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Andrzej O.:

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

SAP sprzedaje licencje ERPa, czy też biaja, dodając jako gratis licencje Excela. Jakoś się wszak
musi ratować.

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.

Wiem, co jest lepsze od seta. Dwie sety!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.12.2011, 10:29

Andrzej O.:

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.

Podam Panu więcej pomysłów na operacje niemożliwe w temacie kostek:
Kostki kurczaka z kostką chodnikową też się nie połączy. Kostki Rubika z kostką lewej nogi też
nie. Ani kostki Knorra z kostką elektryczną.

Ale przykład, który Pan podał, jest rozwiązywalny, bo robiłem to wiele razy, szczególnie, jak na
horyzoncie pojawiało się logo IFS (taki ERP przeintelektualizowany).
Jak księgowość jest wielowymiarowa, to koszty są "w odrębnej bazie" niż "księga główna" i co z
tego że mam "czwórki na piątki" w KG, jak analityki owych czwórek ni-hu-hu, bo one są w
"kartotece kosztów".

Rozwiązanie jest banalne, aczkolwiek nieeleganckie (jak wszystkie DZIAŁAJĄCE rozwiązania dot.
super-ERPów i super-biajów) - Proszę mi zrobić wydruk analityki kosztów, taki chamski, do TXT,
z nagłówkami, śmieciami, terefere.
Taki, co to konto ma w jednej linii, a dokumenty dot. tego konta w kolejnych liniach (czyli jest
nieodczytywalny przez import do Excela ani przez żadne tam ODBC - tzw. hierarchia tekstu)
I jadę to
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.TC_P...

A jak powstaje tabelka, to jest ona doskonałym ŁĄCZNIKIEM pomiędzy ową KG a KK lub,
czasami, sama jest ową KK. Informatycy, jak się na to patrzą na trzeźwo, to się załamują i
odsądzają od czci i wiary - stąd odporny jestem na te inwektywki biajowo-sapowe.

A księgowi i analitycy są w siódmym niebie, bo to ma pewną wadę - DZIAŁA(!), w
przeciwieństwie do super-raportów super-biajów.
I o to walczymy, Panie Szanowny!

Analitycy nie chcą biajów - chcą rozwiązania problemów, a to bardzo nie to samo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.12.11 o godzinie 11:32

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.12.2011, 11:07

Wojciech Gardziński:
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Ale przykład, który Pan podał, jest rozwiązywalny, bo robiłem to wiele razy, szczególnie, jak
na horyzoncie pojawiało się logo IFS (taki ERP przeintelektualizowany).

No to słucham...?

Jak księgowość jest wielowymiarowa, to koszty są "w odrębnej bazie" niż "księga główna" i co
z tego że mam "czwórki na piątki" w KG, jak analityki owych czwórek ni-hu-hu, bo one są w
"kartotece kosztów".

Bzdury Pan plecie - jeśli księgowość jest wielowymiarowa to dane wsadowe są księgowane na
wysztkie wymiary/analityki (bądź dekretowane do rozksięgowania). Nie ma Pan żadnych dwóch
kostek - jakie to ma Pan transkacje/salda księgowane na koncie Zarząd??? Nie ma Pan tam
żadnych danych księgowanych bo są księgowane na rodzaje z analityką Zarząd i ewentualnie
później agregowane (choć po dziale bez rodzaju nikt chyba nie agreguje... no na zestawieniu
jako Total).

To co Panu ZADZIAŁA to może klucze podziałowe. Ale niechże Pan nie wciska tu kitu, ze można
tak zorganizować hurtowianki po całej firmie co będą dzielić dane z jednej hurtowni kluczem
podziałowym z drugiej.

Więc WALKA w ten sposób jest DAREMNA.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 15.12.11 o godzinie 21:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.12.2011, 19:46

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ale przykład, który Pan podał, jest rozwiązywalny, bo robiłem to wiele razy, szczególnie,
jak na horyzoncie pojawiało się logo IFS (taki ERP przeintelektualizowany).

No to słucham...?

Pizda jestem
Śpiewać nie umiem
Grać nie umiem
Pizda jestem
("Ale jestem" Jarosław Melchior Czarnecki, tomik "Flaki z nietoperza" Manifest poetycki Akcji
Alternatywnej Naszość - tekst oryginalny. Skrót METAFORA pochodzi z tegoż.)

Jak księgowość jest wielowymiarowa, to koszty są "w odrębnej bazie" niż "księga główna" i
co z tego że mam "czwórki na piątki" w KG, jak analityki owych czwórek ni-hu-hu, bo one
są w "kartotece kosztów".

Bzdury Pan plecie - jeśli księgowość jest wielowymiarowa to dane wsadowe są księgowane na
wysztkie wymiary/analityki (bądź dekretowane do rozksięgowania). Nie ma Pan żadnych
dwóch kostek - jakie to ma Pan transkacje/salda księgowane na koncie Zarząd??? Nie ma Pan
tam żadnych danych księgowanych bo są księgowane na rodzaje z analityką Zarząd i
ewentualnie później agregowane (choć po dziale bez rodzaju nikt chyba nie agreguje... no na
zestawieniu jako Total).

