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poukładana kosteczka:

spaghtetti, a właściwie: pasta

smacznego! :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.12.2011, 22:36

Pan jest niereformowalny.

Znowu, ciągle i wciąż, roztacza Pan przed nami wizje przewspaniałego szczęścia biajowego, NIE
DAJĄC SZTUĆCÓW. Całe BI.

Czyli, sugeruje Pan, żeby to łapami, mażąc się i parząc, bez kultury, ale, w sumie, ze
smakiem... Cały Excel.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.12.2011, 23:46

To co, podziałamy coś razem na Office 365?

Pierwszy strzał:
http://www.goldenline.pl/forum/2698380/office-365

P.S.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.12.11 o godzinie 13:26

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.12.2011, 12:26

Pojanerkowałem trochę ostatnio, fajnie było.
Ponieważ lubię rozumieć, co się do mnie mówi, posłuchałem uważnie:

Zmiana każda zmiana podnieca mnie

O nich ciągle myślę i do nich lgnę

Arsenały pełne na wiwat czas

Rozmach daje szansę a wiedza strach

Ewo rewo i Ja...

Rozwijać się i zmieniać chcę

Źródło: http://www.janerka.art.pl/teksty.php#er

A tymczasem, wszystko, co się dzieje dzisiaj, WIADOMO BYŁO JUŻ 10 LAT TEMU!

Business Intelligence jest najbardziej ZACOFANĄ branżą na świecie. Postęp we wbijaniu gwoździ
jest większy - są młoty pneumatyczne ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.12.11 o godzinie 10:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.12.2011, 10:11

a 80% czasu zajmuje dotarcie do danych lub sklejanie exceli...

Pan Wojtek potrafi to załatwić na zawsze :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.12.2011, 20:01
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Andrzej O.:

a 80% czasu zajmuje dotarcie do danych lub sklejanie exceli...

Zgadzam się. To już ponad dekada! Okrągła rocznica!
Chybaby, to opić trzebaby.

Pan Wojtek potrafi to załatwić na zawsze :)

Chciałbym, żeby tak było. Ale nie jest - nikt nie potrafi załatwić tematu "raz na zawsze" i
"wszystkich przyszłych problemów", ja też nie.
Ale, i chyba rzeczywiście "tym się różni wróbelek", że "ja" to wiem i nie obiecuję gruszek
biajowych.

Asystent z dyktatorem nie może współpracować w żadnej zamkniętej architekturze, bo co to za
asystent, który dostaje od patrona gotowe telefony gdzie ma zadzwonić i gotowe listy do
wysłania?
Asystent MUSI mieć możliwość tworzenia informacji.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.12.2011, 21:27

...żeby zawsze tak było :D
[edit] 80% czasu zajmuje dotarcie do danych lub sklejanie exceli...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.12.11 o godzinie 21:45

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.12.2011, 21:33

Andrzej O.:

...żeby zawsze tak było :D

Wiem! (że Pan tego chce)
To Was, Moje Drogie Biajki, trzyma przy życiu.
Bo możecie wjeżdżać na białym koniu, czy też na czymkolwiek innym, jak Kapitan Ameryka, i
ratować...
Tylko, że jemu się zawsze udaje, a Wam prawie nigdy. Po to te długoletnie kontrakty na
ratowanie. Kapitan Ameryka takowych nie podpisuje, bo ratuje.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.12.11 o godzinie 21:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.12.2011, 21:43

Z Ralphem K. mamy nowego kolegę. Tzn. gościa, który nie cierpi JWPa.

Przeciwieństwem twierdzenia prawdziwego jest twierdzenie fałszywe.

Ale przeciwieństwem całkowitej prawdy może być równie dobrze inna całkowita prawda.

