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Proszę przytoczyć jakiś prawdziwy argument. Na razie nie mam z czym dyskutować.

P.S. Oglądałem się przed chwilą za siebie, nikogo tam nie było...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.09.2011, 09:48

Michał Sowacki:

Proszę przytoczyć jakiś prawdziwy argument. Na razie nie mam z czym dyskutować.

Jeżeli Pan nie widzi żadnego sensownego argumentu, TO PO CO PAN SIĘ TU UDZIELA?
Parowanie ciosów w powietrze jest, proszę Pana, bez sensu.
Zawsze Pan postępuje bez sensu? Traci Pan swój czas i innych.

P.S. Oglądałem się przed chwilą za siebie, nikogo tam nie było...

Ech, Panie Michale... Nie dość, że Pan nie widzi, to Pan jeszcze nie wie, gdzie patrzeć.
Mocodawcy są na górze, nie za pleckami - podpowiadam życzliwie.

Tymczasem, zajmę się HDA dla kolejnego klienta SAP...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.09.2011, 10:36

Panie Wojciechu, sam Pan marnuje czas. Próbuje Pan wmówić wszystkim jakieś teorie spiskowe
związane z niesprawiedliwą globalną dominacją BI. Rozwiązania BI były, są i będą tak samo, jak
Excel. Oba rozwiązania żyją w równowadze, niezależnie od tego czy Pan w to wierzy, czy nie. Ja
udowodniłem, co chciałem, a Pana dziwne argumenty nie podważają niczego, co przedstawiłem
w tym wątku.

Zapytam jeszcze raz, po co walczy Pan z BI? Przecież gryzie Pan rękę, która Pana karmi.
Sprzedajecie Afin'a jako BI dla Excel'a i raczej za psie pieniądze, ale zarabiacie, na konsultingu,
który jest wymagany, bo nie jest to ani super intuicyjne narzędzie, ani nie ma nic wspólnego
najlepszymi praktykami w branży. Nasze projekty kosztują klienta tyle samo, tylko Pan bardziej
angażuje ludzi niż technologię i tu jest ukryty dodatkowy koszt BI na excel'u. Mnie nie podoba się
to podejście, gdyż szerzy ciemnotę i zacofanie, a dodatkowo nie zmniejsza nakładów pracy po
stronie klienta. Ludzie, którzy mogli, by podjąć nowe wyzwania śleńczą i klepią te excele, gdzie
tu jest postęp?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.09.2011, 11:28

Michał Sowacki:

...tylko Pan bardziej angażuje ludzi niż technologię i tu jest ukryty dodatkowy koszt BI na
excel'u. Mnie nie podoba się to podejście, gdyż szerzy ciemnotę i zacofanie, a dodatkowo nie
zmniejsza nakładów pracy po stronie klienta. Ludzie, którzy mogli, by podjąć nowe wyzwania
śleńczą i klepią te excele, gdzie tu jest postęp?

Ciemnota i zacofanie? A moze rachunek ekonomiczny? W Polsce za licencje na zachodnie
produkty software-owe trzeba zaplacic podobne pieniadze. To dotyczy tez pracy programistow,
ktorzy jako jedna z niewielu grup zawodowych ma mozliwosc zarabiania na globalnym rynku
Za to wykwalifikowany analityk sprzedazy kosztuje u nas dwa razy mniej

W Polsce oplaca sie remontowac w warsztatach pietnastoletnie niemieckie samochody. To tez
pewnie czasem pochlania wiecej pracy niz produkcja nowego.
Nie chodzi o to, ze u nas w ogole nie warto kupowac licencji na wysokiej klasy narzedzia BI, ale
ta granica rentownosci na pewno jest duzo bardziej przesunieta w strone recznej dłubaniny
Moze kiedy pojawiaja sie problemy z trudna do ogarniecia skala wdrozenia i przeciazeniem
kluczowych pracownikow zakup lepszych narzedzi BI zaczyna byc naprawde konieczny. Dla
prostych wdrozen to kwestia wyboru: placimy ludziom czy placimy za licencje

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.09.2011, 13:22

Adam Kalinowski:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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Michał Sowacki:

...tylko Pan bardziej angażuje ludzi niż technologię i tu jest ukryty dodatkowy koszt BI na
excel'u. Mnie nie podoba się to podejście, gdyż szerzy ciemnotę i zacofanie, a dodatkowo
nie zmniejsza nakładów pracy po stronie klienta. Ludzie, którzy mogli, by podjąć nowe
wyzwania śleńczą i klepią te excele, gdzie tu jest postęp?

