
Zakończ obserwację OdpowiedzMicrosoft Excel: The king of BI

« Wróć do tematów
Business Intelligence

Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

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

« Poprzednia     1  … 74  75  76  77  78  …  82     Następna »

Ponieważ zakończyliśmy dyskusję na wątku sąsiednim o bi.pl w związku z tym, ze Pan Wojtek
zamierza konkurować Excelem z SPSSem i Matlabem wytłumaczę to na wątku do tego
właściwym:
Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Żadne nowe - SPSS ma właśnie wersję 17 :D Pan mnie w szczegółach nie pyta, bo ostatni
raz to widziałem 15 lat temu :)

To jest Pan na czasie! (zero sarkazmu, 100% powagi). Gratulki.

http://www.spss.pl/spss/spss17.html

No to czytamy:

Najnowsze osiągnięcia wersji 17.:
1. obsługuje wiele języków.
2. wprowadza również zmianę nazw poszczególnych modułów
3. nowy edytor poleceń
(informacje Z PIERWSZEJ STRONY, czyli najważniejsze!)

http://www.mathworks.com/index.html

Wiatraki.

Panie Wojtku, w tym momencie wykazał Pan taki poziom ignorancji, że jak dla mnie utracił Pan
te resztki racji, które Pan posiadał w sprawie miejsca Excela w całym zestawie narzędzi
analitycznych.

Jeśli uda się Panu w jakiejkolwiek uczelni przekonać Rektora, że ma zrezygnować z licencji
(edukacyjnych) na SPSS lub Matlaba i zamiast tego używać Excela to:
- studenci, którzy nigdy nie korzystali z tych narzędzi pokochają Pana - dzięki temu laborka
zamiast semestr będzie musiała trwać 2 lata bo będzie liczona na tym liczydle
- studenci, którzy korzystają z SPSS lub Matlaba zastrzelą Pana jak się dowiedzą, że laborkę
robioną teraz w semestr będą mieli w tym samym czasie robić w Excelu.

Niestety - proponuje Pan to samo w firmach w sprawie narzędzi analitycznych, gdzie to nie
studenci płacą za czas, a przedsiębiorstwo płaci pracownikom...

I w zasadzie tym można zakończyć dyskusję również na tym wątku.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.11.2011, 15:00

Ogólnie: Szanowny Panie Andrzeju, jak ma Pan zamiar kończyć (zdaje się, że już co chwilę), to
po co Pan zaczyna?
Mi się z takim rozpoczynaniem-kończeniem kojarzy taki dowcip z lat młodzieńczych (tekst
oryginalny, sorka za przekleństwo):

Młody chłopak na turnieju tenisowym podszedł do Fibaka i mówi
- Czy mógłby Pan jutro, po wygranym meczu, podejść do mnie, będę tu siedział z dziewczyną, i
coś do mnie zagadać, bo chcę na niej zrobić wrażenie? Proszę... mam na imię Andrzej...
Nazajutrz Fibak wygrał mecz w pięknym stylu, tłum wiwatuje, Fibak odnalazł chłopaka,
podchodzi uśmiechnięty do niego i jego dziewczyny i mówi
- Cześć, Andrzej!
- Spierdalaj!...

Andrzej O.:

Panie Wojtku, w tym momencie wykazał Pan taki poziom ignorancji, że jak dla mnie utracił
Pan te resztki racji, które Pan posiadał w sprawie miejsca Excela w całym zestawie narzędzi
analitycznych.

Łałałałała, jak łatwo utracić "resztki racji". Znaczy, moment!... One, znaczy się, były! Dziękuję
za komplement!

Jeśli uda się Panu w jakiejkolwiek uczelni przekonać Rektora, że ma zrezygnować z licencji
(edukacyjnych) na SPSS lub Matlaba i zamiast tego używać Excela to:
- studenci, którzy nigdy nie korzystali z tych narzędzi pokochają Pana - dzięki temu laborka
zamiast semestr będzie musiała trwać 2 lata bo będzie liczona na tym liczydle
- studenci, którzy korzystają z SPSS lub Matlaba zastrzelą Pana jak się dowiedzą, że laborkę
robioną teraz w semestr będą mieli w tym samym czasie robić w Excelu.