Niels Bohr, 1885-1962

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.12.11 o godzinie 11:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.12.2011, 11:00

Chmura w natarciu.
Już IMA jest passe, szybko jej poszło, ale, jak najbardziej, zasłużenie.
Firmy prześcigają się w rozwiązaniach chmurowych, chociaż, proszę zwrócić uwagę, podobnie,
jak MS w przypadku Microsoft Business Intelligence, same nie wiedzą, co sprzedają!
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Więc zostawiamy na razie w spokoju prawą część tego obrazka - zajmijmy się lewą jego stroną.
A tu KOLEJNA diagnoza sytuacji w IT (pierwsza była autorstwa QV - słynny mamut):

I tak:
samodzielna obsługa - BRAK!
zmiany - miesiące
odpłatność - stałe koszty
zwrot z inwestycji - lata

No, jak już IBM pisze takie rzeczy oczywiste, to znaczy, że coś jest na rzeczy, no nie?
Ciekawe, kto pierwszy (bo nie wiem, czy ja to w ogóle jestem) odważy się skrytykować ideę
chmury?

Bardzo próbuję ujarzmić tę chmurę by MS i muszę powiedzieć, że tak spitolonej aplikacji jak
SharePoint to trudno znaleźć.

Jeśli ktoś ma ochotę:
http://afin.sharepoint.com
u/h: view@afin.onmicrosoft.com; V.i.e.w.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj12.12.2011, 15:13

O takich wykresach mówi się "self-explanatory"

(badanie PwC na 384 firmach z 2009 roku - to tak zanim będziemy opowiadać o chmurach)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 13.12.11 o godzinie 20:23
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |13.12.2011, 20:21

No to ładne potwierdzenie dla tego, co tu produkujemy!

Excelioza boli i to bardzo, ale, i tak, jest najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej w porównaniu z
SAPem, Hyperionem, Cognosem...

I, proszę pamiętać, że autor tego badania, PWC nie lubi firm, które są biedne. Te firmy po
prostu nie istnieją. Badania zrobiono w firmach, które STAĆ na biaje, czyli argument ceny
odpada. I arkusz wygrywa (ale wszyscy wiemy, że skala tego zwycięstwa jest, z powodów
powyższych, mocno zaniżona)

Co jeszcze musi się zdarzyć, żeby to dotarło do branży biajowej? Czy może dociera, a my
jesteśmy świadkami jakiegoś horrendalnego oszustwa (prezentacje biajów)?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.12.11 o godzinie 11:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.12.2011, 10:52

Wojciech Gardziński:

No to ładne potwierdzenie dla tego, co tu produkujemy!

Excelioza boli i to bardzo, ale, i tak, jest najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej w
porównaniu z SAPem, Hyperionem, Cognosem...

I, proszę pamiętać, że autor tego badania, PWC nie lubi firm, które są biedne. Te firmy po
prostu nie istnieją. Badania zrobiono w firmach, które STAĆ na biaje, czyli argument ceny
odpada. I arkusz wygrywa (ale wszyscy wiemy, że skala tego zwycięstwa jest, z powodów
powyższych, mocno zaniżona)

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

I jeszcze zapewnia, ze można zjeść ciastko (mieć kilkanaście tanich hurtowianek) i mieć ciastko
(robić analizy wielowymiarowe na wszystkich rozsianych po nich wymiarach) - nie da się.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.12.2011, 21:01

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No to ładne potwierdzenie dla tego, co tu produkujemy!

Excelioza boli i to bardzo, ale, i tak, jest najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej w
porównaniu z SAPem, Hyperionem, Cognosem...

I, proszę pamiętać, że autor tego badania, PWC nie lubi firm, które są biedne. Te firmy po
prostu nie istnieją. Badania zrobiono w firmach, które STAĆ na biaje, czyli argument ceny
odpada. I arkusz wygrywa (ale wszyscy wiemy, że skala tego zwycięstwa jest, z powodów
powyższych, mocno zaniżona)

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

Nie rozumiem.

I jeszcze zapewnia, ze można zjeść ciastko (mieć kilkanaście tanich hurtowianek) i mieć
ciastko (robić analizy wielowymiarowe na wszystkich rozsianych po nich wymiarach) - nie da
się.