Ech, skoro Pan tak wszystko wie, to co ja, biedny żuczek, mogę?
W większości przypadków teraz robi się osobną kostkę księgową i osobną kosztową, bo to się
opłaca, bo nie warto ciągnąć wymiarów kosztowych do analityk majątku trwałego. Ale Pan wie
lepiej. A ja współczuję Pana klientom takich nadmuchanych kosteczek. A wszystko dlatego, bo
Pan nie umie (Pana narzędzia nie potrafią) wziąć danych z dwóch kostek do jednego raportu.

To co Panu ZADZIAŁA to może klucze podziałowe. Ale niechże Pan nie wciska tu kitu, ze
można tak zorganizować hurtowianki po całej firmie co będą dzielić dane z jednej hurtowni
kluczem podziałowym z drugiej.

Pan znowu to samo. Pan nie rozumie, że nie wszystkie dane w firmie muszą agregować się do
jednej wielkiej szerokiej tabelki, czyli mieć odniesienia jedne do drugich.

Więc WALKA w ten sposób jest DAREMNA.

No, fakt, trochę daremna. A przynajmniej do czasu, aż Pan liźnie trochę praktyki.
Sorka.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.12.11 o godzinie 21:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.12.2011, 21:45

Panie Wojtku, jak się Pan wybiera z mieczem, zeby walczyć o jakąś koncepcję to lepiej ją
przemyśleć gdy parę osób Pana uprzedza, że warto ją przemyśleć.

Bo inaczej... p...a z Pana :)
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Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 15.12.11 o godzinie 22:07

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.12.2011, 21:50

Andrzej O.:

Panie Wojtku, jak się Pan wybiera z mieczem, zeby walczyć o jakąś koncepcję to lepiej ją
przemyśleć gdy parę osób Pana uprzedza, że warto ją przemyśleć.

Bo inaczej... p...z z Pana :)

Ależ koncepcja jest jasna.
Robić datamarty (HDA, CDM, jak zwał, tak zwał) OD DOŁU! Jedna, druga, potem myśleć, jak to
standaryzować, co co znaczy i PO CO w ogóle JEST. I robić to Excelkiem, bo łatwo, tanio,
szybko. I ZROZUMIALE. BI precz!
To jest dokładnie przeciwne koncepcji biajowania odgórnego. I to, że "mi to mówi 100 osób", to
nie znaczy, że mają rację.

P.S.
Co to znaczy "p...z"?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.12.11 o godzinie 21:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.12.2011, 21:54

Wojciech Gardziński:

nie wszystkie dane w firmie muszą agregować się do jednej wielkiej szerokiej tabelki, czyli
mieć odniesienia jedne do drugich.

... tak nawiasem to jest to też jeden z powodów, dla których IMA jest bez sensu.

Nie wszystko na świecie da się przedstawić w formie tabeli przestawnej, niezależnie od jej wersji
i miliona wzorców formatów.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.12.11 o godzinie 22:04

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.12.2011, 22:02

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.12.2011, 23:14

2+2=4

No właśnie - tym się różnimy.
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.12.2011, 23:19

tak tak, datamarty budowane od dołu...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.12.2011, 23:23

Pan ma niezwykłe trafne spojrzenie na sytuację - jestem pod wrażeniem!

Dokładnie tyle BI widzi rzeczywistości wokół. Ja tam mam (czy też: "wolę mieć") oczy otwarte.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj16.12.2011, 00:30

Najlepszego na Święta, Biajki.
Życzę przetrwania nadchodzącego roku.
Wojciech G.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.12.2011, 11:18

Andrzej O.:

tak tak, datamarty budowane od dołu...

Start with data warehouse or datamart?
A customer wants start a BI project. Would you advice to start with data mart or data
warehouse?

Dorothy Hewitt-Sanchez
However, we should not over look the EDW either. Yes a fully functional EDW may be a long
term goal; But a EDW is built iteratively, meaning we build it step-by-step. It may take several
months or a year. However the truth is that an EDW is never completed because changes are
always occurring. The longer you put off start building it, the more it will cost you in the long run.
An Enterprise Data Warehousing is not a one-time build process.

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

Tak.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.12.11 o godzinie 19:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.12.2011, 19:45

iteratively, step-by-step znaczy rozwijać Jedną Wersję Prawdy, a nie złożyć hurtownię z wielu
datamartów.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.12.2011, 21:05

Andrzej O.:

iteratively, step-by-step znaczy rozwijać Jedną Wersję Prawdy, a nie złożyć hurtownię z wielu
datamartów.

