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Stefan T.:

"Nam"? czyli komu?

Nam tu, oczywiście.

Ty sie Palasie Zakutasie o AOA nie martw! To wybitna teoria i nalezy o nie pisac... Co bede
robil :)

Ale fajny lapsus mi się trafił. Chciałem napisać "[teczek] mamy dość", poprawiłem na "już
starczy", a nie wykasowałem "mamy" i wyszło, że to mama Tymińskiego miała teczki. Ale fajne
błędy popełniam...

Czekamy, czekamy, Bluzgusie.

PS
Pierwszy na szóstej.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 08.05.13 o godzinie 21:51

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj8.05.2013, 21:51   

Wojciech G.:

Stefan T.:

"Nam"? czyli komu?

Nam tu, oczywiście.

no być newsa przeczytasz Zakutasie, ale raczej nikogo na tym forum pan nie reprezentujesz.
Może Maximusa Pierdolusa... ale to by było na tyle

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.05.13 o godzinie 12:11

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |9.05.2013, 06:46    

A Zenona? Zenona też obchodzi, też chciałby poczytać, podyskutować...

Właśnie go zablokowali na EKoBI. Zbój był, raczył zapraszać. I tylko zapraszać. Ale nie na
oficjalną stronę SAP BO ani QVka - tam można zawsze i wszędzie I NIE JEST TO ŻADNA
REKLAMA.
Zenek W. popełnił błąd i zapraszał tu, gdzie jest ciekawie, gdzie DYSKUTUJE się o przydatności
BI.
Dyskusja czasami schodzi na manowce (jak każda dyskusja zresztą) ale jej główny temat trwa.

Ale to nie w smak biajowi - więc banek. Biedny Zenon :( .

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj10.05.2013, 10:08   

Wojciech G.:

A Zenona? Zenona też obchodzi, też chciałby poczytać, podyskutować...

Właśnie go zablokowali na EKoBI. Zbój był, raczył zapraszać. I tylko zapraszać. Ale nie na
oficjalną stronę SAP BO ani QVka - tam można zawsze i wszędzie I NIE JEST TO ŻADNA
REKLAMA.
Zenek W. popełnił błąd i zapraszał tu, gdzie jest ciekawie, gdzie DYSKUTUJE się o przydatności
BI.
Dyskusja czasami schodzi na manowce (jak każda dyskusja zresztą) ale jej główny temat
trwa.

Ale to nie w smak biajowi - więc banek. Biedny Zenon :( .

A z Panem można podyskutować? Np. co to DDL i jakie ma elementy?
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Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |10.05.2013, 11:25    

Łukasz D.:

A z Panem można podyskutować? Np. co to DDL i jakie ma elementy?

Można. Nawet trzeba.
Zarzuca Pan nam, ze daliśmy INSERTa do DDLa. Zarzut przyjęty. A będzie jeszcze bardziej
przyjęty, jak Pan to napisze normalnie.
My sporo robimy więc się i sporo mylimy. I nie wstydzimy się tego.
Nie wstydzę się np. tego, że ostatnich dni kilka poświęciłem na rozpracowanie wsadzania danych
do XLSXa, z częściowym tylko sukcesem. Wstyd i siara, siedzieć tyle czasu nad 1 CSem.
Ale cóż, taki lajf. A ile pomyłek...
Pan też się myli. I najczęściej wtedy, gdy ze świętym oburzeniem coś Pan mi (nam) zarzuca.
Chce Pan być traktowany poważnie, niech Pan poważnie traktuje i ów problem, i nas.

PS (ad meritum)
Na tę stronę, przyznaję, nigdy nie trafiłem
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL#DML
Trochę przekombinowali z tym DQLem...

