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Dr Marcin Jan Błażejowski:

prognozowanie na poziomie modelu trandowo-cyklicznego (bez względu na podejście) to
właśnie zabawa.

No to właśnie tak wygląda ten moduł, z automatycznym doborem metody. Tylko klienci uznają,
że to szklana kula, a to po prostu narzędzie automatyzujące żmudne, powtarzalne czynności.

Ależ oczywiście że poza, tyle tylko że ba zapisów o transakcjach się nie zrobi.

Data mining, który ma dopiero wykryć zależności to tylko na transakcjach, np.
współwystępowanie produktów na fakturze/w zakupie. Hurtownia danych nic tu nie da.

btw. żarcik - do budżetowania musi mieć Pan strukturę ponad 20-30 osób, żeby wdrażać
narzędzie, w firmach poniżej 200mln obrotu rzadko jest tyle osób w budżetowaniu, a jak mówię,
znam firmy o 400mln gdzie procesu budż. nie ma.
Od tej 100 musi Pan jeszcze odjąć firmy o większościowym udziale skarbu państwa - szczególnie
tam metody zwiększania efektywności, a co gorsza ;) przypisywania odpowiedzialności są
niemile widziane.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 19:17

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

I tu jest największy problem Pana Wojtka - stara się na nowo odkryć Amerykę, a
najgorsze, że głośno krzyczy na tych co tam dawno kolonie pozakładali, że ich pogoni.

O, to Pan tkwi w XVII w., bo, wie Pan

Wiem, znam systemy, które mają 3 narzędzia z pełnym interfejsem w excelu. I każdy z nich jest
lepszy od Afina.
Tylko Pan Wojtek rozdaje swoje narzędzie za pół darmo, a Infora można zakupić jedynie w
dużym pakiecie kilkunastu chyba narzędzi. "Pan Staszek i syn" czegoś takiego nie kupi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 19:57

Andrzej O.:

do budżetowania musi mieć Pan strukturę ponad 20-30 osób, żeby wdrażać narzędzie, w
firmach poniżej 200mln obrotu rzadko jest tyle osób w budżetowaniu, a jak mówię, znam
firmy o 400mln gdzie procesu budż. nie ma.
Od tej 100 musi Pan jeszcze odjąć firmy o większościowym udziale skarbu państwa -
szczególnie tam metody zwiększania efektywności, a co gorsza ;) przypisywania
odpowiedzialności są niemile widziane.

No to poczytajmy profilek:

Doświadczenie i referencje

Firma:

Codec Systems (od 2011-11 do 2012-07)

Stanowisko:

Presales Consultant/Jr Consultant

Obowiązki:

Konsultant Presales – przygotowanie i prezentacja modeli budżetowych i kosztowych w

aplikacjach Infor Corporate Performance Management 10.1.x, 10.3.x (Infor CPM BSA, Infor BI –

Application Studio, Office Plus, Import Master) w obszarach

- strategia

- planowanie

- budżetowanie

- raporty

- raportowanie statutowe

- analizy

- forecasting

- tworzenie procesów ETL (OpenLInk, Import Master)

Udział w wewnętrznym projekcie CODEC BI (Codec Irlandia) – analiza kont Księgi Głównej 5

spółek (Codec IE, Codec UK, Codec DE, Codec PL, DSS) pod kątem możliwości zasilenia modelu

raportowego, analiza i przygotowanie danych źródłowych (MS Dynamics NAV – sprzedaż,

zakupy, finanse, MS SQL) w celu zasilenia modelu, parametryzacja modułu OpenLink.
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Certyfikowany Specjalista systemu integracji danych Infor ION Suite (CPM-601, CPM-602,

CPM-603, CPM-604)

Firma:

SOLEMIS GROUP S.A. (od 2011-07 do 2011-10)

Stanowisko:

Presales/Spec. ds sprzedaży - freelance

Obowiązki:

Przygotowanie rozwiązania do Budżetowania Zadaniowego.

Sprzedaż systemu Prophix.

Firma:

FiM Consulting Sp. z o.o. (od 2007-12 do 2011-06)

Stanowisko:

Sales Office Manager, BI Product Manager, BI Preseller

Obowiązki:

Organizacja działań działu sprzedaży dla produktów Microsoft Dynamics AX, Controlling Systems

Eureca, Consorg BI Console, Microsoft Business Intelligence w celu dostarczenia prospectów

Dyrektorowi Handlowemu.

