczne Zosie samosie.

Jakby nikt nie korzystał z naszych raportów to nie uznał bym takiego wdrożenia za udane. Tym
bardziej, utrzymanie narzędzi raportujących też kosztuje, a klienci lubią wiedzieć jak ich
pracownicy użytkują BI i jest to jedno z kryteriów sukcesu.

Michał Sowacki edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 13:29

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 13:25

Michał Sowacki:

Na prawdę nie wiem kto Pana tak źle doświadczył.

A na fałsz?
Cóś podejrzewam...

Jak to kto (mnie źle doświadczył)? Program Microsoft Outlook - bo dostarczył mi to
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http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Ja niestety nie jestem 20 - 25 letnią długonogą konsultantką

Zgadzam się z tym "niestety" ;)

i jak coś sprzedaje to odbiorcy końcowemu. Działy IT są zwykle przeciw wdrażaniu BI przez
zewnętrzne firmy.

To zalezy tylko od stopnia ich dopieszczenia. Pan chyba żałuje na wycieczki, tfu!, szkolenia kadry
IT. (Podzielam Pan pogląd.)

Sami sobie poradzą, takie informatyczne Zosie samosie.

To nie takie złe. Mają bliżej do analityków i czasami to wychodzi. Mam taki przykład. Firma
zleciła nam usługę, kupiła, co trzeba. zrobiliśmy HDA, potem były lekkie zmiany, to cos tam
poprawilismy. Trzeci raz już nas nie wołali, bo sobie sami poprawili i dalej SAMI POPRAWIAJĄ.
Jeden bystry informatyk. Szacun.

Według MOICH KRYTERIÓW to jest SUKCES WDROŻENIA. Niezależność ode mnie.

Jakby nikt nie korzystał z naszych raportów to nie uznał bym takiego wdrożenia za udane.
Tym bardziej, utrzymanie narzędzi raportujących też kosztuje, a klienci lubią wiedzieć jak ich
pracownicy użytkują BI i jest to jedno z kryteriów sukcesu.

To jest Pan fantastyczny, a Pana produkt jest również fantastyczny. OK? To Pan chciał usłyszeć?
99% rynku biaj (wyłączając produkt Pana Michała) nie jest jednak fantastyczne.
A Pana produkt, być może, jest fantastyczny - bo jest tani.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 13:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 13:40

Panie Wojciechu, tu nie chodzi o pochwały, ja także gratuluje wdrożenia z Pana przykładu, ale
Panu też chyba nie o to chodzi.
Twierdzi Pan, że cały rynek BI jest zepsuty, a ja śmiem się z tym nie zgodzić.
Początkowa euforia BI już osłabła, już nie podekscytuje nikogo na KPI, scorcard'y, BPM czy
dashboard'y, bo te terminy są już dobrze znane w środowisku, nie wspominając o DWH, ETL,
OLAP czy MDX.
Te historyczne niepowodzenia w BI dały wiele do myślenia. Nadal w sieci toczą się dyskusje typu
"co się stało?" dlaczego nasz pomysł na BI nie zadziałał?
To są cenne informacje, które mobilizują innych do dokładniejszego zapoznania się z tematem.
Proszę też pamiętać, że prawdziwy boom na BI w naszym kraju zaczął się nieco później niż na
zachodzie, przez co wiele firm było już świadomych zagrożeń.
Prawdopodobnie ma Pan też rację, że gdzieś kilka firm umoczyło podczas wdrożenia, jednak to
nie oznacza, że wszystkie wdrożenia skończyły w ten sam sposób.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 14:03

Jeżeli chodzi o cenę, to wszystko dziś kosztuje. Zarówno Pan, jak i Ja nie będziemy robić
wolontariatu na BI. Czy to, co Ja robię, jest droższe niż to, co Pan robi? A czy to istotne? Niech
klient sam wybierze korzyści, które się dla niego liczą? Afin ma swoje i BI ma swoje, to nie mnie
oceniać co będzie bardziej wartościowe. Rozpatrywanie wdrożenia z punktu widzenia samego
jego kosztu jest błędem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 14:11

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, tu nie chodzi o pochwały, ja także gratuluje wdrożenia z Pana przykładu, ale
Panu też chyba nie o to chodzi.

