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No, no, no...
Jest progres. Nie było progresu, a teraz jest. Jest progres, bo jest progres.

Analityk hurtownię danych MOŻE ZBUDOWAĆ JUŻ SAM.
http://www.controlling-systems.pl/szkolenia,1/

Szok, znaczy progres. Albo odwrotnie.

P.S.
Uważam, że powinni sprywatyzować ten Ruch S.A.
Tak wolno dowozi prasę...
https://skydrive.live.com/?id=42AC4083B32E6AB0!480&cid=...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.03.12 o godzinie 12:08

 | Edytuj | Cytuj15.03.2012, 11:46

Wojciech Gardziński:

Analityk hurtownię danych MOŻE ZBUDOWAĆ JUŻ SAM.
http://www.controlling-systems.pl/szkolenia,1/

Cytat z linka podanego przez Wojtka:
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają na 3 miesiące dostęp on-line do pełnej wersji systemu

Eureca z możliwością samodzielnego definiowania modelu controllingowego, zakładania własnych

słowników, generowania arkuszy budżetowych itp.

Będzie to wersja jednostanowiskowa. System Eureca będzie podstawowym narzędziem,

na którym odbywać sie będą ćwiczenia praktyczne podczas szkolenia.

Czyli zgodnie z tematem szkolenia, innowacja pojawi się wtedy, gdy będziemy mieli (i sprawnie
używali) system Eureka?

Pogrubiony tekst, to cytat, na który zwróciłem szczególną uwagę. Czy(li) to oznacza, że
praktyczna część szkolenia będzie się odbywać za pomocą narzędzia, które nie jest w
powszerznym użytku jak MS Office czy Libre/Open Office?

Jak dla mnie, to wygląda jak (świetna?) prezentacja przedsprzedażowa. Sprytne, przyznaję.

BTW: Czy jest jakieś bieżące podsumowanie wątku dla tych, co z doskoku tu zaglądają?

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.03.2012, 21:43

heloł... zaproszenie jest na stronie Controlling Systems - producenta Eureki.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.03.2012, 21:50

Andrzej O.:

heloł... zaproszenie jest na stronie Controlling Systems - producenta Eureki.

Heloł. [ot mode] Czarne wygrywa, czerwone przegrywa. [/ot mode]
Andrzej, przeczytałem plan, dałem swoje luźne spostrzeżenia.
Jak szukam szkolenia z walk rekinów, to przeglądając agendy tych szkoleń nie wchodzę na
strony poszczególnych ocenanariów, żeby wyciągnąć wnioski. Tylko jadę agiendę.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.03.2012, 21:59

Paweł Kiraga:
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BTW: Czy jest jakieś bieżące podsumowanie wątku dla tych, co z doskoku tu zaglądają?

Podsumowanie: Biaje już nie żyją. Hurtownie danych już się robi na kursach / w garażu / Excelku
/ LibreOffice'ie. Taki progres!

Ten "progres" to cytata z mojego znajomego, który jest strasznie hamerykański i, co go
spotykam, i się pytam, co nowego, to zawsze słyszę "No... jest progres." ;)

 | Edytuj | Cytuj15.03.2012, 22:06

Wojciech Gardziński:

Paweł Kiraga:

BTW: Czy jest jakieś bieżące podsumowanie wątku dla tych, co z doskoku tu zaglądają?

Podsumowanie: Biaje już nie żyją. Hurtownie danych już się robi na kursach / w garażu /
Excelku / LibreOffice'ie. Taki progres!

Ten "progres" to cytata z mojego znajomego, który jest strasznie hamerykański i, co go
spotykam, i się pytam, co nowego, to zawsze słyszę "No... jest progres." ;)

Dziękuję za podsumowanie odautorskie. Poczekam jeszcze na opinie innych uczestników wątku.
Jeśli powyższe podsumowanie jest prawdą, to najwyższy czas zabrać się za zarabianie
pierwszego miliona funtów, i obalę wtedy obegową opinię, że ten pierwszy trzeba ukraść ;-)

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.03.2012, 22:45

Ech, ta niezależność serwisów controllingowych...
Nawet do pięciu grafik na czoło mogę dać, no, no, no...

Witam,

reprezentuję portal controlling.info.pl i chciałbym zaoferować Państwu reklamę na naszych

łamach.