06.2008 Konferencja „Eureca – jak obrać kurs w morzu informacji?” - organizacja i

przygotowanie konferencji

11.2008 Konferencja „Sprawić, by wszyscy dbali o wynik” – czy system informatyczny może w

tym pomóc?” - organizacja i przygotowanie konferencji

05.2009 Konferencja „Jak zapanować nad budżetem i szybko reagować na zmiany w czasach

wielkich wyzwań?” - organizacja i przygotowanie konferencji

10.2009 Konferencja „Analiza portfeli klientów - jak oceniać wartość klientów i powiększać

zyski?” - organizacja, przygotowanie konferencji i prowadzenie prezentacji

06.2010 Konferencja „Sprawozdawczość zarządcza językiem menadżerów” - organizacja,

przygotowanie konferencji i prowadzenie prezentacji

10.2010 Konferencja „Controlling i Business Intelligence - wdrożenie krok po kroku” -

organizacja, przygotowanie konferencji i prowadzenie prezentacji

Przygotowanie, wdrożenie i administrowanie firmową stroną internetową.

Słowo budżet(owanie) pojawia się PIĘĆ razy. Znaczy - nie przez przypadek. Słów, określających
budżetowanie naokoło "odpowiedzialność za wynik" i takie tam, jest ze dwa razy więcej.
To ja już nie wiem, czy to budżetowanie, wsparte super-specjalistycznym systemem, to dla
dużych, czy dla małych?
Czy, po prostu, wciskał Pan kit maluczkim? (Salony samochodowe to główny klient...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 20:02

 | Edytuj | Cytuj9.08.2012, 19:59

Jak zwykle pisze Pan o czymś o czym nie ma zielonego pojęcia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 20:02

Andrzej O.:

Dr Marcin Jan Błażejowski:

prognozowanie na poziomie modelu trandowo-cyklicznego (bez względu na podejście) to
właśnie zabawa.

No to właśnie tak wygląda ten moduł, z automatycznym doborem metody. Tylko klienci
uznają, że to szklana kula, a to po prostu narzędzie automatyzujące żmudne, powtarzalne
czynności.

I to jest najgorsze podejście do prognozowania, powodujące, że narzędzia automatyczne zaszyte
w "czołowych rozwiązaniach BI" generują niskiej jakości prognozy (pod kątem ich trafności). Bo
porządny automat to np. Autometrics czy CongruentSpecification, jednak to zbyt zaawansowane
metody dla ludzi implementujących narzędzia prognostyczne w BI.
Reasumując: prognozowanie to nie taka prosta sprawa jak się "specjalistom-niespecjalistom"
wydaje.
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Ależ oczywiście że poza, tyle tylko że ba zapisów o transakcjach się nie zrobi.

Data mining, który ma dopiero wykryć zależności to tylko na transakcjach, np.
współwystępowanie produktów na fakturze/w

Wzorcowy plik używany na całym świecie do testowania różnych klasyfikatorów statystycznych
dotyczy... płatków irysa. Zatem naprawdę nie tylko transakcje, choć owszem, tam zastosowania
są najbardziej oczywiste. Ale dam przykład inny: fraudy ubezpieczeniowe.
Poza tym pojęcie Data mining jest bardzo szerokie i jego pierwotne - czysto statystyczne -
znaczenie często zastępuje się innym (np. technikami kopania), więc warto doprecyzować co się
ma na myśli.

btw. żarcik - do budżetowania musi mieć Pan strukturę ponad 20-30 osób, żeby wdrażać
narzędzie, w firmach poniżej

Nie, znam firmy które zatrudniają w sumie 30 osób i posiadają bardzo poważne narzędzia do
budżetowania.

Od tej 100 musi Pan jeszcze odjąć firmy o większościowym udziale skarbu państwa -
szczególnie tam metody zwiększania

Firma z udziałem Skarbu Państwa to nie przedsiębiorstwo, to "zakład pracy". Do tego typu
"instytucji" większość reguł nie ma zastosowania.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 20:03

Andrzej O.:

[Reklama]

Tylko Pan Wojtek rozdaje swoje narzędzie za pół darmo,

[/Reklama]

 | Edytuj | Cytuj9.08.2012, 20:04

WG: Czy, po prostu, wciskał Pan kit maluczkim? (Salony samochodowe to główny klient...)
Andrzej O.:

Jak zwykle pisze Pan o czymś o czym nie ma zielonego pojęcia.

Kurczę, Panie Andrzeju, skąd Pan mnie tak dobrze zna???

Rzeczywiście nie mam zielonego pojęcia o wciskaniu kitu maluczkim.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 20:08

 | Edytuj | Cytuj9.08.2012, 20:07

@DataMining: Mając na myśli transakcje miałem na myślí rozróżnienie pojedynczych faktów od
agregatów na krotkach.
Drilldownu i drillthrough raczej nie zaliczyłbym do dataminingu... pewnie błędnie.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 20:16

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 20:08

Wojciech Gardziński:

WG: Czy, po prostu, wciskał Pan kit maluczkim? (Salony samochodowe to główny klient...)