Eee... tam, też jestem łasy na drapanie za uszkiem...
Raz mi Pan wciska, żem czysty marketing, a nawet, żem bełkot, drugi raz, że nie - to ja już nie
wiem.

Twierdzi Pan, że cały rynek BI jest zepsuty, a ja śmiem się z tym nie zgodzić.

No i to chodzi. Dyskusja merytoryczna na tym właśnie polega.

Początkowa euforia BI już osłabła,

Naprawdę?...

już nie podekscytuje nikogo na KPI, scorcard'y, BPM czy dashboard'y,

Nie, no nie mogę...
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bo te terminy są już dobrze znane w środowisku, nie wspominając o DWH, ETL, OLAP czy
MDX.

A jeszcze bardziej NIE WSPOMINAJĄC o xls...

Te historyczne niepowodzenia w BI dały wiele do myślenia. Nadal w sieci toczą się dyskusje
typu "co się stało?" dlaczego nasz pomysł na BI nie zadziałał?

Cytat z mojego profilu:
"Przez cały czas mówiłem, że to znakomita idea."
Oczywiście.

To są cenne informacje, które mobilizują innych do dokładniejszego zapoznania się z
tematem. Proszę też pamiętać, że prawdziwy boom na BI w naszym kraju zaczął się nieco
później niż na zachodzie, przez co wiele firm było już świadomych zagrożeń.

I poszło jak w dym.

Prawdopodobnie ma Pan też rację, że gdzieś kilka firm umoczyło podczas wdrożenia, jednak
to nie oznacza, że wszystkie wdrożenia skończyły w ten sam sposób.

A ja napisałem, że wszystkie? Ech, muszę podszkolić się ciutkę z matmy i zapodać jakieś korki z
anglika... bo coś chyba źle skumałem...
"Why do 80% BI implementations fail?"

Panie Szanowny! Ależ Pan jesteś obrotowy. Raz be, raz cacy...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 14:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 14:21

Michał Sowacki:

Jeżeli chodzi o cenę, to wszystko dziś kosztuje. Zarówno Pan, jak i Ja nie będziemy robić
wolontariatu na BI.

Ależ oczywiście, że wszystko kosztuje.

Czy to, co Ja robię, jest droższe niż to, co Pan robi? A czy to istotne?

Nie wiem. To nieistotne.

Niech klient sam wybierze korzyści, które się dla niego liczą?

No i własnie dochodzimy do sedna sprawy. Ja też długo, onieśmielony "wielkością" i rozmachem
biajów, byłem zaszyty w "excelowej niszy". Tak się składa, że wcale mi źle z tym nie było jeśli
chodzi o tzw. handel.
Ale pewnego pięknego dnia dotarło do nas, że to nie jest kwestia marketingu, wielkości
rozwiązania. Chyba, tak jakoś, przy okazji wdrożenia w Centrum Informatyki Grupy PZU...
[Reklama]. Coś nam nie przypasowało w tej układance...

Afin ma swoje i BI ma swoje, to nie mnie oceniać co będzie bardziej wartościowe.

Daj Pan spokój z tym AFINEM. 99% firm używa EXCELA, a nie AFINA, czy też
biajów...

Rozpatrywanie wdrożenia z punktu widzenia samego jego kosztu jest błędem.

...z tego 90% nie ze względu na cenę.