Jesteśmy czołowym serwisem dla praktyków controllingu i rachunkowości zarządczej,

w którym również prezentujemy ofertę producentów oprogramowania wspierających tę

dziedzinę. Miesięcznie

odwiedza nas około 10 tyś. unikalnych użytkowników, spośród których 4 tyś. to nasi

zarejestrowani

subskrybenci (odbiorcy e-mailingów). Wiarygodność, specjaliści "z najwyższej półki", przyjazny

charakter i największe w Polsce grono czytelników to elementy, które są naszym niewątpliwym

atutem.

Chciałbym zainteresować Państwa następującymi formami reklamy:

* prezentacja oprogramowania

w dziale "Oprogramowanie" http://controlling.info.pl/oprogramowanie_controllingowe/

W ramach tej prezentacji mogą Państwo zamieścić opis systemu, 5 grafik, dane kontaktowe i

logotyp.

Koszt takiej reklamy, a będzie ona emitowana w portalu przez cały rok, to 990 zł..

Przykład prezentacji: http://controlling.info.pl/oprogramowanie_controllingo...

* bannery reklamowe - cenę kampanii bannerowej każdorazowo ustalamy z Państwem.

Jej wysokość zależy od okresu promocji, jej powtarzalności, aktualnej liczby odwiedzin i liczby

subskrybentów portalu.

* e-mailing - mogę zaoferować także pakiet „3 e-mailingów w cenie 2”,

w którym otrzymacie Państwo 33% upustu na każdy e-mailing (cena standardowa to 1890

zł/wysyłka).

E-mailingi z tego pakietu mogą być wysyłane w przeciągu 6 miesięcy.

Profil czytelnika portalu controlling.info.pl:

• 30% kontrolerzy finansowi,

• 22% analitycy finansowi,

• 13% dyrektorzy/zarząd,

• 13% księgowi,

• 23% pozostałe stanowiska pracy.

Będę wdzięczny za informacje nt. Państwa zainteresowania wybranymi formami reklamy.

Serdecznie pozdrawiam,

Najbardziej mnie rozbawiła reklamka TETY, to taka fajna firma z Wrocka, na której ERPie AFIN
się najlepiej sprzedaje:
http://controlling.info.pl/oprogramowanie_controllingo...

Popatrzcie na te pulpity! Miód!
To kolorowe koło ratunkowe jest najlepsze, ale i prędkościomierze niczego sobie. Warto żyć.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.03.12 o godzinie 14:31

 | Edytuj | Cytuj16.03.2012, 14:21

Ale jaja!

Powiedzcie sami, czy świat nie jest piękny, cudowny i w ogóle...

Żyć się chce! Jest tak wesoło wokół nas...

Power Pivot 2012 ma...
1. KREATORA GRAFICZNEGO,
hurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Ale to już ABSOLUTNA REWELACJA…
… nie domyślicie się na pewno….

Funkcję LOOKUPVALUE(). Padłem.

http://www.accountingweb.co.uk/article/what-expect-new...

 | Edytuj | Cytuj16.03.2012, 16:03

Wojciech Gardziński:

Funkcję LOOKUPVALUE(). Padłem.

USERELATIONSHIP() – allows particular relationships to be used in a calculation
LOOKUPVALUE() andCONTAINS()

W połączeniu z hierarchią robi pełna funkcja bazodanowa - jakiś brak wyobraźni u Pana.

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.03.2012, 19:57

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Funkcję LOOKUPVALUE(). Padłem.

USERELATIONSHIP() – allows particular relationships to be used in a calculation
LOOKUPVALUE() andCONTAINS()

W połączeniu z hierarchią robi pełna funkcja bazodanowa - jakiś brak wyobraźni u Pana.

Łoj tak, łoj tak! Row data i relacje funkcjami... łoj, nie starcza mi wyobraźni na tę kaszankę.
"pełna funkcja bazodanowa" - nieźle Pan to ujął. Jakim biajem będzie Pan to leczył?

W Accessie 2010 mamy już autofiltry i formatowanie czcionki, w Power Pivocie funkcje Excela, a
to że w Excelu mamy całe ODBC ("To tak jak w Accessie! I to lepsze!" - tak ludzie reagują mi na
szkoleniach) i to 100 razy lepsze od Power Pivota 2012, to MS o tym nie wie. A tego akurat
naród potrzebuje. No, ale inaczej biaje by nie żyli. Taka symbioza majkrosoftowo-biajowa.

 | Edytuj | Cytuj16.03.2012, 21:08

Wojciech Gardziński:

Łoj tak, łoj tak! Row data i relacje funkcjami... łoj, nie starcza mi wyobraźni na tę kaszankę.
"pełna funkcja bazodanowa" - nieźle Pan to ujął.