Czego klient?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 20:11

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

WG: Czy, po prostu, wciskał Pan kit maluczkim? (Salony samochodowe to główny klient...)

Czego klient?

Systemów budżetowania i analiz. Pamiętam, że był Pan fanem tych rozwiązań (patrz profil) i, że
żaden tam Excelek nie wydoli, a teraz Pan pisze, że one tylko dla Wielkich przez duże "W"...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 20:17

 | Edytuj | Cytuj9.08.2012, 20:16

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

WG: Czy, po prostu, wciskał Pan kit maluczkim? (Salony samochodowe to główny
klient...)

Czego klient?

Systemów budżetowania i analiz.

Jak zwykle się Pan myli, tym razem w każdym słowie. Nie sieć salonów, a producent. Nie BI, a
ERP.

a teraz Pan pisze, że one tylko dla Wielkich przez duże "W"...

Pan nie rozumie podstawowych pojęć - nie będę Panu tłumaczył efektu skali, bo to bezcelowe -
jako troll się Pan wykpi, Pan może pisać dowolne bzdury.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |9.08.2012, 21:08

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

WG: Czy, po prostu, wciskał Pan kit maluczkim? (Salony samochodowe to główny
klient...)

Czego klient?

Systemów budżetowania i analiz.

Jak zwykle się Pan myli, tym razem w każdym słowie. Nie sieć salonów, a producent. Nie BI,
a ERP.

I nie kupił tego biaja(*), tylko sprzedał.

a teraz Pan pisze, że one tylko dla Wielkich przez duże "W"...

Pan nie rozumie podstawowych pojęć - nie będę Panu tłumaczył

Dlaczego? Jestem pojętnym uczniem... chyba(?) Ach, ci nauczyciele teraz... robią pensum i nic
ich nie obchodzi. Żadnej misji.

efektu skali, bo to bezcelowe - jako troll się Pan wykpi, Pan może pisać dowolne bzdury.

Dzięki. Pozwolę sobie korzystać z Pana przyzwolenia.

P.S.
(*) Sory, ERPa.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 21:14

 | Edytuj | Cytuj9.08.2012, 21:13
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Dr Marcin Jan Błażejowski:

"zakłady pracy"

kwiatek z "zakładu pracy": firma o ok. 0.5mld obrotu, aż strach powiedzieć jaka, całe analizy
finansowe chodzą na excelu bo przecież excel w pełni daje radę, nie potrzebują żadnego
systemu... A w P&L z KRSu koszty dodane do przychodów :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.08.2012, 21:15

Andrzej O.:

A w P&L z KRSu koszty dodane do przychodów :D

To wina Excela, oczywiście.

 | Edytuj | Cytuj9.08.2012, 21:25

No to nam się wątek humorystyczny zrobił.

Pan Andrzej bryluje na wyżynach demagogii, Pan Dr. już chyba wyczerpał swoją ofertę kalumni
pod adresem mojej osoby, Pan Darek się przestraszył własnego cienia, Ajtidorsi poza reklamą
nie bardzo mają co powiedzieć, reszta się znudziła i ziewa.

Ale, może to i dobrze, w życiu nie ma być przecież mądrze, tylko śmiesznie...

 | Edytuj | Cytuj10.08.2012, 08:26

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

A w P&L z KRSu koszty dodane do przychodów :D

To wina Excela, oczywiście.

Też.
Bo jak się go robi za każdym razem adhocowo to zwiększa się prawdopodobieństwo błędu. A jak
jest raz zrobiony i sprawdzony w BIaju to się za każdym razem robi tak samo.

Nie będę wskazywał co to za "zakład pracy" bo jeszcze jakiś tępak co nie potrafi P&L dodać
skojarzy, że ja pracowałem w irlandzkiej firmie, projekt dla spôłki-matki, a intelligence to
przecież wywiad, doda 2+2, więc musi być szpiegowałem dla wrażego państwa zbierając dane z
KRSu. A ja potem przez takiego tępaka co dodawać nie potrafi nie będę mógł znaleźć pracy przez
10 lat, a cała banda takich tępaków będzie mogła czytać moje prywatne maile i smsy.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 10.08.12 o godzinie 11:43

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |10.08.2012, 11:34

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

A w P&L z KRSu koszty dodane do przychodów :D

To wina Excela, oczywiście.

Też.
Bo jak się go robi za każdym razem adhocowo to zwiększa się prawdopodobieństwo błędu. A
jak jest raz zrobiony i sprawdzony w BIaju to się za każdym razem robi tak samo.