Biaje są, po prostu, pomyłką. Ślepą uliczką w rozwoju informatyki.
Trzeba się z niej jak najszybciej wycofać i poszukać lepszej drogi.
Arkusz kalkulacyjny sprawia wrażenie, że jest tą drogą.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 14:50

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 14:47

Ha, Excel, The king of BI też jest w tej grupie, a jak Excel jest, to dla czego nie Afin? Nikt jednak
nie chwali się niepowodzeniami. Spójrzmy na tegoroczny raport w którym jest mowa o 70% do
80% co dla mnie jest dobrym znakiem. Jednak rynek jak i my czegoś się nauczyliśmy.
Nie wiem kto do Pana trafia, ja staram się o klientów którzy są świadomi swoich potrzeb, jak i
świadomi jak wygląda wdrożenie systemu BI.
Jeżeli ktoś jest nastawiony na tanie BI to życzę powodzenia i zadowolenia. To tak jak bym Panu
wciskał że zbudowałem dom używając tylko zwykłego młotka i dokonałem tego w 24H. Biznes
pomyśli o czymś takim a ja miałem na myśli coś takiego.
To są główne przyczyny niepowodzeń w BI:
-złe zarządzanie oczekiwaniami klienta,
-brak udziału użytkowników,
-brak wsparcia zarządu,
-brak odpowiedniej wiedzy i zarządzania
-no i cecha specyficzna dla naszego rynku, czyli kombinowanie by wyszło taniej, zarówno po
stronie zleceniodawców jak i zleceniobiorców.
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Jak na początku naobiecuje klientowi gruszek na wierzbie, a finalnie dostanie on śliwki, to myślę
że projekt się nie powiódł, a swoją drogą ja na tym nie zarobię.

W BI jest przyszłość, ale trzeba robić to dobrze. Rynek czyli te 20% do 30% firm udowodniło że
można, czemu ich nie naśladować!

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 15:04

Biaje są, po prostu, pomyłką. Ślepą uliczką w rozwoju informatyki.
Trzeba się z niej jak najszybciej wycofać i poszukać lepszej drogi.
Arkusz kalkulacyjny sprawia wrażenie, że jest tą drogą.

Całkowicie nie zgadzam się z tą kwestią. Arkusz niech zostanie narzędziem analitycznym. Fakt że
MS postanowił dodać w nim pewne funkcje które pozwoliły na konkurencję Excel vs BI wynikał z
braku rozwiązania BI przez MS. Jednak już SQL 2000 łatał tę dziurę, a kolejne edycję dalej
poszerzały możliwości. Excel pozostanie z nami jako narzędzie do dalszej analizy danych
wygenerowanych przez BI.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 15:12

Excel jest ciągle rozbudowywany, ale nie dla tego by konkurować z BI. PowerPivot został dodany
jako konkurencja dla QlickView, a nie walka z ich natywnymi rozwiązaniami BI. Myślę że MS
planując swoje rozwiązania BI w których są zarówno MS SQL jak i Excel wiedział do czego nadają
się te narzędzia i do czego są one przeznaczone oraz jaka będzie ich przyszłość.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 15:17

Michał Sowacki:

W BI jest przyszłość, ale trzeba robić to dobrze. Rynek czyli te 20% do 30% firm udowodniło
że można, czemu ich nie naśladować!

No i wracamy do standardów.
Jeżeli 20% to dla Pana rynek, to ja wolę te 80%.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 15:35

Michał Sowacki:

Excel jest ciągle rozbudowywany, ale nie dla tego by konkurować z BI. PowerPivot został
dodany jako konkurencja dla QlickView, a nie walka z ich natywnymi rozwiązaniami BI. Myślę
że MS planując swoje rozwiązania BI w których są zarówno MS SQL jak i Excel wiedział do
czego nadają się te narzędzia i do czego są one przeznaczone oraz jaka będzie ich przyszłość.

Zgadzam się z Panem, że M$ nie wie co czyni. Błądzi we mgle. I świat BI widzi to błądzenie i
jeszcze coś tam wierzga.
Niedługo już.
(Możemy się założyć!)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 15:36

Jeżeli 20% to zwycięzcy, to znaczy że jestem tam gdzie powinienem :D

O MS nie mamy co dyskutować, niech czytelnicy osądzą sami.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 16:09

Michał Sowacki:

Jeżeli 20% to zwycięzcy, to znaczy że jestem tam gdzie powinienem :D

O MS nie mamy co dyskutować, niech czytelnicy osądzą sami.

