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Pan nie zrozumiał - Excel jest takim KRÓLEM BI jak Internet Explorer. KRÓLEM interfejsów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |31.07.2012, 13:34

Andrzej O.:

Pan nie zrozumiał - Excel jest takim KRÓLEM BI jak Internet Explorer. KRÓLEM interfejsów.

Nieprawda. To Pan nie zrozumiał.
99% analityków używa Excela, jako pełnego rozwiązania analitycznego, a pozostałe 1% wyrzuca
dane z biaja do Excela, w celu, jak wyżej.

 | Edytuj | Cytuj31.07.2012, 13:37

Panie Wojtku, raportowanie księgowe, które jest dla Pana tymi 99% ma niewiele wspólnego z
raportowaniem zarządczym - to może 1% wymagań dla systemu BI.

Przy Excelu controlling musi znacznie ograniczać swoje potrzeby, np. ekonomiści nie posługują
się pojęciem kosztu jako wektorem - Excel jest na to za cienki.

Pan twierdzi, że bardzo dobrze, że kest. Ja uważam, że tego rodzaju zacofaniu zawdzięczamy
ostatnią serię spektakularnych bankructw. W Excelu (w dziesiątkach exceli) wszystko pięknie
wyglądało.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |31.07.2012, 16:32

Andrzej O.:

Panie Wojtku, raportowanie księgowe, które jest dla Pana tymi 99% ma niewiele wspólnego z
raportowaniem zarządczym - to może 1% wymagań dla systemu BI.

Ech, to Pana wmawianie dziecka w brzuch.

Przy Excelu controlling musi znacznie ograniczać swoje potrzeby, np. ekonomiści nie posługują
się pojęciem kosztu jako wektorem - Excel jest na to za cienki.

O, tak! Wektorem... a nie macierzą czasem (brzmiałoby groźniej)?

Pan twierdzi, że bardzo dobrze, że kest. Ja uważam, że tego rodzaju zacofaniu zawdzięczamy
ostatnią serię spektakularnych bankructw. W Excelu (w dziesiątkach exceli) wszystko pięknie
wyglądało.

Według Pana Andrzeja Excel POWODUJE bankructwa. Ludzie, opamiętajcie się, nie używajcie!
Albo pogońcie proroka ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.07.12 o godzinie 21:57

 | Edytuj | Cytuj31.07.2012, 21:45

Królem interfejsu jest Opera, i na dodatek szybciej działa, jest lżejsza ma nakładki itp.
a królem BI jest Excel,, bo szybciej działa, jest elastyczny i nie wszystko wyglada w nim dobrze
tak jak w analizach BI.

Długo śledze ten temat i dziwie sie że chce sie jeszcze komus pisać.
Z jednej strony sprzedawcy programów BI z drugiej analitycy pracujacy co dziennie na
hurtowniach danych i przerabiajacy je na wszystkie możliwe sposoby (oczywiście w Excelu)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/95
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Przy Excelu controlling musi znacznie ograniczać swoje potrzeby, np. ekonomiści nie posługują
się pojęciem kosztu jako wektorem - Excel jest na to za cienki.

Pan twierdzi, że bardzo dobrze, że kest. Ja uważam, że tego rodzaju zacofaniu zawdzięczamy
ostatnią serię spektakularnych bankructw. W Excelu (w dziesiątkach exceli) wszystko pięknie
wyglądało.

Excel jest na coś za cienki? Excel jest winien banktuctwom?
To taki Monthy Pythonowski żart miał być?
Żaden BI, żaden Excel nie uchroni od bankructwa firm, które mają upaść - bo to nie BI ani Excel
dokonuje błędnych decyzji. Kuriozalnie od bankructwa te wszystkie banki chronią politycy (za
nasze pieniądze), nie mający pojęcia ani o BI, ani o Excelu ani nawet o tym, że w Start-
Programy-Akcesoria jest Kalkulator. :-/

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 04:06

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 10:38

Michał R.:

Excel jest na coś za cienki? Excel jest winien banktuctwom?
To taki Monthy Pythonowski żart miał być?
Żaden BI, żaden Excel nie uchroni od bankructwa firm, które mają upaść - bo to nie BI ani
Excel dokonuje błędnych decyzji. Kuriozalnie od bankructwa te wszystkie banki chronią
politycy (za nasze pieniądze), nie mający pojęcia ani o BI, ani o Excelu ani nawet o tym, że w
Start-Programy-Akcesoria jest Kalkulator. :-/

To Pan mi tu załączy excela planistycznego, w pełni sparametryzowanego, pozwalającego
planować wg ilości naturalnych (np. rbh w projektach), utworzyć wersje z różnymi cenami i
stawkami kosztów, by następnie zsumować to w RZIS i pociągnąć dane do CF...

Widziałem wiele produkcyjnych exceli, ale żadnego tego rodzaju. Dlaczego? Bo excel jest za
cienki - samo sparametryzowanie to ból w dupie, nie mówiąc o wersjonowaniu przy takim
przekazywaniu danych pomiędzy skoroszytami. Same rachunki kosztów (bez planu, p&l i cf)
przeliczają się w xl min. pół h

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 12:36

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/95
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Ech, to Pana wmawianie dziecka w brzuch.

tzn. nie wie Pan.

O, tak! Wektorem... a nie macierzą czasem (brzmiałoby groźniej)?

tzn. nie wie Pan. Macierz dwuwymiarowa z jednym elementem na wymiarze to jest wektor. Dla
mówiących prozą: 500 = [300, 100, 70, 30]

Według Pana Andrzeja Excel POWODUJE bankructwa. Ludzie, opamiętajcie się, nie używajcie!
Albo pogońcie proroka ;)

Jest jedną z przyczyn braku właściwej informacji przy podejmowaniu decyzji, bo istotne decyzje
podejmuje się zawsze na jakiejś podstawie.

Ludzie, pogońcie ignoranta :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 12:51

Btw. bankructw - PBG i DSS miały wygrane przetargi, OLT Express ponad 100% obłożenie dzięki
promocjom. Żadnego załamania od stronu przychodowej, widocznie źle onarzędziowany
controlling nie przewidział przepływów pieniężnych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 13:57

Andrzej O.:

Dlaczego? Bo excel jest za cienki - samo sparametryzowanie to ból w dupie, nie mówiąc o
wersjonowaniu przy takim przekazywaniu danych pomiędzy skoroszytami. Same rachunki
kosztów (bez planu, p&l i cf) przeliczają się w xl min. pół h

http://afin.net/webcasts/HowTo_StartForBeginnersParame...
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetPowerCalculation_...

Panie Andrzeju, litości...

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:14

Zaraz, zaraz, chwileczkę... czuję(my) się niedowartościowany.
DLACZEGO chłopaki z itdoors, ksywka ajtidorsi się tu jeszcze nie reklamowali?
Chłopaki, wstyd! Takie niedopatrzenie...

KuFałków też dawno nie było... :( , o Łoraklach już nie wspominam, bo nie lubię grzebać w
historii i materiałach CBA. Pani Monika tyż nie zagląda...
Ech, świat BI się kończy...

P.S.
Nie, nie, żartowałem. "Business Intelligence" pojawia się często w literaturze i czasopismach
(mam nadzieję, że nie posiedzę za dopisek "i czasopismach")
http://econtrolling.infor.pl/
Zapamiętajcie stronę - for free, for free, for free!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.08.12 o godzinie 10:34

 | Edytuj | Cytujwczoraj 09:42

Wojciech Gardziński:

http://afin.net/webcasts/HowTo_StartForBeginnersParame...
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetPowerCalculation_...

Panie Andrzeju, litości...

Piszę z telefonu więc nie widziałem, ale spodziewam się, że to pojedyncze funkcje.
Panie Wojtku, litości... ja mogę sobie w excelu zrobić pierwszą zakładkę z kursami. cenami,
stawkami itd. i nawet ładnie nazwać te komórki. Natomiast posłuviwanie się tymi stawkami w
skoroszycie z kilkunastoma zakładkami (np. grupy produktowe) to jest przes... horrendum!
Każdy kto używa takiego excela powie - litości...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:59

Wojciech Gardziński:

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/95
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P.S.