Dobry żart, Karolu! ;)

Ale - tu muszę się pokajać i złożyć hołd biajom - jesteście Wielcy, przez duże "W" - chylę czoła!
Tak namieszać ludziom w głowach, jak Wy to zrobiliście z tymi JWPami, z tą yntelygencją
komputerkową, z tym przekierowaniem sensu na daszbordy, to naprawdę sztuka!
W tej branży takie podstawowe sensy, jak to, że wiedza jest domeną ekspertów firmowych -
przecież "wiedza firmy" jest core'm biznesu - tak trudno się tu przebijają, i to nawet pomimo
takiego zalewu argumentów! Podziw, podziw, podziw!
To wszystko pęknie, jak bańka mydlana, to już jest tak czytelne i widoczne, że ślepy laską by
wymacał, ale BI brnie dalej w bzdurę. Microsoft błądzi i inwestuje straszliwą kasę w te Power
Pivoty i Office'y 365 (ale padaka, hehehe), wielcy widzą absolutnie wszystko, oprócz racji swoich
własnych(!) klientów - to jest nie-sa-mo-wi-te! Doceniam Was!

Cierpliwie czekam na Wasze metamorfozy - będzie kupa dobrej zabawy. Ciekawe, czy któryś się
kiedyś przyzna, że błądził?
Pozwoli Pan jednak, że ja tu będę dalej sączył jadzik, ok?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.12.2011, 22:02

Skoro dalej będzie Pan wmawiał ludziom, że mogą sobie z wielu hurtowianek posklejać
hurtownię to mój komentarz będzie taki sam...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.12.2011, 22:14

Panie Andrzeju, ja bardzo proszę - niech Pan mi nie odbiera, przez lata wypracowanej, pozycji
Naczelnego Trolla biznesowej części GLa!

No to ja też - w samoobronie, rzecz jasna - też(!) powtórzę obrazek... jak walka na obrazki, to
walka!

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/81

5 z 7 2012-01-03 09:59



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

Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

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

Miodzio ten obrazek, no nie? Taki prawdziwy... chcieli mnie usuwać z homoSAPiensowni przez
niego. Ale im to tylko krowy paść(*), jak mawiał klasyk
http://www.goldenline.pl/forum/2698038/sap-obslugujacy...

Taki żart, jak to zwykle u mnie - głupi.

(*) Znaczy się "...kury szczać prowadzać", oczywiście (pamięć już nie ta..., wyparta przez obłęd
;) ) ale znaczenie to samo.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 30.12.11 o godzinie 13:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.12.2011, 22:23

Nie mogę, nie mogę, nie mogę...

Co jest lepsze od BI?
Bo, wszak, ...
The current low BI utilization rate of about 5% does not provide many companies an acceptable
return on their Business Intelligence investment.
http://blog.strat-wise.com/2011/08/04/what-is-bi-30.aspx

BI 3.0 jest lepsze od BI.
(Domyślam się, że od BI 3.0 lepsze będzie BI 4.0 itd.)

Taka piękna katastrofa...
Wreszcie.

Zapraszam do wpisów do księgi kondolencyjnej! (może być tutaj, chociaż lepiej będzie to
wyglądać na Waszych nowych reklamach, gdzie będziecie się ścigać w pogrążaniu "starego BI",
hehehe)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.12 o godzinie 08:14

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 08:03

"triple digit growth rate"... nie ma co. Piękna katastrofa :D

Może lepiej by Pan czytał co Pan cytuje :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:21

Andrzej O.:

"triple digit growth rate"... nie ma co. Piękna katastrofa :D

Może lepiej by Pan czytał co Pan cytuje :)

This new generation of BI software takes analytics to a whole new level. That's the reason for
the triple digit growth rate some of these tools have experienced during last year.

Ja nauczę się czytać, jak Pan nauczy się rozumieć. ;)
"trzycyfrowy wzrost niektórych z tych narzędzi w zeszłym roku.", tzn. wzrośli ło ile?
O 3 razy? O 3 rzędy wielkości (czyli 1000 razy), czy o 3 sztuki?
Co to znaczy wzrost trzycyfrowy?

A, chodzi Panu zapewne o 3 cyfry i znaczek procenta, czyli np. już 100% spełnia, albo 0,01% też.
Takie cyferki bez dowodów to można sobie wsadzić.
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Ależ oczywiście są narzędzia BI o wzroście też milioncyfrowym, np. Office 365. W tamtym roku
miał sprzedaż 0, teraz zarobili już pewnie parę dolków, więc mają wzrosta, że hej! Sensu w tym
nie ma, ale pochwalą się na pewno.
Są wszak tacy, co w to wierzą... bo to się nadaję na daszborda, albo na prędkościomierz (z tym
jednak uwaga, bo się jeszcze przekręci ze trzy razy w kółko)!

BI górą, bo jest słupek do wyświetlenia, hurraaaaaa.....!

A tego Pan nie zauważył, bo i po co? A konkretniejsze i... prawdziwe.
The current low BI utilization rate of about 5% does not provide many companies an acceptable
return on their Business Intelligence investment.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 21:46
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