Nasza pomyłka wynikała prawdopodobnie z naszego sposobu traktowania SQLa - jak najszybciej
uzyskać efekt bazodanowy jak najprostszym sposobem, czyli np. nie CREATE TABLE + INSERT,
tylko, od razu, SELECT INTO a potem UPDATE'y (co ma i zalety, i wady). Czyli tak rzadko
stosujemy DDL, że tak traktowaliśmy część DMLa, nie zdając sobie sprawy ze sztywnego i
opracowanego już podziału SQLa.
Jak będziemy robić nową wersję programów szkolenia i sylabusów, Pana uwaga zostanie
uwzględniona. Dalej jednak nie zmienia to mojego stosunku do nagannej formy składania tych
uwag. Ale, za meritum - dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 10.05.13 o godzinie 11:59

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj10.05.2013, 11:41   

Co prawda, ta piosenka już była, ale teraz parafrazka harcerska
http://miniportal.harcerski.pl/okrzyki-harcerskie-prze...

Na śmietniku fajnie jest można sobie pogrzebać,

zgniłe jabłko można zjeść, albo skórke od chleba,

można łapać do swych rąk obrzydliwe muszyska,

albo zagrzebać się by nikt nie widział nas

w obrzydliwych śmierdzących papierzyskach...

Na śmietniku nasi chłopcy się wreszcie nieźle czują. Chłopcy, podpowiem Wam coś.
Podyskutujcie sobie na EKoBI - tam blisko biaja - musi pięknie pachnieć.
Ja mam szlaban, Zenek tyż, macie friłeja. Korzystajcie!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj10.05.2013, 22:58   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Jest Pan moim Bogiem!

To klęknij, gościu.

PS
I zmień "B" na "b", bo Twój język polski, a szczególnie jego semantyka (czyli znaczenie słów),
pozostawia wiele do życzenia. Słowa "Bóg" i "bóg" oznaczają co innego.

rozumiem, że jako "boski" sam się Pan do śmietnika nie wyrzuca?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |10.05.2013, 22:59    

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Jest Pan moim Bogiem!

To klęknij, gościu.

PS
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I zmień "B" na "b", bo Twój język polski, a szczególnie jego semantyka (czyli znaczenie
słów), pozostawia wiele do życzenia. Słowa "Bóg" i "bóg" oznaczają co innego.

rozumiem, że jako "boski" sam się Pan do śmietnika nie wyrzuca?

BIedactwo, BIaj się na oczki BIelmem rzucił...
http://www.goldenline.pl/forum/3004480/smietnik-czyli-...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj10.05.2013, 23:01   

Wojciech G.:

BIedactwo, BIaj się na oczki BIelmem rzucił...
http://www.goldenline.pl/forum/3004480/smietnik-czyli-...

ja po prostu nie grzebię w śmietnikach

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |10.05.2013, 23:02    

Andrzej O.:

Wojciech G.:

BIedactwo, BIaj się na oczki BIelmem rzucił...
http://www.goldenline.pl/forum/3004480/smietnik-czyli-...

ja po prostu nie grzebię w śmietnikach

Najśmieszniejsze jest to, ze dablju dzi napisał, ze przeniósł posty hejterskie. Wśród których były
takze jego. Czyli samego siebie też uważa za hejtera. Cóż za samokrytyka!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |11.05.2013, 14:04    

Chłopcy, ale jak już się ciągniecie za mną, jak smród po gaciach, to napiszcie, chociaż, od czasu
do czasu, coś, cokolwiek, co będzie miało jakiś związek, choć luźny, z meritumem...
Plususie - zarzucaj
Bluzgusie - wyśmiewaj
Pomidorusie - mąć
Doktorusie Zkajakusie - wyzywaj
Skimko - reklamuj tą swoją małą strategię
Ale napiszcie, czasami, coś z sensem...

Np. do dzisiaj nie wiem, co sądzicie o architekturze Power Pivota, QVka, itp. Ja swoje
napisałem...
A wy tylko w kółko, że ja mam wszy na pępku (czyli ciągle ad personam, ad meritum dawno
wyszło). No, mam, i co z tego? Co z tego, że ja się mylę w rzeczach błahych, jak Wy się mylicie
w architekturze rozwiązań. Że się nie mylicie? To napiszcie (narysujcie, cokolwiek) tę Waszą
idealną architekturę biaja, jak, oczywiście, potraficie się wznieść poza reklamki. Ale, nawet,
niech będą reklamki - TO KTÓRĄ ARCHITEKTURĘ uważacie za sensowną i dlaczego?
Wiem, Bluzgusie, AOA, no, napisz coś śmiesznego, będzie fajnie... Gdzie (się był podział) sens?