Ciemnota i zacofanie? A moze rachunek ekonomiczny?

Nie "może". Na pewno!

W Polsce oplaca sie remontowac w warsztatach pietnastoletnie niemieckie samochody. To tez
pewnie czasem pochlania wiecej pracy niz produkcja nowego.
Nie chodzi o to, ze u nas w ogole nie warto kupowac licencji na wysokiej klasy narzedzia BI,
ale ta granica rentownosci na pewno jest duzo bardziej przesunieta w strone recznej dłubaniny

Oczywiście. W Niemczech jest tani kapitał, droga robocizna - u nas odwrotnie.
Ponieważ Excelowe doróbki wystarczają - więc drogie biaje wio!

Moze kiedy pojawiaja sie problemy z trudna do ogarniecia skala wdrozenia i przeciazeniem
kluczowych pracownikow zakup lepszych narzedzi BI zaczyna byc naprawde konieczny.

Ja nie przeczę, że "duże" narzędzia mają gdzieś tam jakiś sens. Oczywiście, zawsze się znajdzie
skala, że warto. Może w 1% wdrożeń...

Dla prostych wdrozen to kwestia wyboru: placimy ludziom czy placimy za licencje

Oczywiście. A ponieważ stosunek kosztów kapitał/robocizna jest taki, jaki jest, więc...

Ale, w tym wątku, staram się Szanownym udowodnić i PO TO przewija się ów mój AFIN, że
MOŻNA TO ZROBIĆ!

Reasumując...
Kill BI! ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.09.11 o godzinie 15:17

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.09.2011, 15:08

Adam Kalinowski:

Ciemnota i zacofanie? A moze rachunek ekonomiczny? W Polsce za licencje na zachodnie
produkty software-owe trzeba zaplacic podobne pieniadze. To dotyczy tez pracy
programistow, ktorzy jako jedna z niewielu grup zawodowych ma mozliwosc zarabiania na
globalnym rynku
Za to wykwalifikowany analityk sprzedazy kosztuje u nas dwa razy mniej

W Polsce oplaca sie remontowac w warsztatach pietnastoletnie niemieckie samochody. To tez
pewnie czasem pochlania wiecej pracy niz produkcja nowego.
Nie chodzi o to, ze u nas w ogole nie warto kupowac licencji na wysokiej klasy narzedzia BI,
ale ta granica rentownosci na pewno jest duzo bardziej przesunieta w strone recznej dłubaniny
Moze kiedy pojawiaja sie problemy z trudna do ogarniecia skala wdrozenia i przeciazeniem
kluczowych pracownikow zakup lepszych narzedzi BI zaczyna byc naprawde konieczny. Dla
prostych wdrozen to kwestia wyboru: placimy ludziom czy placimy za licencje

Tu jest jeszcze inna kwestia - czasochłonny BI wersji Excel, który zabiera analitykowi większość
czasu na dotarcie do danych i sprawdzenie ich poprawności zabiera mu czas na robienie bardziej
zaawansowanych analiz. A tego w rachunku ekonomicznym tak od razu nie widać, że się robi
analizy na poziomie tabeli przestawnej.

Ja jestem jak najbardziej przeciwny budowaniu hurtowni od dołu. Pan Wojciech proponuje HDA
dla analityków (z definicjami wymiarów porozrzucanymi po różnych excelach, żeby jeszcze
wiedzieli których!), a następnie przenoszenie tego co częściej używane, stopniowo do HDC. Ja
znam dział IT, który przez rok miał projekty o większym priorytecie niż wystawienie danych do
hurtowni więc jakoś mnie to nie przekonuje. A pewnie tym bardziej analityków, którzy potrafią
tydzień czekać na SELECTA, którego mogą sobie w excelu obrobić.

HDA powinno być jedynie opcją na to czego nie ma w głównej HD, bo jest używane rzadziej niż
np. raz na kwartał - a i tak przecież wymaga zaciągnięcia wszystkich pozostałych wymiarów.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.09.11 o godzinie 13:11

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |16.09.2011, 17:25

a tu coś z dedykacją dla p. Wojtka:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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Domy w całości budowane na hali fabrycznej, na własne discoverowe oczy widziałem, że dom
powstaje w 1 dzień, te większe do pięciu. Jak widać, nie posługują się młotkami.

btw. ja nic nie mówię o braku analiz mówiących, że NINJA (no income no job no asssets) spłacać
kredytu nie będzie, a dom nie zawsze da się sprzedać drożej niż był kupiony :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.09.11 o godzinie 12:18

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2011, 11:10

RATUNKU!