Powiem tak:
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Na studiach uczyłem się programowania liniowego na badaniach operacyjnych, do tego stopnia
nawet, że umiałem algorytm Simplex stosować RĘCZNIE!...
Jakież było moje zdziwienie, gdy odkryłem Solvera w Excelu... (dostępny od wersji chyba 4...)
Excel już wtedy był, pogardzanym przez informatyków, narzędziem...

Niestety - proponuje Pan to samo w firmach w sprawie narzędzi analitycznych, gdzie to nie
studenci płacą za czas, a przedsiębiorstwo płaci pracownikom...

I w zasadzie tym można zakończyć dyskusję również na tym wątku.

Fibak, zakłopotany, udał się do szatni...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.11.11 o godzinie 15:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.11.2011, 15:13

Wojciech Gardziński:

Łałałałała, jak łatwo utracić "resztki racji". Znaczy, moment!... One, znaczy się, były! Dziękuję
za komplement!

Resztki racji - bo faktycznie, Excel ma swoje, dość ograniczone, miejsce wśród narzędzi
analitycznych.

Ale jeśli zamierza Pan nim zastępować BI - systemy analityczne oparte na hurtowniach danych,
tak jak narzędzia typu SPSS czy Matlab - to oznacza, że jest Pan po prostu fanboyem Excela,
który kompletnie nie ma pojęcia z czym się porównuje, a nie żadnym Fibakiem :DDD

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.11.2011, 15:28

Kindersztuba raczej powinna podpowiedzieć Panu słowo "przepraszam", ale, niech będzie!
Przyzwyczaiłem się.
Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Łałałałała, jak łatwo utracić "resztki racji". Znaczy, moment!... One, znaczy się, były!
Dziękuję za komplement!

Resztki racji - bo faktycznie, Excel ma swoje, dość ograniczone, miejsce wśród narzędzi
analitycznych.

Przypominam, że Pan sprzedaje Microsoft Business Intelligence...
(MSBI = SQLS + Excel)

Ale jeśli zamierza Pan nim zastępować BI - systemy analityczne oparte na hurtowniach
danych,

No to już chyba wymaga ode mnie użycia słów mocniejszych...
Kłamstwo.

tak jak narzędzia typu SPSS czy Matlab - to oznacza, że jest Pan po prostu fanboyem Excela,
który kompletnie nie ma pojęcia z czym się porównuje, a nie żadnym Fibakiem :DDD

Wie Pan, może i zbieżność imion jest przypadkowa...
(Dowcip zacytowałem w wersji oryginalnej)
Andrzej-Andrzej, Wojciech-Wojciech.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.11.11 o godzinie 15:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.11.2011, 15:34

Nadal chce Pan zastąpić system analityczny oparty na hurtowni danych Excelem opartym na
hurtowni danych tak jak SPSSa i Matlaba.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.11.2011, 15:48

Andrzej O.:

Nadal chce Pan zastąpić system analityczny oparty na hurtowni danych Excelem opartym na
hurtowni danych tak jak SPSSa i Matlaba.

Nie, nie mam zamiaru ZASTĘPOWAĆ HURTOWNI DANYCH - proszę zerknąć na obrazek.
Mam zamiar zastąpić SPSSa i Matlaba - Excelem.

Powtórnie przypominam, ŻE TO PAN SZANOWNY sprzedaje (sprzedawał?) MSBI!!!!!!!!
http://www.microsoft.com/BI/en-us/Solutions/Pages/Prod...
(Produkty na dole strony)

"Andrzej Olechowicz: Organizacja działań działu sprzedaży dla produktów (...) Microsoft Business
Intelligence w celu dostarczenia prospectów Dyrektorowi Handlowemu."
http://www.goldenline.pl/996038

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.11.11 o godzinie 16:00

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.11.2011, 15:59

Wojciech Gardziński:

Mam zamiar zastąpić SPSSa i Matlaba - Excelem.

mam się znowu poturlać pod stół? :DDDD

Powtórnie przypominam, ŻE TO PAN SZANOWNY sprzedaje (sprzedawał?) MSBI!!!!!!!!
http://www.microsoft.com/BI/en-us/Solutions/Pages/Prod...