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj11.05.2013, 15:55   

Wojciech G.:

Chłopcy, ale jak już się ciągniecie za mną, jak smród po gaciach, to napiszcie, chociaż, od
czasu do czasu, coś, cokolwiek, co będzie miało jakiś związek, choć luźny, z meritumem...
Plususie - zarzucaj
Bluzgusie - wyśmiewaj
Pomidorusie - mąć
Doktorusie Zkajakusie - wyzywaj
Skimko - reklamuj tą swoją małą strategię
Ale napiszcie, czasami, coś z sensem...

Np. do dzisiaj nie wiem, co sądzicie o architekturze Power Pivota, QVka, itp. Ja swoje
napisałem...
A wy tylko w kółko, że ja mam wszy na pępku (czyli ciągle ad personam, ad meritum dawno
wyszło). No, mam, i co z tego? Co z tego, że ja się mylę w rzeczach błahych, jak Wy się
mylicie w architekturze rozwiązań. Że się nie mylicie? To napiszcie (narysujcie, cokolwiek) tę
Waszą idealną architekturę biaja, jak, oczywiście, potraficie się wznieść poza reklamki. Ale,
nawet, niech będą reklamki - TO KTÓRĄ ARCHITEKTURĘ uważacie za sensowną i dlaczego?
Wiem, Bluzgusie, AOA, no, napisz coś śmiesznego, będzie fajnie... Gdzie (się był podział)
sens?

Słusznie. A wie Pan dlaczego nikt nie dyskutuje o architekturze? Bo Pański przyjaciel nie potrafił
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zdefiniować co to jest architektura (z jakich elementów powinna się składać) i np. dlaczego
architektura nie musi rozwiązywać problemów związanych z bezpieczeństwem. Jeżeli Pan
odpowie na te kwestie to można rozmawiać. Inaczej po prostu nie wiadomo o czym ma być
dyskusja i na jakiej podstawie uznać, że SpOA jest lepsze od czegokolwiek (nikt, poza Panami,
nie zna kryteriów i punktów odniesienia).

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |11.05.2013, 18:36    

Wojciech G.:

Chłopcy, ale jak już się ciągniecie za mną, jak smród po gaciach, to napiszcie, chociaż, od
czasu do czasu, coś, cokolwiek, co będzie miało jakiś związek, choć luźny, z meritumem...
Plususie - zarzucaj
Bluzgusie - wyśmiewaj
Pomidorusie - mąć
Doktorusie Zkajakusie - wyzywaj
Skimko - reklamuj tą swoją małą strategię
Ale napiszcie, czasami, coś z sensem...

Np. do dzisiaj nie wiem, co sądzicie o architekturze Power Pivota, QVka, itp. Ja swoje
napisałem...
A wy tylko w kółko, że ja mam wszy na pępku (czyli ciągle ad personam, ad meritum dawno
wyszło). No, mam, i co z tego? Co z tego, że ja się mylę w rzeczach błahych, jak Wy się
mylicie w architekturze rozwiązań. Że się nie mylicie? To napiszcie (narysujcie, cokolwiek) tę
Waszą idealną architekturę biaja, jak, oczywiście, potraficie się wznieść poza reklamki. Ale,
nawet, niech będą reklamki - TO KTÓRĄ ARCHITEKTURĘ uważacie za sensowną i dlaczego?
Wiem, Bluzgusie, AOA, no, napisz coś śmiesznego, będzie fajnie... Gdzie (się był podział)
sens?