VLOOKUP od WHERE (czy innej podobnej funkcji) różni się tym, że może być stosowany tylko do
nazw elementów (które mogą być błędnie wpisane), a nie do innych atrybutów (np. ID), no i
konieczne jest posortowanie przeszukiwanej kolumny :D (do dzisiaj nie wiem jak wielbiciele
Excela używają VLOOKUPów odnoszących się do różnych kolumn.

Przeszukanie po hierarchii wymusza czyszczeni hierarchii z błędnych wpisów, co jest troszkę
łatwiejsze gdy na hierarchi widać zdwojone wpisy.

Jakim biajem będzie Pan to leczył?

Lepszym od Pańskiego BIaja, który jest po prostu słabym BIajem.
W zasadzie Pańska walka z exceliozą jest WALKĄ O BIAJA (przejściem na bazę danych, najlepiej
wielowymiarową) - tylko nie wiem dlaczego kiepskiego BIaja? :)

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.03.2012, 13:03
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Łoj tak, łoj tak! Row data i relacje funkcjami... łoj, nie starcza mi wyobraźni na tę
kaszankę.
"pełna funkcja bazodanowa" - nieźle Pan to ujął.

VLOOKUP od WHERE (czy innej podobnej funkcji) różni się tym, że może być stosowany tylko
do nazw elementów (które mogą być błędnie wpisane), a nie do innych atrybutów (np. ID), no
i konieczne jest posortowanie przeszukiwanej kolumny :D (do dzisiaj nie wiem jak wielbiciele
Excela używają VLOOKUPów odnoszących się do różnych kolumn.

Pan wielu rzeczy nie wie, Panie Andrzeju.

Przeszukanie po hierarchii wymusza czyszczeni hierarchii z błędnych wpisów, co jest troszkę
łatwiejsze gdy na hierarchi widać zdwojone wpisy.

Jakim biajem będzie Pan to leczył?

Lepszym od Pańskiego BIaja, który jest po prostu słabym BIajem.
W zasadzie Pańska walka z exceliozą jest WALKĄ O BIAJA (przejściem na bazę danych,
najlepiej wielowymiarową) - tylko nie wiem dlaczego kiepskiego BIaja? :)

Z biajami jest już naprawdę źle. Już kąsają.
Bardzo mnie to cieszy.

P.S.
Przypomnijmy historię:
1. Wyśmiewali
2. Usuwali
3. Przekonywali
4. Ignorowali
5. Kąsają
6. Czekam teraz z moją ogniościanką na włamania do kompa
7. ...a może nawet na niezidentyfikowanych chuliganów, kto tam wie?
8. A zaraz potem wszyscy będą moimi przyjaciółmi

Taka zwykła kolej losu. Najgorsze już i tak za nami. Keep smiling, Mr Andrew.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.03.12 o godzinie 15:53

 | Edytuj | Cytuj17.03.2012, 15:42

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

W zasadzie Pańska walka z exceliozą jest WALKĄ O BIAJA (przejściem na bazę danych,
najlepiej wielowymiarową) - tylko nie wiem dlaczego kiepskiego BIaja? :)

Z biajami jest już naprawdę źle. Już kąsają.
Bardzo mnie to cieszy.

Jako wścekle kąsający pies wystawia Pan sobie mierne świadectwo... ojej, przepraszam za
kąśliwość :DDD

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |17.03.2012, 18:08

Andrzej O.:

Jako wścekle kąsający pies wystawia Pan sobie mierne świadectwo... ojej, przepraszam za
kąśliwość

Nie ma za co. To ja dziękuję za komplement.

P.S. (nazajutrz)
Oto Pan Andrzej sformułował NOWĄ definicję biaja, superaśną:

Andrzej O.:

W zasadzie Pańska walka z exceliozą jest WALKĄ O BIAJA (przejściem na bazę danych,

Czyli biaj to, po prostu, nie-excelioza!