...powiedział Pan Michał, który jeszcze parę postów temu, przekonywał mnie, że robi
fantastyczne hurtownie za pomocą SQLSa i Excela.
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Głupi umrę, bo nie da się tego zrozumieć. :(

Z dyskusji tej wynika jednak pewien wniosek.
Jak wiem z matematyki, statystyki, czy tam czegoś
Wartość oczekiwana = wartość czegoś * prawdopodobieństwo osiągnięcia

Więc jeśli 80% biajów to padaczki (ja twierdzę, że więcej, ale niech tam)
to
wartość oczekiwana projektu BI = 20% * Deklarowany miód z wdrożenia BI

Czyli nie wdrażaj BI! Bo, nawet jak Ci się uda, to OCZEKIWANY KOSZT tego przedsięwzięcia to
jeszcze PIĘĆ RAZY WIĘCEJ, niż pan sprzedawca biaja raczył nakreślić, czyli KOSMOS RAZY PIĘĆ.

Dzięki, Panie Michale, za wsparcie argumentami tego wywodu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 16:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 16:47

Pominął Pan kilka zmiennych w swoich genialnych wyliczeniach. Biorąc pod uwagę skalę rynku to
fakt że się podzielimy na 80/20, niczego fizycznie dla nas nie zmieni. Jako samodzielni
przedsiębiorcy jeżeli w ciągu całego naszego funkcjonowania w tym biznesie osiągniemy w sumie
1% całego rynku to już będzie sukces.

Przykro mi że nie rozumie Pan moich argumentów i nie potrafi złożyć w spójną całość naszej
konwersacji.

Za BI przemawia rynek i te 20% udanych wdrożeń na świecie, dodatkowo potwierdza to
popularność tematu w internecie, prasie jak i popularność kursów związanych z BI i ciągle
rosnące zapotrzebowanie na developerów i analityków BI. Gdyby było inaczej rynek by to
pokazał.

Pańskie argumenty przeciw BI są nieważne/ułomne.

W tym momencie walczy Pan z wiatrakami Panie Wojciechu. BI się mocno trzyma i już nie puści.
Nie rezygnuje się z technologii, która się sprawdza, nawet jeżeli ciężko jest ją wdrożyć.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 20:09

Sprzedaje Pan BI na Excelu i jest Pan jednocześnie przeciw BI, zagubiłem się?!? Może Pan gdzieś
zbłądził z tym Afin'em i to takie wyrodne dziecko, przypadkowego projektu.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/70
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Właściciel,
Michał Sowacki
Technologie
Informatyczne

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
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Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 68  69  70  71  72  …  82     Następna »

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.09.2011, 20:14

Michał Sowacki:

Sprzedaje Pan BI na Excelu i jest Pan jednocześnie przeciw BI, zagubiłem się?!? Może Pan
gdzieś zbłądził z tym Afin'em i to takie wyrodne dziecko, przypadkowego projektu.

Ależ Pan jest słodziutki w pouczaniu mnie. Dziękuję Panu bardzo za nauki i troskę.
Bardzo bym chciał wiedzieć, kto za Panem stoi.

To 1400. post tutaj.
Kilkaset argumentów przeciw tej najśmieszniejszej branży świata.

Tak inteligentna, że aż musi używać korupcji, żeby istnieć.
Tak nowoczesna, że 20 letnie SQL-ki, uruchamiane z 20-letniego Excelka, sieją panikę.
Tak atrakcyjna, że nikt o zdrowym rozsądku jej nie chce, a wszyscy wolą się wstydzić, ale
używać poniżanego Excelka.
Tak prawdziwa, że kłamstwo już nawet nie kłuje.
Tak zwiększa ROI, że aż się ogranicza koszty wdrożenia.
Tak merytorycznie pewna siebie, że aż stosuje się podpuszki, zamiast argumentów.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.09.11 o godzinie 22:59

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.09.2011, 21:54

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/70
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