Namawiają nas na powrót Komuny!!!

Nierówni myślą, że to źle równym być, chcą ładnie pachnieć, chcą być chudzi, chcą tyć. Centralny

wyrównywacz wskaże nam ich i jeszcze dzisiaj założymy im...

Równe buty, równe zęby, nos...

Nieeeeeeeeeee!!!!!!!!!!..............

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.09.2011, 20:29

Wojciech Gardziński:

RATUNKU!

Namawiają nas na powrót Komuny!!!

Nierówni myślą, że to źle równym być, chcą ładnie pachnieć, chcą być chudzi, chcą tyć.

Centralny wyrównywacz wskaże nam ich i jeszcze dzisiaj założymy im...

Równe buty, równe zęby, nos...

Nieeeeeeeeeee!!!!!!!!!!..............

o czym Pan mówi??? Nie wie Pan, że u nas domy też wybiera się katalogów gotowców?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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Nie wiem czy jest tu sens dyskutować o budownictwie, ale dom modularny oznacza, że składa się
z modułów, które jeszcze dodatkowo można dostosowywać.
I nikt nie zabrania budować wg zupełnie autorskiego projektu.

A co do jednego projektu na firmę... Pan się zapyta IT czy chcą zarządzać kilkunastoma czy
dziesiątkami HDA?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 17.09.11 o godzinie 20:52

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |17.09.2011, 20:51

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Równe buty, równe zęby, nos...[/i]

Nieeeeeeeeeee!!!!!!!!!!..............

o czym Pan mówi??? Nie wie Pan, że u nas domy też wybiera się katalogów gotowców?
Nie wiem czy jest tu sens dyskutować o budownictwie, ale dom modularny oznacza, że składa
się z modułów, które jeszcze dodatkowo można dostosowywać.
I nikt nie zabrania budować wg zupełnie autorskiego projektu.

1. Jak na przypowieść o młotku pneumatycznym, to zadziwiająco mało tu o młotku
pneumatycznym...

2. Czy Pan mieszka w takim domu? Ile procent ludzi wybiera takie budownictwo? Czy Pan widział
filmy hamerykańskie, pokazujące, jak zwiewane są takie domki?

A co do jednego projektu na firmę... Pan się zapyta IT czy chcą zarządzać kilkunastoma czy
dziesiątkami HDA?

Panie Andrzeju, Pan mnie cały czas nie rozumie...
To ja właśnie, razem z moim kumplem Ralphem K., namawiam tutaj, żeby hurtownie danych
były (posiadane przez) analityków, a informatycy im służyli pomocą, a nie nimi ZARZĄDZALI.

Obecna mizeria analityczna na tym właśnie polega, że biaje są dla ITków, a Excelki dla
analityków. ITki (w korporacjach) to pany świata - to jeden z większych błędów Małomiękkiego,
że tym kupczeniem certyfikatami do tego doprowadził.

Niech Pan dalej robi cudmalinowe domki dla ITków. Analitycy wolą budować (i w nich mieszkać)
domy od fundamentów. Najlepiej z cegły (to tzw. czysta złośliwość pod adresem młotka
pneumatycznego - przez moją chałupę przewinęły się ostatnio tabuny budowlańców, a ja u
żadnego nie widziałem młotka p.)

P.S.
To 1410 post.
Tak mi się skojarzyło z bitwą pod Grunwaldem...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.11 o godzinie 08:58

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2011, 08:24

Wojciech Gardziński:

1. Jak na przypowieść o młotku pneumatycznym, to zadziwiająco mało tu o młotku
pneumatycznym...

pracując młotkiem zwykłym buduje się dom z drewna chyba 2-3 miesiące, po wprowadzeniu
pneumatycznych zeszli do poniżej miesiąca, po wprowadzeniu paneli ścian do dwóch tygodni, po
przeniesieniu budowy na halę ze stałą pogodą, obecnymi wykonawcami i materiałami można
zejść do 1-5 dni. Ale trzeba wyjść od optymalizacji czasu budowy...