Jak się nie da, jak się da? Oczywiście, że można.

http://afin.net/webcasts/SemantykaBiznesowaWOLAP.swf

Funkcjami OLAPowymi. Tutaj "pamiętny filmik", ale proszę się na niego popatrzeć nie pod kątem
budowy własnych słowników, ale faktu, że do TRZECH RÓŻNYCH, ad-hoc-owych wręcz, kostek,
dodałem jeden WSPÓLNY WYMIAR (i to jeszcze ja go sobie sam wymyśliłem i stworzyłem
słownik do niego) i potem w Excelu mogę zrobić z nim, co chcę, czyli parametryzować w prawo,
lewo i na skos.

Funkcjami OLAPowymi da się wyciągnąć wszystko z dowolnych kostek - i wszystko to naraz
może być w jednym arkuszu-raporcie, co za problem? Jeżeli w każdej kostce jest np. data (na
filmie wymiar "KOLOR2"), to wyciągam ją w Excelku jako parametr gdzieś do komórki i,
zmieniając ją, odpytuję jednocześnie wiele kostek zgodnie z tym parametrem.

Kto nie potrafi, ten nie potrafi ;)
(Zły temat Pan wybrał na przykład)

P.S.
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I, jeszcze, taka ciekawostka, bo, jak to usłyszałem, od razu skojarzył mi się Pan z Pana rowerem
karbonowym, czyli "metaforą". Razem wszak nawalamy się tu metaforami ;)

METAFORA to jest skrót!!!

METAFORA = Mocno Elegancka Teoretycznie Adekwatna Forma Obicia Ryja Adwersarzowi

Uśmiałem się, że hej ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.12.11 o godzinie 21:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.12.2011, 21:25

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

Nie rozumiem.

Wykresów Pan nie rozumie?

Funkcjami OLAPowymi da się wyciągnąć wszystko z dowolnych kostek - i wszystko to naraz
może być w jednym arkuszu-raporcie, co za problem? Jeżeli w każdej kostce jest np. data (na
filmie wymiar "KOLOR2"), to wyciągam ją w Excelku jako parametr gdzieś do komórki i,
zmieniając ją, odpytuję jednocześnie wiele kostek zgodnie z tym parametrem.

Kto nie potrafi, ten nie potrafi ;)
(Zły temat Pan wybrał na przykład)

I Pan to proponuje zamiast data martów? Oddzielna funkcja olapowa do każdego raportu???

METAFORA = Mocno Elegancka Teoretycznie Adekwatna Forma Obicia Ryja Adwersarzowi

Się Pan agresywny robi. Pewnie w narożniku?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.12.2011, 21:33

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

Nie rozumiem.

Wykresów Pan nie rozumie?

Nie rozumiem, co chciał Pan powiedzieć przez

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

Funkcjami OLAPowymi da się wyciągnąć wszystko z dowolnych kostek - i wszystko to naraz
może być w jednym arkuszu-raporcie, co za problem? Jeżeli w każdej kostce jest np. data
(na filmie wymiar "KOLOR2"), to wyciągam ją w Excelku jako parametr gdzieś do komórki
i, zmieniając ją, odpytuję jednocześnie wiele kostek zgodnie z tym parametrem.

Kto nie potrafi, ten nie potrafi ;)
(Zły temat Pan wybrał na przykład)

I Pan to proponuje zamiast data martów? Oddzielna funkcja olapowa do każdego raportu???

Jaka osobna? Na filmie jest jedna. I to jeszcze nie pisana ręcznie, tylko ślicznie klikana z tabelki.

METAFORA = Mocno Elegancka Teoretycznie Adekwatna Forma Obicia Ryja Adwersarzowi

Się Pan agresywny robi. Pewnie w narożniku?

O tak. Nawet się zwijam w pół. Ze śmiechu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.12.11 o godzinie 21:37

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.12.2011, 21:36

Wojciech Gardziński:
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Nie rozumiem.

Wykresów Pan nie rozumie?

Nie rozumiem, co chciał Pan powiedzieć przez

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

Nie wiem jak się Pan dogaduje z analitykami.

To ja może przedstawię zależności pomiędzy tymi trzema wykresami słowno-muzycznie:
- za dużo czasu poświęcamy na zbieranie danych zamiast na ich analizę
- za dużo wszystko robimy ręcznie i dlatego strasznie nas to irytuje
- BO ROBIMY TO W EXCELACH!