Nie, nieprawda.
0. Gdy robimy to w Excelu - owszem, mamy cały ten excelowy bałagan, itp. Zero połączeń z
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bazami, linki, przeklejki, nie wiadomo, co aktualne, takie tam - tu, pełna zgoda
Ale to zależy od nas.

Ale, gdy robimy to w biaju to
1. Kto robi sprawozdania w biaju? - przecież zawsze trafi się coś, czego biaj, w momencie
tworzenia raportu nie uwzględniał. Rozumiem, że mamy praktykę i wiemy że tak jest zawsze.
Więc - eksport do E. i patrz punkt 0.
2. Od kiedy biaj, czyli konsultant klepiący kiedyś tam raport, zastępuje MERYTORYCZNIE
księgowego? Żeby był najdroższy i najśliczniejszy, to PODPIS składa człowiek, dokładnie tak
samo, jak pod excelkiem.
3. Nie zgadzam się z tym: adhocowo to zwiększa się prawdopodobieństwo błędu. Gdy coś się robi
adhocowo (a sprawozdania zawsze), to się nad tym myśli. Jak się coś robi rutynowo (patrz
drukowanie jakiegoś tam raportu), to się nad tym nie myśli i WTEDY właśnie
prawdopodobieństwo błędu jest większe.
4. A poza tym cały czas Pan i Pana funfle mielicie że FK jest taka prosta, że to 1/100 biaja i w
ogóle marny temat. A tu zaś zmiana...

A może by tak połączyć elastyczność Excela z pewnością i bezproblemowością dostępu
bazodanowego?
http://www.goldenline.pl/forum/2266390/ogromne-sprawoz...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.08.12 o godzinie 11:53

 | Edytuj | Cytuj10.08.2012, 11:46

Żadna zmiana - nadal to jakaś drobinka modelu controllingowego w BIaju. To co może się
zmienić w sprawozdaniach to zasilania z kont. No to się aktualizuje zasilania i git. Jak by miało
się zmieniać coś więcej to sprawozdania byłyby nieporównywalne w okresach lub nieprawidłowe
- zresztą zmiana na poziomie kont syntetycznych to od wielkiego dzwonu.

btw. wiem, ze ma Pan zalew informacji, ale w kawałku mojego cv, który raczył Pan cytować, są
wspomniane dwie aplikacje do ładowania danych: OpenLink i ImportMaster. W każdej z nich
domapowanie konta analitycznego to oczywista, łatwo dostępna funkcja.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 11.08.12 o godzinie 23:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |10.08.2012, 16:52

Andrzej O.:

Żadna zmiana - nadal to jakaś drobinka modelu controllingowego w BIaju. To co może się
zmienić w sprawozdaniach to zasilania z kont. No to się aktualizuje zasilania i git. Jak by miało
się zmieniać coś więcej to sprawozdania byłyby nieporównywalne w okresach lub
nieprawidłowe - zresztą zmiana na poziomie kont syntetycznych to od wielkiego dzwonu.

btw. wiem, ze ma Pan zalew informacji, ale w kawałku mojego cv, który raczył Pan cytować,
są wspomniane dwie aplikacje do ładowania danych: OpenLink i ImportMaster. W każdej z
nich domapowanie konta analitycznego to oczywista, łatwo dostępna funkcja.

U nasz, panie Dzieju, "domapowanie konta analitycznego" jest przestaśliwie skomplikowane...
http://afin.net/webcasts/Demo_FinancialReporting_CubeB...
(...znaczy trzeba dopisać, czy ma się dodawać, po której stronie i z jakim znakiem. Ręce
opadają od roboty. I, oczywiście, trzeba zażywać środki przeciwwymiotne, bo robimy to w
fuj-Excelu, no i dużo trzeba perfumować, bo się toto tak ładnie nie nazywa: ImportMaster,
wow...)

No to, kto skacze przez płot? Ten, kto skoczy, przechodzi do historii!

Następny post będzie 1980.
(Chyba nie pozwolicie, żebym to był ja...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.08.12 o godzinie 10:24

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:19

Ja nie wiem czy Pan jest z osób, dla których 2+2=5, a dodawanie jest na granicy Pana
możliwości. Natomiast opowiadanie bajek o tym, że BIaje pod względem mapowania są zbyt
skomplikowane tu już przekracza mój poziom żenady. Bo mapowanie to prosta tabelka z dwoma
kolumnami: konto analityczne (mapowane), konto syntetyczne lub element wymiaru.

Ośmiesza się Pan i użytkowników, których podobno chce Pan reprezentować.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:44
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