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PS
http://www.goldenline.pl/forum/3319405/microsoft-excel...
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Świat (biaja) się kończy. (Hurra!)
Popatrzcie, jak pastor QVałka namawia do stosowania Excela. Pozwoliłem sobie pogrubić, bo Wy,
moje biajki, macie kumatość cienką i Wam trzeba pokazywać palcem.

Humanizacja IT

Od dłuższego czasu rozmawiamy o konsumeryzacji IT. Obecnie weszliśmy w kolejny etap

technologicznej rewolucji - humanizację IT. Kolejne postępy w technologii: operowanie

dotykiem, wybieranie głosowe, mobilność, a nawet możliwość „noszenia” technologii (Google

Glass), zmieniają sposób interakcji użytkowników z technologią i wymagają od niej, aby stała się

nie tylko bardziej intuicyjna, ale również bardziej naturalna. Dlatego rozwiązania BI powinny

wspierać tego typu możliwości pracy i eliminować nieintuicyjne, nienaturalne

podejście do analizy, by uniknąć zniechęcenia użytkowników.

Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy wschodniej, Grecji oraz Izraela w QlikTech

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj4.02.2014, 10:16

Alem się uśmiał!

BAJKA Z MORAŁEM. NAJLEPSZE, KTO JĄ ROZPOWSZECHNIA!
Wejdź tu: http://www.controllerverein.com/miedzynarodowe_stowarz...
Pobierz Magazyn Controllera styczeń 2014. i tam znajdziesz ową bajkę.

Bajka jest o biaju i excelku, jakbyście, moje biajki niekumate, nie zrozumieli.

Struś Oliwier

Pewien dumny i wykształcony struś dawał lekcje strusim pisklętom na temat wyższości ich

gatunku

nad innymi.

-Jesteśmy największymi ptakami, co oznacza, że jesteśmy najważniejsi.

Wszyscy uczniowie przytakiwali mu:

-Oczywiście! Oczywiście!

Tylko pewien rezolutny struś imieniem Oliwier stawiał pytania:

-Ale my nie potrafimy latać do tyłu, tak jak to robią kolibry! – powiedział odważnym głosem.

-I co z tego, za to koliber nie jest związany ze swoim terenem.

-Oczywiście! Oczywiście! – powtarzały wszystkie strusie, oprócz Oliwiera.

-Znosimy największe, a jednocześnie najładniejsze jajka! – kontynuował stary nauczyciel.

-To nieprawda, jajka rudzika są ładniejsze. – zaprzeczył Oliwier.

-Z jajek rudzika wykluwają się jedynie rudziki. – odburknął stary struś. –Rudziki umieją

jedynie wydziobywać polne glisty i tyle!

-Oczywiście! Oczywiście! – wykrzykiwały wszystkie strusie poza Oliwierem.

-My potrafimy chodzić na czterech palcach podczas, gdy człowiek potrzebuje ich aż dziesięć.

– przypomniał swoim uczniom stary nauczyciel.

-Ale człowiek potrafi latać nawet na siedząco podczas, gdy my nie umiemy latać w ogóle!

– skomentował Oliwier.

Stary struś zmierzył go surowym wzrokiem.

-Człowiek przemierza nieustannie kulisty świat nazbyt szybko. Wkrótce wpadnie na siebie od tyłu

i nie będzie nawet wiedział, że to, co na niego wpadło, to on sam.

-Oczywiście! Oczywiście! – krzyczały wszystkie pozostałe strusie.

-Poza tym w niebezpiecznych momentach stajemy się niewidzialni chowając naszą głowę w

piasek. – wyskandował nauczyciel. –Nikt inny nie umie tego zrobić.

-Jak możemy wiedzieć, że nikt nas nie widzi, kiedy to my sami nic nie widzimy? – zapytał

Oliwier.

-Demagogia! – wykrzyknął stary struś i wszystkie pozostałe strusie powtarzały:

-Demagogia! – nie znając nawet znaczenia tego słowa.