No dobra... Sprobuje merytorycznie (slaba mam pamiec). Co chcesz Palasie wiedziec odnosnie
QV albo BO? Moge podzielic sie swoimi doswiadczeniami jaki analityk. Zaznaczam... Jestem
analitykiem a nie "Analitykiem SpOA". O architekturze mam pojecie blade i taki stan wiedzy
chcialbym utrzymac. Takich jak ja sa miliony :)

U mnie w firmie jest jedna baza danych sciagajaca informacje z SAP (actuals) oraz Hyperion
(forecast, budget). Wiem jak wyglada struktura datamarts, z ktorych korzystam (miary,
wymiary etc) i wiem jak czesto sa aktualizowane dane. Mam dostep do informacji, do ktorych
musze miec dostep i nigdy nie mialem problemu, zeby dostac szersze/inne prawa przy zmianie
zakresu obowiazkow.

Zdefiniowano kilkanascie standardowych raportow/dashboard ktore sa dystrybuowane online
przez QV. Raporty te dostaja wszystkie funkcje (sprzedaz, marketing, HR, Finanse, IT, zakupy).
Zadne z tych raportow nie sa eksportowane do MS excel... Bo niby po co? Raporty sa
aktualizowane codziennie. Biznes lofcia QV za kolorowe wykresiki, drill down i brak tabelek.

Czesciowo raporty standardowe robione sa w BO (na przyklad rejestry VAT dla ksiegowosci, bo
SAP ma problem z faktem, ze u nas "legal entity"<>"sales org").

Raporty ad-hoc (10-20%) robione sa w MS Excel oraz Business Objects.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.05.13 o godzinie 22:19

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |11.05.2013, 21:04    

Łukasz D.:

Słusznie. A wie Pan dlaczego nikt nie dyskutuje o architekturze? Bo Pański przyjaciel nie
potrafił zdefiniować co to jest architektura

Nie zgadzam się. A nawet gdyby, czy ja mam Panu wypominać po wsze czasy, że nie wiedział
Pan, czy SQLS jest produktem, czy technologią? Dyskusja nie polega na wypominkach.

(z jakich elementów powinna się składać) i np. dlaczego architektura nie musi rozwiązywać
problemów związanych z bezpieczeństwem.

Ja to wyjaśniałem 100 razy, ale kolega też, tylko Pan miał wyłączone słuchanie.
W bazach serwerowych - uprawnienia bazy, w bazach plikowych - dostęp do folderów

Jeżeli Pan odpowie na te kwestie to można rozmawiać. Inaczej po prostu nie wiadomo o czym
ma być dyskusja i na jakiej podstawie uznać,

Problemem jest, czy Pan włączy słuchanie, czy nie.

że SpOA jest lepsze od czegokolwiek (nikt, poza Panami, nie zna kryteriów i punktów
odniesienia).

Nieprawda. Wyjaśniliśmy to w artykułach, ale Pan nie czytał. Co ja Panu poradzę, że Pan się
burzy i krzyczy, nie dopuszczając do siebie żadnej informacji? Jak dziecko.
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj11.05.2013, 22:24   
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Stefan T.:

No dobra... Sprobuje merytorycznie

Niesamowite. Jaką ja mam czarodziejską moc...

(slaba mam pamiec). Co chcesz Palasie wiedziec odnosnie QV albo BO? Moge podzielic sie
swoimi doswiadczeniami jaki analityk. Zaznaczam... Jestem analitykiem a nie "Analitykiem
SpOA".

OK. Nikt tego nie wymaga.

O architekturze mam pojecie blade i taki stan wiedzy chcialbym utrzymac. Takich jak ja sa
miliony :)

To, że są miliony to prawda. My to trochę chcemy zmienić, BO OPŁACA SIĘ WIEDZIEĆ, GDZIE
SIĘ JEST. A, naprawdę, biaje robią taki kociokwik ludziom w głowach, wciskając, że eksport do
Excela jest "gotowym raportem" za który się słono płaci, a roboty z nim nie ubywa.

U mnie w firmie jest jedna baza danych sciagajaca informacje z SAP (actuals) oraz Hyperion
(forecast, budget).

Ła, co za firma... SAP, Hyperion, to jakiś kolos straszny...