Się Pan agresywny robi. Pewnie w narożniku?

O tak. Nawet się zwijam w pół. Ze śmiechu.

Śmieje się Pan z tych, którzy łykają Pana kit???

Przecież na tym filmie pokazuje Pan brednie i to nie na temat http://afin.net/webcasts
/SemantykaBiznesowaWOLAP.swf

Po pierwsze nie łączy Pan kostek, a tabele faktów.
Po drugie nie dodaje Pan wymiaru, tylko atrybut.
Kolor towaru nie jest żadnym wymiarem transakcji na fakturze - jest atrybutem towaru.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 14.12.11 o godzinie 22:31

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.12.2011, 22:23

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie rozumiem.

Wykresów Pan nie rozumie?

Nie rozumiem, co chciał Pan powiedzieć przez

Nie wiem co można jeszcze przedstawić, że proponuje Pan źródło problemów?

Nie wiem jak się Pan dogaduje z analitykami.

To ja może przedstawię zależności pomiędzy tymi trzema wykresami słowno-muzycznie:
- za dużo czasu poświęcamy na zbieranie danych zamiast na ich analizę
- za dużo wszystko robimy ręcznie i dlatego strasznie nas to irytuje
- BO ROBIMY TO W EXCELACH!

Nieprawda. Taki jest EFEKT. Niech Pan znajdzie PRZYCZYNĘ!

Się Pan agresywny robi. Pewnie w narożniku?

O tak. Nawet się zwijam w pół. Ze śmiechu.

Śmieje się Pan z tych, którzy łykają Pana kit???

Śmieję się z dowcipu, że "METAFORA" to skrót. Nie zrozumiał Pan dowcipu.
Ja chyba nie odważyłbym się napisać do Pana, że "Pan wciska kit". Takim strachliwy.

Przecież na tym filmie pokazuje Pan brednie i to nie na temat http://afin.net/webcasts
/SemantykaBiznesowaWOLAP.swf

"brednie", "kit",... Jak to było?

Się Pan agresywny robi. Pewnie w narożniku?

Po pierwsze nie łączy Pan kostek, a tabele faktów.

To co tam robią kostki?

Po drugie nie dodaje Pan wymiaru, tylko atrybut.

Atrybut z dowolnego wymiaru. Gdy sobie zrobię żądaną listę atrybutów mam wymiar i to nie tak
jak chce kostka, tylko TAK JAK JA CHCĘ, a to 2 razy lepiej.

Kolor towaru nie jest żadnym wymiarem transakcji na fakturze - jest atrybutem towaru.

Może się Pan jeszcze przyczepi, że to "kolor2" a nie "kolor"? Przecież to przykład i to ad-hoc.

Dobranoc. Noc uspokaja.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj14.12.2011, 23:10
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

To ja może przedstawię zależności pomiędzy tymi trzema wykresami słowno-muzycznie:
- za dużo czasu poświęcamy na zbieranie danych zamiast na ich analizę
- za dużo wszystko robimy ręcznie i dlatego strasznie nas to irytuje
- BO ROBIMY TO W EXCELACH!

Nieprawda. Taki jest EFEKT. Niech Pan znajdzie PRZYCZYNĘ!

PRZYCZYNA to jest coś co występuję PRZED SKUTKIEM. Pan poda jakąś firmę gdzie najpierw
wdrożono BI a potem zainstalowano excele :D

Po pierwsze nie łączy Pan kostek, a tabele faktów.

To co tam robią kostki?

Bo zrobił Pan dwie kostki z jednego setu danych utworzonego poprzez powiązanie relacjami
tabel.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |14.12.2011, 23:20

Proponuję zrobić to ćwiczenie na wymiarach nieunikalnych:
- jedną tabelę: faktura/indeks towarowy/sklep i kostkę sprzedażową
- drugą: indeks towarowy/magazyn i kostkę magazynową

I teraz na podstawie danych z pierwszej tabeli przestawnej (kostki) i drugiej zrobić zestawienie
sprzedaży na sklep/magazyn. Powodzenia.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.12.2011, 07:11
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