Z tego co wiem to moja była firma nadal ma je w ofercie i je rozwija. I one mają swoje
ograniczone zastosowania.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.11.2011, 16:21

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Mam zamiar zastąpić SPSSa i Matlaba - Excelem.

mam się znowu poturlać pod stół? :DDDD

Jasne. Jeśli tak wyraża Pan normalnie pokutę za nieudzielenie odpowiedzi na pytanie "Po co ten
SPSS?", to tak.

Powtórnie przypominam, ŻE TO PAN SZANOWNY sprzedaje (sprzedawał?) MSBI!!!!!!!!
http://www.microsoft.com/BI/en-us/Solutions/Pages/Prod...

Z tego co wiem to moja była firma nadal ma je w ofercie i je rozwija. I one mają swoje
ograniczone zastosowania.

Aaa, rozumiem!...
Następnym razem, zanim Pana o coś zapytam, najpierw zerknę, gdzie Pan aktualnie pracuje.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.11.11 o godzinie 18:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.11.2011, 16:49

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Mam zamiar zastąpić SPSSa i Matlaba - Excelem.

mam się znowu poturlać pod stół? :DDDD

Jasne. Jeśli tak wyraża Pan normalnie pokutę za nieudzielenie odpowiedzi na pytanie "Po co
ten SPSS?", to tak.

Pana mania wielkości widzę postępuje :DDD
Najpierw Fibak, teraz ksiądz :DDD

Jak Pan znajdzie literki IBM, w moim profilu to będę odpowiadał dlaczego zamiast budować
analizę ze statystycznych funkcji excela lepiej wprowadzić dane i wybrać zestaw parametrów w
SPSSie. Na razie musi Pan sobie sam poszukać na stronach SPSS.

Dobrze, ze nie zamierza Pan zastępować Excelem AutoCADa :DDD

Następnym razem, zanim Pana o coś zapytam, najpierw zerknę, gdzie Pan aktualnie pracuje.

Właśnie. To nie do mnie należy wyszukanie dataminigu w Excelu :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.11.2011, 18:13

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Mam zamiar zastąpić SPSSa i Matlaba - Excelem.

mam się znowu poturlać pod stół? :DDDD

Jasne. Jeśli tak wyraża Pan normalnie pokutę za nieudzielenie odpowiedzi na pytanie "Po co
ten SPSS?", to tak.

Pana mania wielkości widzę postępuje :DDD

Wiem. Sam się złapałem kiedyś na tym, że miałem rękę wsuniętą między guziki w kamizelce ;)

Najpierw Fibak, teraz ksiądz :DDD

Ale, rozumiem, ksiądz Boniecki. Z ZAKAZEM wypowiadania się.

Jak Pan znajdzie literki IBM, w moim profilu to będę odpowiadał dlaczego zamiast budować
analizę ze statystycznych funkcji excela lepiej wprowadzić dane i wybrać zestaw parametrów
w SPSSie.

To dobrze, że nie znalazłem. Bo jeszcze by Pan musiał ODPOWIEDZIEĆ na coś ;)

Na razie musi Pan sobie sam poszukać na stronach SPSS.

Dobrze, ze nie zamierza Pan zastępować Excelem AutoCADa :DDD

Kto Panu takich bajek naopowiadał? Funboy-e potrafią! ;)

Następnym razem, zanim Pana o coś zapytam, najpierw zerknę, gdzie Pan aktualnie
pracuje.

Właśnie. To nie do mnie należy wyszukanie dataminigu w Excelu

MS Query. Wszystko na ten temat - nie trzeba szukać.