Wiem jak wyglada struktura datamarts, z ktorych korzystam (miary, wymiary etc) i wiem jak
czesto sa aktualizowane dane.

Czyli jest Pan, znaczy - jesteś Bluzgusie, Wzorcowym Analitykiem SOA. (Ale gościowi dowaliłem,
hehehehe, nic, zabije mnie w kolejnym poście.)

Mam dostep do informacji, do ktorych musze miec dostep i nigdy nie mialem problemu, zeby
dostac szersze/inne prawa przy zmianie zakresu obowiazkow.

OK.

Zdefiniowano kilkanascie standardowych raportow/dashboard ktore sa dystrybuowane online
przez QV. Raporty te dostaja wszystkie funkcje (sprzedaz, marketing, HR, Finanse, IT,
zakupy). Zadne z tych raportow nie sa eksportowane do MS excel... Bo niby po co? Raporty sa
aktualizowane codziennie. Biznes lofcia QV za kolorowe wykresiki, drill down i brak tabelek.

Po co BO i QV razem? Czy to nie przesada? To przecież jedno wielkie wotum nieufności dla
każdego z nich! Czyli ANI BO ANI QV NIE WYSTARCZAJĄ! Musicie kupić coś trzeciego.

Czesciowo raporty standardowe robione sa w BO (na przyklad rejestry VAT dla ksiegowosci

Tu siadłem ze śmiechu. Rejestr VAT TO RAPORT BIAJA!?!?!?!?!
Weźcie wywalcie tego SAPA. Rejestr VAT to standardowy raport ERPa, Szanowny Bluzgusie.
Mówi o tym Ustawa o Rachunkowości. Ale Was czarują, hehehehe....

, bo SAP ma problem z faktem, ze u nas "legal entity"<>"sales org").

SAP ma problemy z bardzo dużo ilością tematów.

Raporty ad-hoc (10-20%) robione sa w MS Excel oraz Business Objects.

Czyli w Excelu. Nie no, honor Eksla uratowany, uff.

Reasumując: Pomimo dwóch biajów na pokładzie, ad-hoki są robione w Excelku.
cbdu. (co było do udowodnienia - dla nieświadomych matematycznie)

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj11.05.2013, 22:36   

A Pan dalej swoje...

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Słusznie. A wie Pan dlaczego nikt nie dyskutuje o architekturze? Bo Pański przyjaciel nie
potrafił zdefiniować co to jest architektura

Nie zgadzam się. A nawet gdyby, czy ja mam Panu wypominać po wsze czasy, że nie wiedział
Pan, czy SQLS jest produktem, czy technologią? Dyskusja nie polega na wypominkach.

Ten temat pomijam. Wyjaśniłem to raz i tłumaczenie po raz setny niczego nie zmieni.

(z jakich elementów powinna się składać) i np. dlaczego architektura nie musi rozwiązywać
problemów związanych z bezpieczeństwem.

Ja to wyjaśniałem 100 razy, ale kolega też, tylko Pan miał wyłączone słuchanie.
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W bazach serwerowych - uprawnienia bazy, w bazach plikowych - dostęp do folderów

Tak jest u Pana. Ale wg. Pańskiego kolegi jest inaczej. Temat uprawnień i dostępu, wg. niego, to
nie jest architektura. Tutaj ma Pan jego wypowiedzi:

Krzysztof R.:

Sławomir Broda:

(architektura SOA nie zajmuje się bezpieczeństwem...) A chyba powinna, skoro

ma zastępować całego BI.

Głupio by było gdyby kierownicy zamiast raportu swoich kosztów wynagrodzeń dostali
raport swojego dyrektora, bo ktoś przesłał im złego excela.

Architektura - nie. Ale projektant systemu opartego na SOA - na pewno tak.

Krzysztof R.:

Podsumowując: Temat uprawnień nie jest tematem wydumanym. Ale, nie stawiajmy wozu
przed koniem.
Żeby coś zabezpieczać, najpierw trzeba mieć co.
Najpierw sformułujmy lepszy scenariusz działania i zaprojektujmy lepsze środowisko analizy.
Potem zastanówmy się, jak załatwić uprawnienia.