2. Czy Pan mieszka w takim domu? Ile procent ludzi wybiera takie budownictwo? Czy Pan
widział filmy hamerykańskie, pokazujące, jak zwiewane są takie domki?

wie Pan dlaczego? - bo po tornadzie łatwiej odbudować drewno niż murowany.
A drewno impregnowane (również na ogień) jest równie trwałe co cegła. Więc w Kanadzie i USA -
ja wiem... 80%

A co do jednego projektu na firmę... Pan się zapyta IT czy chcą zarządzać kilkunastoma czy
dziesiątkami HDA?

Panie Andrzeju, Pan mnie cały czas nie rozumie...
To ja właśnie, razem z moim kumplem Ralphem K., namawiam tutaj, żeby hurtownie danych
były (posiadane przez) analityków, a informatycy im służyli pomocą, a nie nimi ZARZĄDZALI.

jedynie mogę dodać - słabo się zarządza hurtownią przez excela. :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2011, 19:20

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

1. Jak na przypowieść o młotku pneumatycznym, to zadziwiająco mało tu o młotku
pneumatycznym...

pracując młotkiem zwykłym buduje się dom z drewna chyba 2-3 miesiące, po wprowadzeniu
pneumatycznych zeszli do poniżej miesiąca, po wprowadzeniu paneli ścian do dwóch tygodni,
po przeniesieniu budowy na halę ze stałą pogodą, obecnymi wykonawcami i materiałami
można zejść do 1-5 dni. Ale trzeba wyjść od optymalizacji czasu budowy...

No i nie dociera do Pana, że JA NIE CHCĘ DOMU Z DREWNA?!

2. Czy Pan mieszka w takim domu? Ile procent ludzi wybiera takie budownictwo? Czy Pan
widział filmy hamerykańskie, pokazujące, jak zwiewane są takie domki?

wie Pan dlaczego? - bo po tornadzie łatwiej odbudować drewno niż murowany.

Ma Pan zadziwiającą zdolność nie odpowiadania na zadane pytania.

A drewno impregnowane (również na ogień) jest równie trwałe co cegła. Więc w Kanadzie i
USA - ja wiem... 80%

A co do jednego projektu na firmę... Pan się zapyta IT czy chcą zarządzać kilkunastoma
czy dziesiątkami HDA?

Panie Andrzeju, Pan mnie cały czas nie rozumie...
To ja właśnie, razem z moim kumplem Ralphem K., namawiam tutaj, żeby hurtownie
danych były (posiadane przez) analityków, a informatycy im służyli pomocą, a nie nimi
ZARZĄDZALI.

jedynie mogę dodać - słabo się zarządza hurtownią przez excela. :)

A ktoś Panu każe przez Excela? ja w Excelu robię tylko prototyp, ktory potem zasilam SQLkami
obojętnie skąd, z AFIN.NET.IS.EXE-ka, VBA, Accessa, SQLSa - obojętnie. To Pan mi wmawia że
ja steruję HD Excelem.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2011, 20:05

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

1. Jak na przypowieść o młotku pneumatycznym, to zadziwiająco mało tu o młotku
pneumatycznym...

pracując młotkiem zwykłym buduje się dom z drewna chyba 2-3 miesiące, po
wprowadzeniu pneumatycznych zeszli do poniżej miesiąca, po wprowadzeniu paneli ścian do
dwóch tygodni, po przeniesieniu budowy na halę ze stałą pogodą, obecnymi wykonawcami i
materiałami można zejść do 1-5 dni. Ale trzeba wyjść od optymalizacji czasu budowy...

No i nie dociera do Pana, że JA NIE CHCĘ DOMU Z DREWNA?!

No i w tym problem - będzie Pan budował od 2 miesięcy do pół roku.

Tylko proszę nie namawiać do tego w listopadzie powodzian, bo zostaną bez domu na zimę. Ja
wtedy powiem, że widocznie niestety posłuchali Pana :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2011, 20:13

Andrzej O.:

No i w tym problem - będzie Pan budował od 2 miesięcy do pół roku.

Ja nie "buduję" HDA przez dwa miesiące ani przez dwa lata. Budowa HDA to wstępny prototyp w
dwa dni, działający prototyp w dwa tygodnie, wieczne ulepszanie przez dowolny, wyznaczony
przez użytkownika (sic!) okres i gdy UŻYTKOWNIK jest do tego gotowy, przeklejka do SQLSa,
czyli betonik, żeby się nie rozleciało.