Nie, nie, żartowałem. "Business Intelligence" pojawia się często w literaturze i czasopismach
(mam nadzieję, że nie posiedzę za dopisek "i czasopismach")
http://econtrolling.infor.pl/
Zapamiętajcie stronę - for free, for free, for free!

Pan to powinien jakąś fundację założyć, żebh móc prowadzić biznes za free.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 12:03

To jeszcze małe wyjaśnienie za free...

Panie Wojtku, czy Pan wie co to jest Lean Management? To w logistyce takie zarządzanie
towarami by nie mieć zbędnych zapasów. Bo zapasy to zamrożona w nich kasa tracąca na
wartości i kosztowne w utrzymaniu magazyny.
W finansach tež się stosuje lean management choć sprawa nie jest tak oczywista - gotówka na
rachunku biežącym ma jakieś oprocentowanie, nie ma kosztownych magazynów dla niej. Ale
mogłaby lepiej zarabiać (szczególnie gdy firma ma rentowność powyżej rach.bież.). Stąd przy
normalnej działalności o zapewnionych przychodach konieczność dobrego zaplanowania
CF.
Alternatywą (np tam gdzie przychody są w dużych transzach) są oszczędności w gotówce,
czasem o równowartości rocznego budżetu. Kto za nie płaci? pana pensja, pana pensja, pani
pensja... społeczeństwo... i inwestycje. Czyli model o niskich płacach, inwestycjach,
rentownościach i wysokich oszczędnościach. Nie ma co inwestować w zaawansowany CF bo i tak
potrzebna jest duża poduszka gotówki.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:37

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

P.S.
Nie, nie, żartowałem. "Business Intelligence" pojawia się często w literaturze i
czasopismach (mam nadzieję, że nie posiedzę za dopisek "i czasopismach")
http://econtrolling.infor.pl/
Zapamiętajcie stronę - for free, for free, for free!

Pan to powinien jakąś fundację założyć, żebh móc prowadzić biznes za free.

Ależ nikt nie zamierza prowadzić biznesu za free.
Za free lub prawie za free są narzędzia. A rynek na robienie tanich i szybkich DMA będzie, proszę
Szanownego, OGROMNY. Tylko, wreszcie, ludzie będą płacić za wiedzę i efekty, bo będą je mieli
od razu, natychmiast. To dla Pana rynek, bo Pan wie, do czego służy F9, zna Pan Excela, zna Pan
SQLa, wie Pan, co to miary, wymiary, takie tam. Inni się muszą tego nauczyć - ma Pan dużą
przewagę konkurencyjną.
Ale, wreszcie, to będzie rynek klienta. Jak nigdy w systemach analitycznych, zwanych, dla jaj,
Business Intelligence.

P.S. A "for free" to, oczywiście, strona 43. ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.08.12 o godzinie 16:26

 | Edytuj | Cytujwczoraj 13:38

Spłloniłlem się jak dzieweczka...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:49

Andrzej O.:

Spłloniłlem się jak dzieweczka...

To cieszy, taki ludzki odruch. Bo Pan tak, jak jaka maszyna, ciągle klepie te mądrości z kursów
controllingu - znaczy, Andrzej też człowiek.

Jakby Pan Szanowny chciał poczytać nasz artykulik, to, w wersji nieco bardziej swobodnej, niż
oficjalna - tutaj: http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/95
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« Wróć do tematów
Odpowiedz
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 | Edytuj | Cytujwczoraj 21:41

.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.08.12 o godzinie 12:14

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:06

Myśli Pan, że na kursach controllingu wiedzą co to jest "koszt jako wektor"? Albo praktyczna
budowa modelu wielowymiarowego? :D Tego wykładowcy tych wykładowców raczej nie wiedzą
:)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:07
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