A Pan na to:

W bazach serwerowych - uprawnienia bazy, w bazach plikowych - dostęp do

folderów

Proszę ustalić jedną, obowiązującą wersję - czy bezpieczeństwo powinno, wg.

Pana/Panów, być elementem ARCHITEKTURY (nie czy powinno być elementem

AFINa)

Jeżeli Pan odpowie na te kwestie to można rozmawiać. Inaczej po prostu nie wiadomo o
czym ma być dyskusja i na jakiej podstawie uznać,

Problemem jest, czy Pan włączy słuchanie, czy nie.

że SpOA jest lepsze od czegokolwiek (nikt, poza Panami, nie zna kryteriów i punktów
odniesienia).

Nieprawda. Wyjaśniliśmy to w artykułach, ale Pan nie czytał. Co ja Panu poradzę, że Pan się
burzy i krzyczy, nie dopuszczając do siebie żadnej informacji? Jak dziecko.
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

ja, ja volks...i tak dalej. Ja Pana pytam o to czym jest architektura (definicję), a Pan mi na to
czym się charakteryzuje SpOA. Czyli ja Pana pytam co to jest samochód, a Pan mi na to, że w
Toyocie to mają klimę i znaczek w kształcie litery T. Ja Pana pytam z czego musi się składać
dana konstrukcja, żeby była autem. A nie co musi mieć żeby była Toyotą.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.05.13 o godzinie 22:48

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |11.05.2013, 22:43    

Na razie odniose sie do rejestru VAT.... Konkretnie, ktory artykul Ustawy o Rachunkowosci mowi
o rejestrze VAT? Moze podpowiem.... żaden :). SAP ma problem jeżeli struktura organizacji
sprzedaży jest inna niż struktura prawna. Przykład: mamy jeden sales org na Europe a w tej
Europie kilkanaście podmiotow prawnych (company codes) w kilkunastu krajach. Prosze na to
spojrzeć z szerszej perspektywy (globalnej firmy) a nie spolki szwagierkolaska z Pcimia :)

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.05.13 o godzinie 22:53

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |11.05.2013, 22:44    

Wojciech G.:

Stefan T.:

No dobra... Sprobuje merytorycznie

Niesamowite. Jaką ja mam czarodziejską moc...

(slaba mam pamiec). Co chcesz Palasie wiedziec odnosnie QV albo BO? Moge podzielic sie
swoimi doswiadczeniami jaki analityk. Zaznaczam... Jestem analitykiem a nie "Analitykiem
SpOA".
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

OK. Nikt tego nie wymaga.

O architekturze mam pojecie blade i taki stan wiedzy chcialbym utrzymac. Takich jak ja sa
miliony :)

To, że są miliony to prawda. My to trochę chcemy zmienić, BO OPŁACA SIĘ WIEDZIEĆ, GDZIE
SIĘ JEST. A, naprawdę, biaje robią taki kociokwik ludziom w głowach, wciskając, że eksport
do Excela jest "gotowym raportem" za który się słono płaci, a roboty z nim nie ubywa.

U mnie w firmie jest jedna baza danych sciagajaca informacje z SAP (actuals) oraz Hyperion
(forecast, budget).

Ła, co za firma... SAP, Hyperion, to jakiś kolos straszny...

No duza firma... Z fortune 500 :)

Wiem jak wyglada struktura datamarts, z ktorych korzystam (miary, wymiary etc) i wiem
jak czesto sa aktualizowane dane.

Czyli jest Pan, znaczy - jesteś Bluzgusie, Wzorcowym Analitykiem SOA. (Ale gościowi
dowaliłem, hehehehe, nic, zabije mnie w kolejnym poście.)

No chyba jednak nie... Nie znam sqlka, afina i kwestionuje MS excel w centrum swiata analiz.

Mam dostep do informacji, do ktorych musze miec dostep i nigdy nie mialem problemu,
zeby dostac szersze/inne prawa przy zmianie zakresu obowiazkow.