:)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.11.2011, 18:22

Nasze przeradosne przepychanko-połajanki z p. Andrzejem (Może byśmy skończyli? Honorowo
uznaję swoją porażkę.) zasłaniają nam główny temat naszej dyskusji w XVI. stupościu tego
wątku, a mianowicie:

CO SIĘ ZMIENIŁO W BI PRZEZ OSTATNIE 3 LATA?

P.S.
No i zaś nas wzięli na stronę i skrócili o "inteligencję"...
Narzędzia i środowisko informatyczne w analizie biznesowej

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej organizuje niestacjonarne studium

podyplomowe „Narzędzia i środowisko informatyczne w analizie biznesowej. Self Service

Business …
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http://econtrolling.infor.pl/

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.11.11 o godzinie 11:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.11.2011, 10:49

CO SIĘ ZMIENIŁO W BI PRZEZ OSTATNIE 3 LATA?

To może ja zacznę.

1. Odkryto, że Excel też potrafi!
http://www.accountingweb.co.uk/article/excel-2010-kpi-...
http://www.hintmine.pl/excel-wroclaw/vba-bazy-danych-w...

2. Portale biajowe nie mają racji bytu
http://bimag.pl
http://bi.pl
Za to portale excelowe rosną, jak grzyby po deszczu.

3. Już we wszystkich czasopismach controllingowych jest i ciągle się rozrasta dział, dotyczący
Excela
http://econtrolling.infor.pl/
http://www.magazyncontrolling.pl/index.php/

4. Wszyscy chcą się upodobnić do Excela
http://www.dba-oracle.com/art_orafaq_sql_xl.htm
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/ba/45583c...

5. Biaje wdraża się już wyłącznie znajomościami albo niewiedzą informatyków, którzy, nie
wiedzieć czemu, dalej są "odpowiedzialni za wdrożenia BI".

6. Znacznie ograniczono pojęcie "Business Intelligence"
Kiedyś to było szczęście, rozwiązanie wszystkich problemów i JWP
Teraz to już tylko hurtownia danych. No jeszcze pulpity, ale już wszyscy wiedzą, że to tylko bajer
marketingowy.

Czekam na Wasze dalsze propozycje.

P.S.
A ja Wam, chłopaki i dziewczyny, dobrze radzę: wskakujcie do pociągu o nazwie Excel, bo jutro
będzie za późno - wskoczą wszyscy, oprócz Was.
Prawdziwkowanie już się nie opłaca.

ACDC już wskoczyło.
http://excel.acdc.com/
(Strona trochę podobna do http://afin.net, czyż nie?)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.11.11 o godzinie 23:29

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj11.11.2011, 22:30

JEST ŚMIESZNIE.

1. Rarytasik! JWP to...
http://office.microsoft.com/pl-pl/sharepoint-server-he...

"Co to jest „jedna wersja prawdy”

Podstawowym wymaganiem podczas publikowania skoroszytu programu Microsoft Office Excel

2007 połączonego z zewnętrznym źródłem danych na serwerze Excel Services jest zapewnienie,

że użytkownicy otrzymują spójny zbiór wartości i wyników formuł oraz że skoroszyt korzysta z

bezpiecznej i aktualnej informacji o połączeniu. Niekiedy jest to określane jako uzyskiwanie

„jednej wersji prawdy”."

Pan Krzysztof się zdziwi, że JWP to formułki arkusza.
Ale, jak to się mówi - "Roma locuta, causa finita."

2. Business Intelligence to...
Edycja SQL Servera. Ale jaja!
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/future-editio...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.11.11 o godzinie 20:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.11.2011, 20:44
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Wojciech Gardziński:

JEST ŚMIESZNIE.
Pan Krzysztof się zdziwi, że JWP to formułki arkusza.
Ale, jak to się mówi - "Roma locuta, causa finita."

Może być jeszcze ŚMIESZNIEJ - poprzez walkę z JWP może Pan zostać Przedstawicielem CHAOSU
w działach Informacji Zarządczej.

