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Chciałbym wrócić do tematu "Promocja raportowania finansowego".

Mam wielu klientów, którzy tego używają na co dzień i to w skali, która nawet mnie, czasami,
przyprawia od dreszcze. Chyba niewiele bym zaryzykował, gdybym powiedział, że CODZIENNIE
(u różnych klientów, z różnych AFINów, do różnych baz, do różnych eFeK, według różnych
planów kont) odbywa się KILKASET TYSIĘCY / KILKA MILIONÓW zapytań, opartych na schemacie
AFQLa (raportowanie księgowe w języku zapytań "sw/010-sm/070").

Ponieważ ostatnio pracujemy nad dodatkowym zwiększeniem efektywności funkcji AFINA,
dostrzegliśmy kolejne, rzekłbym, uogólnienia w tym temacie. Przykładem jest forma
sprawozdań, "eksportowanych jako raporty" z nowoczesnych FK, o, przepraszam, z Modułów
Finansowych Systemów ERP (to takie ważne cóś, że aż piszę wielkimi literami) - to teraz, w
większości przypadków, normalne pliki Excela, ale ich układ, jako żywo, pokrywa się z układem
plików tekstowych sprzed 10 lat. Po prostu - nowoczesność, hihihi...

Ale, dobra, poważnie:
Ogłaszam niniejszym, że raportowanie finansowe robię ZA DARMO. Bo to już jest

standard.

Na wersji demonstracyjnej (nieograniczonej czasowo).

Czyli pokaz działania na danych klienta, owego klienta NIC NIE KOSZTUJE. Jak będzie chciał
kupić, to kupi, nie to nie. (Oczywiście ostateczna decyzja, czy dany temat robię, czy też nie,
należy do mnie). W każdym razie poświęcę takiemu kandydatowi na klienta godzinę,
wytłumaczę mu co i jak, uruchomię i pokażę, jak się robi podstawowe raporty.
Czas realizacji - załóżmy - jeden dzień. Choć zwykle trwa to godzinę-dwie.

Procedurka
1. telefonik - krótkie info, co i jak
2. wymiana pliczków
3. czas dla mnie na poustawianie SQLków
4. instalacja u klienta (przez telefon, ew. współdzielenie ekranu)
5. wyjaśnienie, jak się robi i odświeża raporty
6. klient się bawi, znaczy robi SWOJE RAPORTY NA SWOICH DANYCH
7. klient dzwoni, jak mu się spodoba i chce kupić albo nie.

Tajemnice i poufności to u nas takie standardy, że aż o nich nie wspominam.

Zapraszam.
Wojciech G.
502.041611

Wojciech Gardziński:

To może zrobimy kolejna promocję...

Ponieważ jest już sporo klientów promocyjnych (przede wszystkim tych "którzy zrobili lepiej
kolegom z pracy" ;) to może zapodam kolejną promocję.

Szanowni Klienci i Użytkownicy (rozróżniam):
Nie chcielibyście wdrożyć raportowania księgowego za ... haha ... no właśnie?
Za publiczną dyskusję na ten temat. Czyli jak ktoś chce, żebym mu pomagał, musi pytania
zadawać PUBLICZNIE - tutaj.

Co to znaczy to "raportowanie finansowe"?

Macie AFINA (w wersji demo działa to tak samo, tylko z ryzykiem błędu) - czyli macie
narzędzie. Teraz trzeba się nauczyć z niego korzystać. Efektywne raporty finansowe robi się
tak:
http://www.goldenline.pl/forum/2286304/ksiegowi-robimy...
bardzo prostymi definicjami:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm
(15 minut nauki)

Więc, jeśli ktoś ma ochotę robić raporty tak sprawnie - zapraszam.
Wyjaśnię jak przygotować dane, wyjaśnię jak zrobić definicję odczytu, pokażę, jak zrobić kilka
pierwszych definicji, potem poczekam na Wasze problemy (bo AFIN.NET to narzędzie, a przy
nauce młotka każdy się kiedyś walnie w palec) i też je spacyfikuję.

Bo to naprawdę proste.
I efektywne - mnóstwo ludzi już tak robi.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.04.12 o godzinie 11:31
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