OK.

Zdefiniowano kilkanascie standardowych raportow/dashboard ktore sa dystrybuowane
online przez QV. Raporty te dostaja wszystkie funkcje (sprzedaz, marketing, HR, Finanse,
IT, zakupy). Zadne z tych raportow nie sa eksportowane do MS excel... Bo niby po co?
Raporty sa aktualizowane codziennie. Biznes lofcia QV za kolorowe wykresiki, drill down i
brak tabelek.

Po co BO i QV razem? Czy to nie przesada? To przecież jedno wielkie wotum nieufności dla
każdego z nich! Czyli ANI BO ANI QV NIE WYSTARCZAJĄ! Musicie kupić coś trzeciego.

Rozmawiamy dalej poważnie?

BO jest lepszy przy budowaniu ad-hocowych raportow. Bez wiedzy programistycznej moge zrobic
dowolny raport po kilku godzinach szkolenia. W QV, z tego co wiem trzeba miec juz jakas wiedze
programistyczna.

QV jest jednak przyjazny dla operacji... Chodzi o sposob dystrybucji, wodotryski, dashboardy
etc. Ja sam to kocham jak sie moge wdrillowac do poziomu transakcji w pare sekund

Czesciowo raporty standardowe robione sa w BO (na przyklad rejestry VAT dla ksiegowosci

Tu siadłem ze śmiechu. Rejestr VAT TO RAPORT BIAJA!?!?!?!?!
Weźcie wywalcie tego SAPA. Rejestr VAT to standardowy raport ERPa, Szanowny Bluzgusie.
Mówi o tym Ustawa o Rachunkowości. Ale Was czarują, hehehehe....

, bo SAP ma problem z faktem, ze u nas "legal entity"<>"sales org").

SAP ma problemy z bardzo dużo ilością tematów.

Raporty ad-hoc (10-20%) robione sa w MS Excel oraz Business Objects.

Czyli w Excelu. Nie no, honor Eksla uratowany, uff.

Reasumując: Pomimo dwóch biajów na pokładzie, ad-hoki są robione w Excelku.
cbdu. (co było do udowodnienia - dla nieświadomych matematycznie)

Zawsze pisalem, ze duza czesc ad-hocow jest w Ms Excel. Pisalem, ze tych adhocow jest
10-20%. Jesli sie zgadzamy, ze 80% jest w BI i nie wymaga MS Excel to sie ciesze....alleluja.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |11.05.2013, 22:51    
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Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Wojciech G.:

Stefan T.:

(...)

Raporty ad-hoc (10-20%) robione sa w MS Excel oraz Business Objects.

Czyli w Excelu. Nie no, honor Eksla uratowany, uff.

Reasumując: Pomimo dwóch biajów na pokładzie, ad-hoki są robione w Excelku.
cbdu. (co było do udowodnienia - dla nieświadomych matematycznie)

O ile Pana rozumiem, to warto wywalić BI (80% raportów) na rzecz Excela (20% raportów)?
Czyli zastąpmy coś co rozwiązuje większość problemów, czymś co rozwiązuje ich mniejszość
(mowa tutaj o tym konkretnym przypadku)?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |11.05.2013, 22:55    

Stefan T.:

Ła, co za firma... SAP, Hyperion, to jakiś kolos straszny...

No duza firma... Z fortune 500 :)

A wyobrażasz sobie, że rzeczywistość gospodarcza składa się z (nieskończoność - lista F500)?
Pewnie nie. Z TAK WYSOKIEJ perspektywy...

Czyli jest Pan, znaczy - jesteś Bluzgusie, Wzorcowym Analitykiem SOA. (Ale gościowi
dowaliłem, hehehehe, nic, zabije mnie w kolejnym poście.)

No chyba jednak nie...

Czyli jest, ale nie zabije. To fajnie. (Stosuję metody erystyczne Szanownego. Narodek i tak nie
skuma, a jak skuma, to nie zrozumie, a jak zrozumie, to szybko zapomni.)