Z tym że z mojego doświadczenia wiem i coraz bardziej się w tym upewniam, że te nasze
excelkowe "działające prototypy" to wręcz bardzo dobre rozwiązania docelowe i nikt nie zgłasza
chęci zalania betonkiem. SERIO.
Dlaczego? Z prostego względu - wszystkie(!) poprawki i usprawki robi się przez telefon.
BO EXCELEK JEST ELASTYCZNY.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.11 o godzinie 20:23

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj

Noo... nie przechodźmy tak łatwo z metafory do BI... - Excel w tej metaforze byłby raczej
trzcinką :) ewentualnie zapałkami :)

Wojciech Gardziński:

A ktoś Panu każe przez Excela? ja w Excelu robię tylko prototyp, ktory potem zasilam
SQLkami obojętnie skąd, z AFIN.NET.IS.EXE-ka, VBA, Accessa, SQLSa - obojętnie. To Pan mi
wmawia że ja steruję HD Excelem.

To w czym Pan obsługuje HD - w Visual Studio?

Bo już nie rozumiem - z tego co pamiętam w Afinie hurtownia była po prostu tabelą przestawną
na podstawie odwołania do zewnętrznego źródła. Potem Pan mówi, ze jednak tworzy HD w
SQL...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 18.09.11 o godzinie 21:31

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |18.09.2011, 21:14

Andrzej O.:

Noo... nie przechodźmy tak łatwo z metafory do BI... - Excel w tej metaforze byłby raczej
trzcinką :) ewentualnie zapałkami :)

Wojciech Gardziński:

A ktoś Panu każe przez Excela? ja w Excelu robię tylko prototyp, ktory potem zasilam
SQLkami obojętnie skąd, z AFIN.NET.IS.EXE-ka, VBA, Accessa, SQLSa - obojętnie. To Pan
mi wmawia że ja steruję HD Excelem.

To w czym Pan obsługuje HD - w Visual Studio?

SQLkami z dowolnego programu, w tym z AFINA, AFIN.NET.IS.EXE, Accessa, VBA, SQLSa

Bo już nie rozumiem - z tego co pamiętam w Afinie hurtownia była po prostu tabelą
przestawną na podstawie odwołania do zewnętrznego źródła.

To, jak Pan pamięta - bardzo uprzejmie proszę o cytacik! Bardzo uprzejmie.
Panie Andrzeju, niech mi Pan nie wciska dziecka w brzuch, proszę.
W przeciwnym razie, bardzo uprzejmie proszę o sprostowanko.

HD tabelą przestawną z odwołaniem do gdzieśtam??? Ja jestem nienormalny, ale nie aż tak.

Potem Pan mówi, ze jednak tworzy HD w SQL...

To Pan mi, że ja.

P.S. Dowody:
14. i 26. 01.2010 (wcześniej, niż poznaliśmy się osobiście)
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...
http://www.goldenline.pl/forum/1435088/excel-sql-serve...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.11 o godzinie 22:54

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj18.09.2011, 21:55

Panie Wojciechu, Panie Andrzeju, przepraszam że się wetrące, zauważyłem drobną nieścisłość
kilka postów temu. Pan Wojciech twierdzi że BI buduje się dla IT i IT zarządza tym rozwiązaniem
dla siebie. Czy mogę prosić o rozwinięcie tej myśli? Wydawało mi się że BI buduje się dla biznesu
(w tym i analityków) i zarządza także zgodnie z celami biznesowymi (czyli także dla analityków)?

Panie Andrzeju, myślę że nie ma sensu roztrząsać jak jest tworzona i gdzie jest przechowywana
DWH w rozwiązaniu Pana Wojciecha. Mogą być hurtownie oparte na arkuszach xls/xlsx, które
później migruje się do silnika bazy danych. Jest to wykorzystanie oklepanego rozwiązania. Swoją
drogą Pan Wojciech wspomina że rozwiązania te mają od kilkudziesięciu do kilkuset mega więc
zarówno czasochłonność ani skala nie są porażające. Niektórzy wykorzystują to podejście do
budowy tematycznych data martów.