Nie żadne tam pulpity, przewidywanie nieprzewidywalnego, nie wielkie hurtownie, nie
konsultanci, którzy dzielą się najlepszymi praktykami, nie big-data'y, nie drill/throw/i inne
-downy, nie...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/88
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Wystarczy, że opanujesz Wyszpionki i łącza i... już masz biaja.
Też tak myślałem... od zawsze.
(Pan Andrzej dostaje plusa.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.03.12 o godzinie 14:54

 | Edytuj | Cytuj17.03.2012, 18:50

http://www.goldenline.pl/forum/2841578/czy-mozna-naucz...

Oj, nadaje się to tutaj, nadaje.

 | Edytuj | Cytuj19.03.2012, 13:37

Bardzo ważna umiejętność - obok funkcji w nawiasach zwykle są parametry :DDD
Andrzej O.:

WALKA O BIAJA (przejście na bazę danych, najlepiej wielowymiarową)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 19.03.12 o godzinie 20:09

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.03.2012, 20:08

Andrzej O.:

Bardzo ważna umiejętność - obok funkcji w nawiasach zwykle są parametry :DDD

Andrzej O.:

WALKA O BIAJA (przejście na bazę danych, najlepiej wielowymiarową)

No tak, rzeczywiście. W Excelu swobodnie można budować też kostki.
http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...

P.S.
1. Funkcje mają ARGUMENTY, a nie parametry.
2. Nie ma takiej FUNKCJI "WALKA O BIAJA".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.12 o godzinie 20:39

 | Edytuj | Cytuj19.03.2012, 20:11

Cześć biajki.

Powiem tak - niestety, wszystkie moje, chore, przepowiednie się sprawdzają.
Microsoft dalej olewa swój główny target, a mianowicie użytkowników Excela.

Na przecieku Microsoft Office 15 Technical Preview tylko jeden, słownie JEDEN! (bo przecież nie
będziemy liczyć okienka startowego), obrazek dotyczy Excela, a w tym Excelu do pokazania
jest...

...dashboard. Ależ oni są kre(a)ty(w)ni.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/88
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 84  85  86  87  88  89     Następna »

Całość:
http://www.winsupersite.com/article/office/microsoft-o...

Życzę Wam zdrowia i dobrego samopoczucia jeszcze na kilka lat.
Niestety, dzisiejszy 21. marca wiosny jeszcze nie czyni.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.12 o godzinie 10:16

 | Edytuj | Cytuj21.03.2012, 09:37

Sie konkurencja ożywiła, no no no...
Biajów schyłku niechybnego to zwiastun. Zauważyliście wielki wzrost ilości ogłoszeń o pracę dla
biajków? No tak, jak nie ma winnego złego wdrożenia, to się zmienia kadrę - przy okazji można
też coś uszczknąć z kosztów owej kadry.

Ale to dobrze, może, po "naciągnięciu" dwóch stron wątku, ktoś mądry jednak stwierdzi, że, po
prostu, nie da się "znaleźć korzyści z wdrożenia BI", bo ileż można naciągać sztucznie korzyści z
budżetowania, jak i tak wszyscy wiedzą, że wszyscy robią to w Excelku tak, czy tak, czy mają
"system", czy też nie.

A jak to powiedział ktoś mądry, ale nie pamiętam kto (przypomnijcie!)
Pozwól mi dokonać rzeczy, które jestem w stanie zrobić,

Odwiedź mnie od rzeczy niemożliwych do zrobienia

Oświeć mnie, żeby rozróżniał powyższe.

Konkurencyja długo nie pociągnie, a szkoda.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.03.12 o godzinie 18:43

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:41

Wojciech Gardziński:

Sie konkurencja ożywiła, no no no...
Biajów schyłku niechybnego to zwiastun. Zauważyliście wielki wzrost ilości ogłoszeń o pracę
dla biajków? No tak, jak nie ma winnego złego wdrożenia, to się zmienia kadrę - przy okazji
można też coś uszczknąć z kosztów owej kadry.

To się nazywa wnioskowanie dramatyczne :)

Ale to dobrze, może, po "naciągnięciu" dwóch stron wątku, ktoś mądry jednak stwierdzi, że,
po prostu, nie da się "znaleźć korzyści z wdrożenia BI", bo ileż można naciągać sztucznie
korzyści z budżetowania, jak i tak wszyscy wiedzą, że wszyscy robią to w Excelku tak, czy tak,
czy mają "system", czy też nie.

a każdy z nastu elementów na jednym z kilku wymiarów to kolejna zakładka w kolejnym excelku
:D

Ukryj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:52
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