Biznes lofcia QV za kolorowe wykresiki, drill down i brak tabelek.

Po co BO i QV razem? Czy to nie przesada? To przecież jedno wielkie wotum nieufności dla
każdego z nich! Czyli ANI BO ANI QV NIE WYSTARCZAJĄ! Musicie kupić coś trzeciego.

Rozmawiamy dalej poważnie?

Poważnie to my nigdy nie rozmawialiśmy i pewnie nie zamierzamy. Rozmawiamy sensownie, a
przynajmniej chciałbym, żeby tak było.

BO jest lepszy przy budowaniu ad-hocowych raportow. Bez wiedzy programistycznej moge
zrobic dowolny raport po kilku godzinach szkolenia.

A w Excelku po kilku minutach ;)

W QV, z tego co wiem trzeba miec juz jakas wiedze programistyczna.

Przecież to takie fantastyczne "halo"? Co, nie jest? Nie jest fantastyczne? Łoooobożuchnu...

QV jest jednak przyjazny dla operacji... Chodzi o sposob dystrybucji, wodotryski, dashboardy
etc. Ja sam to kocham jak sie moge wdrillowac do poziomu transakcji w pare sekund

Niesamowite. A że to samo oferuje tabela przestawna na zewnętrznym źródle, to pewnie nie
wiesz, "i niech już tak zostanie", "po co wiedzieć więcej?"

Czesciowo raporty standardowe robione sa w BO (na przyklad rejestry VAT dla
ksiegowosci

Tu siadłem ze śmiechu. Rejestr VAT TO RAPORT BIAJA!?!?!?!?!
Weźcie wywalcie tego SAPA. Rejestr VAT to standardowy raport ERPa, Szanowny Bluzgusie.
Mówi o tym Ustawa o Rachunkowości. Ale Was czarują, hehehehe....

, bo SAP ma problem z faktem, ze u nas "legal entity"<>"sales org").

SAP ma problemy z bardzo dużo ilością tematów.

Raporty ad-hoc (10-20%) robione sa w MS Excel oraz Business Objects.

Czyli w Excelu. Nie no, honor Eksla uratowany, uff.

Reasumując: Pomimo dwóch biajów na pokładzie, ad-hoki są robione w Excelku.
cbdu. (co było do udowodnienia - dla nieświadomych matematycznie)
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 4  5  6  7  8  …  10     Następna »

Zawsze pisalem, ze duza czesc ad-hocow jest w Ms Excel. Pisalem, ze tych adhocow jest
10-20%.

Jakbyś się przyjrzał bliżej tym statystykom, toby się okazało, że tak jest, jeśli chodzi o ilość
"zaprojektowanych". Te standardowe są, ale nie są używane - tych adhoków nie ma, ale są
mielone ciągle.

Jesli sie zgadzamy, ze 80% jest w BI i nie wymaga MS Excel to sie ciesze....alleluja.

Nie, nie zgadzamy się. Zawłaszczasz do BI raporty standardowe, które POWINNY być robione
przez ERPa - przykład Rejestr VAT. To horror, że SAP tego nie ma w standardzie (Dobra, masz
rację, nie Ustawa o Rachunkowości, tylko o VAT i kontroli skarbowej).
To samo z 90% innych. SAP Was robi w konia, robiąc je w BO - powinien to robić ERP.
Tzn., "w konia"... - robi Was tak, jak się dajecie, wolny rynek jest. Żerowanie na głupocie choć
jest moralnie naganne, prawnie jest dopuszczalne i nie ma się czego przyczepić.

Cóż, Bluzgusie, cieszcie się z tego raju, w którym, POSIADAJĄC DWA BIAJE, NAJWAŻNIEJSZE,
BO BIEŻĄCE, RAPORTY, ROBI SIĘ W EXCELKU.

I dlatego ja AFINA sprzedaję zwykle w rajach, hehehehe... A najlepiej AFINY "wchodzą" dwa lata
po wdrożeniu raju...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.05.13 o godzinie 11:37

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:31   
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