To co Pan proponuje to wobec braku jednego słownika wymiarów oddzielna hurtownia danych na
każdym stanowisku, czyli informacyjny chaos. Jedyny sposób uspojnienia danych pomiędzy
poszczególnymi osobami i działami o przesyłanie pełnej definicji wymiarów hurtowni danych.
Analizę wielowymiarową prowadzi się na poziomie danych atomowych, więc analizy na innych
słownikach wymiarów są nieprzystawalne.
JWP i BI są bezwzględnie konieczne by opanowac informacyjny CHAOS i mogą być uzupełniane
dla podręcznych analiz i wnioskowania o dołączenie rzadziej używanych wymiarów do HD
poprzez podręczne contraband data marty obsługiwane w Excelu.

Finito?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 13.11.11 o godzinie 21:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.11.2011, 21:05

Ups. Jest jeszcze śmieszniej.
Ani jedno zdanie, z tego, co Pan napisał, nie jest prawdziwe.

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

JEST ŚMIESZNIE.
Pan Krzysztof się zdziwi, że JWP to formułki arkusza.
Ale, jak to się mówi - "Roma locuta, causa finita."

Może być jeszcze ŚMIESZNIEJ - poprzez walkę z JWP może Pan zostać Przedstawicielem
CHAOSU w działach Informacji Zarządczej.

Nieprawda. Już jestem.

To co Pan proponuje

Nieprawda. To nie ja proponuję, tylko Mirosoft. To taka firma, którą Pan ambitnie sprzedawał,
pamięta Pan?

to wobec braku jednego słownika wymiarów oddzielna hurtownia danych na każdym
stanowisku, czyli informacyjny chaos.

Nieprawda. Nie wszystkim potrzebny jest ten sam słownik wymiarów. "pracownik" co innego
znaczy w kadrach, a co innego w księgowości, takie tam (powtarzanie tego staje się nudne)

Jedyny sposób uspojnienia danych pomiędzy poszczególnymi osobami i działami o przesyłanie
pełnej definicji wymiarów hurtowni danych. Analizę wielowymiarową prowadzi się na poziomie
danych atomowych,

Nieprawda. OLAP to, z założenia, dane zagregowane.

więc analizy na innych słownikach wymiarów są nieprzystawalne.
JWP i BI są bezwzględnie konieczne

Nieprawda. Ale już mi się nie chce tłumaczyć.

by opanowac informacyjny CHAOS i mogą być uzupełniane dla podręcznych analiz i
wnioskowania o dołączenie rzadziej używanych wymiarów do HD poprzez podręczne
contraband data marty obsługiwane w Excelu.

Nieprawda. HDA vel CDM nie jest "w" ani "przez" Excela, tylko DLA EXCELA

Finito?

Tak, tak - finita. Causa finita. Małomiękki stwierdził jak wyżej.
JWP to formułki, a BI to SQLS.
A ja tarzam się ze śmiechu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.11.11 o godzinie 21:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.11.2011, 21:41

No nie, tym razem JA trochę przegiąłem i Panu Andrzejowi należy się honor.
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(Uprzejmie proszę moją "złośliwość" dzielić przez 3, tak, jak ja dzielę Pańską, ok.?)

Rzeczywiście, sam się zadziwiłem tym tekstem M$ o JWP!
MS jest tak przyzwyczajony do produktów, które sprzedaje, że wszystko musi być w odniesieniu
do nich, ale nazywanie formułki w SharePoint'cie JWPem pachnie mi jednak nadgorliwością
lokalnych pisarzy contentu.

Zastanówmy się wspólnie, czy to ma sens - i tu Pana doświadczenie z MSBI się przyda.
Wiadomo, że są jakieś tam dane - dużo ich, rozproszone, itp. Potrzeba jakieś wartości, ale, jak
to zwykle bywa, wartości mają to do siebie, że muszą być obliczone, często bardzo mozolnie.
Normalnie robi się to w excelkach, ale te mają wady, bo ich strona danych jest mocno niepewna
(excelioza), albo kupuje się biaja, ale to strzał w kolano, bo tu może i dane mają lepsze
podstawy, ale formuły są sztywne (i drogie).