Podsumowując, podczas gdy Pan Wojciech stawia domki, nawet te murowane, my stawiamy całe
osiedla. Wszystko jest kwestią skali.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 09:16

Normalnie, metamorfoza Pana Michała!
Czym Pan dostał? Młotkiem pneumatycznym? ;)
Nie no dobra, głupi żart. Witam na pokładzie normalnie rozmawiających.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, Panie Andrzeju, przepraszam że się wetrące, zauważyłem drobną nieścisłość
kilka postów temu. Pan Wojciech twierdzi że BI buduje się dla IT i IT zarządza tym
rozwiązaniem dla siebie. Czy mogę prosić o rozwinięcie tej myśli? Wydawało mi się że BI
buduje się dla biznesu (w tym i analityków) i zarządza także zgodnie z celami biznesowymi
(czyli także dla analityków)?

Panie Andrzeju, myślę że nie ma sensu roztrząsać jak jest tworzona i gdzie jest
przechowywana DWH w rozwiązaniu Pana Wojciecha.

Piszę Pan, że się Panu wydaje, że nie warto, po czym opisuje ją Pan źle.
Pan prezentuje tutaj swoje chciejstwo.

Mogą być hurtownie oparte na arkuszach xls/xlsx,

Uprzejmie proszę o wskazanie, gdzie namawiam do HD w plikach Excela!

które później migruje się do silnika bazy danych. Jest to wykorzystanie oklepanego
rozwiązania. Swoją drogą Pan Wojciech wspomina że rozwiązania te mają od kilkudziesięciu
do kilkuset mega więc zarówno czasochłonność ani skala nie są porażające. Niektórzy
wykorzystują to podejście do budowy tematycznych data martów.

Naprawdę, niektórzy wykorzystują? Tak z 90%

Podsumowując, podczas gdy Pan Wojciech stawia domki, nawet te murowane, my stawiamy
całe osiedla. Wszystko jest kwestią skali.

To miłe, że odwzajemnia się Pan jeszcze lepszym żartem, niż mój. Brawo!
Dowcipnisie z nas.

P.S.
Przeoczyłem to, więc się odnoszę.

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, Panie Andrzeju, przepraszam że się wetrące, zauważyłem drobną nieścisłość
kilka postów temu. Pan Wojciech twierdzi że BI buduje się dla IT i IT zarządza tym
rozwiązaniem dla siebie. Czy mogę prosić o rozwinięcie tej myśli? Wydawało mi się że BI
buduje się dla biznesu (w tym i analityków) i zarządza także zgodnie z celami biznesowymi
(czyli także dla analityków)?

Zacznę filozoficznie:
W wielu miejscach naszego życia teoria mija się z praktyką...

BI to właśnie doskonały przykład.
Teoretycznie BI to usługa dla biznesu. Ale biznes jej NIE CHCE, bo 99% używa Excela - tu chyba
zgoda? Czy może Pan(owie) zaprzeczy?
Teoretycznie BI to kłopot dla IT. Ale IT jest - jakoś dziwnie, nieprawdaż? - głównym fanem BI.

Pisze o tej korupcji, czyli, że nie ten podejmuje decyzję, kto ma tego używać. To efekt kupczenia
certyfikatami, ale przede wszystkim kiepskiego wykształcenia analityków pod kątem
informatycznym - oni nie wiedzą, czego oczekiwać po IT.
Stąd http://afin.net/excel/SelfSeviceBI/ProgramRamowySelfSe...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 09:54

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 09:31

Poproszę o odpowiedź na główne pytanie z mojego poprzedniego posta?

W odpowiedzi na Pana edit:
Jeżeli pisze Pan tylko o projektach BI które upadły to rzeczywiście mogę się z Panem zgodzić,
jeżeli zaś opisuje Pan cały rynek to jest Pan w wielkim błędzie.

Michał Sowacki edytował(a) ten post dnia 19.09.11 o godzinie 10:01

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |19.09.2011, 09:57

Michał Sowacki:

Poproszę o odpowiedź na główne pytanie z mojego poprzedniego posta?

W odpowiedzi na Pana edit:
Jeżeli pisze Pan tylko o projektach BI które upadły to rzeczywiście mogę się z Panem zgodzić,
jeżeli zaś opisuje Pan cały rynek to jest Pan w wielkim błędzie.

Kiedy "cały rynek" to dokładnie to samo, co "projekty BI, które upadły".
"Why do 80% BI implementations fail?"

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 69  70  71  72  73  …  82     Następna »

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj19.09.2011, 10:05

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/71
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