To jakie mamy wyjścia?
1. To, co proponuje MS, czyli robimy HD, stawiamy SP, na nim jakiś arkusz, w którym
wyliczenie-formułka jest. Poprawia tylko administrator, ale nie trzeba za to płacić żadnemu
biajowi. Super! Wydaje się, że idea superaśna! Rewelacja...

Ale jest problem. Użytkownicy końcowi to excelki.
Czyli trzeba się z ową JWP połączyć linkiem, czyli jest to... ODROCZONA EXCELIOZA.

2. To co ja proponuję, to przeniesienie tego wyliczonka do HDA - łatwiejszy dostęp a
funkcjonalność ta sama i nie trzeba stawiać bezsensownego SP.

3. ?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.11.11 o godzinie 11:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.11.2011, 10:40

Wojciech Gardziński:

to wobec braku jednego słownika wymiarów oddzielna hurtownia danych na każdym
stanowisku, czyli informacyjny chaos.

Nieprawda. Nie wszystkim potrzebny jest ten sam słownik wymiarów. "pracownik" co innego
znaczy w kadrach, a co innego w księgowości, takie tam (powtarzanie tego staje się nudne)

A jak chce Pan zrobć analizę kosztó na pracownika przekrojowo po działach to co Pan robi?

To może nawet przejaskrawię - jeden dział analiz ma hurtownię danych sprzedażowe z
wymiarem wojwództwo>powiat>gmina, a drugi drugą hurtownię dancyh z marką
sklepu>region>sklep. Jak Pan chce zrobić analizę korzystając z obu wymiarów???

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.11.2011, 19:50

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

to wobec braku jednego słownika wymiarów oddzielna hurtownia danych na każdym
stanowisku, czyli informacyjny chaos.

Nieprawda. Nie wszystkim potrzebny jest ten sam słownik wymiarów. "pracownik" co
innego znaczy w kadrach, a co innego w księgowości, takie tam (powtarzanie tego staje się
nudne)

A jak chce Pan zrobć analizę kosztó na pracownika przekrojowo po działach to co Pan robi?

To może nawet przejaskrawię - jeden dział analiz ma hurtownię danych sprzedażowe z
wymiarem wojwództwo>powiat>gmina, a drugi drugą hurtownię dancyh z marką
sklepu>region>sklep. Jak Pan chce zrobić analizę korzystając z obu wymiarów???

Robię słowniki przejścia pod dany temat. Łatwiej to zrobić, niż konfigurować (czytaj:
usztywnić=zepsuć krew) analizy jednemu działowi według widzimisię innego.
A ponieważ i tak, w większości przypadków, odczyt robi się funkcjami (exceliści tak mają) więc
to nie stanowi żadnego problemu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.11.11 o godzinie 21:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.11.2011, 21:18

A co Panu daje słownik przejścia pomiędzy dwoma hurtowniami jeśli ma Pan zrobić zestawienie
sprzedaży w podziale na województwa i markę sklepu?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/76
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.11.2011, 21:27

Andrzej O.:

A co Panu daje słownik przejścia pomiędzy dwoma hurtowniami jeśli ma Pan zrobić
zestawienie sprzedaży w podziale na województwa i markę sklepu?

Robi dokładnie to, nad czym Pan się zmóżdża , tworząc ujednolicenie w fazie projektu. Ja też się
wtedy zmóżdżam, ale robię to
1. tylko tam gdzie potrzeba
2. użytkownicy po prototypie sa już 10 razy mądrzejsi i sami mi mówią, co nie gra i dlaczego.
Jest 10 razy mniej roboty.

Tutaj instrukcyjka, jak się robi i po co własny słownik (do czegokolwiek):
http://afin.net/artykuly/controlling/II_HurtowniaDanyc...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.11.11 o godzinie 21:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.11.2011, 21:31

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/76
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