I właśnie w tym momencie, zarówno nauczyciel, jak i jego uczniowie usłyszeli jakiś złowrogi

hałas, który podobny był do grzmotu i zbliżał się coraz bardziej w ich stronę. Nie był to huk

wydobywający się z nieba, ale złowrogi tętent nieprzebranej hordy rozwścieczonych słoni w

pełnym natarciu, które przestraszone nie wiadomo czym, biegły na oślep przed siebie. Stary

struś wraz ze swoimi uczniami schował natychmiast głowę w piasek. Tylko Oliwier ukrył się za

pewną znajdującą się nieopodal skałą i pozostał tam, aż do chwili, w której rozwścieczona horda

zwierząt zniknęła. Kiedy wydostał się zza niej, zobaczył rozorany piach, pokryty martwymi
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jego własnym.

-Oliwer! – powiedział.

-Obecny! – odpowiedział sobie.

Był to jedyny żywy głos usłyszany na pustyni...
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To już można pisać o biaju, co się chce?

Seba, no co Ty? Zadziałaj cóś! Dopisz się do Panteonu Bojownikom Biaja!
Jest aż tak cienko, ŻE JUŻ NIE MA KASKI na marketerków/hejterków? Fatalnie, fa-tal-nie.

Biaj to była ściema? Tak myślałem. Dokładnie tak myślałem.
Wiem, wiem, teraz przerzutka na BiDę, bo chmura jakoś tak cienko... - po biaju już wolno
jeździć, a po BiDzie jeszcze wolno, bo jeszcze nie okrzepła - jeszcze SAPcio nie ogłosił, że on tu
naczelny BiDak (BiDa to Big Data - przypominam). No, chyba, że go ubiegnie Łoraklcio, to wtedy
tak, czy tak, Sapcio doszlusuje.

Czy jest już kwadracik, sorka, Kwadrant Gartnera dla BiDy? Miłośnicy Gartnerka, dajcie znak. No
wiem, czekacie, aż Gartner zrobi, Gartner czeka, aż Sapcio bulnie, Sapcio na razie nie buli, bo
nie jest pewny pierwszego miejsca, bo jak wyżej (czyli nie wie, czy zawody się przyjmą), więc i
nie ma kwadranta. Szkoda, a taki fajny byłby... kwadratowy...

No nic, czekamy.
(Seba, jak chcesz być dalej taki maczo, to zakładaj grupę "Big Data"!)

PS
Sorka, sorka...
BiDa już istnieje. http://www.goldenline.pl/forum/big-data/
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Młoteczki wy moje, biajki przecudne...
I Ty, PanieModzie, Podatny Na Wpływ Biaja...
Posłuchajcie!
Oto Nasz Portal, GoldenLine, poszukuje Specjalisty ds Finansowych.
Pozwoliłem sobie zaznaczyć co nieco.
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/253531

****************************************************************
Specjalista ds Finansowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: SF2014

GoldenLine ma prawie 1,5 miliona użytkowników.

Setki naszych klientów szuka wśród nich swoich pracowników.

A my mamy wciąż nowe pomysły jak dalej chcemy rozwijać nasz serwis!

Wiemy, że tylko ciężka praca w połączeniu z pasją jest w stanie przełożyć się na trwały sukces.

Jeśli...

masz doświadczenie w pracy na podobnym lub analogicznym stanowisku

myślisz i czujesz excelem

umiesz przetwarzać dane i wyciągać wnioski

rozumiesz finanse

znasz zagadnienia z zakresu księgowości

optymalizujesz wszystko co się da i samodzielność w działaniu jest twoim sposobem bycia

czujesz się jak ryba w wodzie w dynamicznym i zmieniającym się z dnia na dzień środowisku

komunikujesz się płynnie w języku angielskim w mowie i w piśmie

... to miejsce może być dla Ciebie!

Zadania:

nadzór nad należnościami i zobowiązaniami

wykonywanie płatności

wsparcie Działu Obsługi Klienta i Księgowości

wsparcie procesu windykacji

Oferujemy:

pracę w młodym i dymanicznym zespole, który wierzy w to co robi

pracę dla uznanej marki na rynku

możliwość rozwoju, bo stojąc w miejscu cofasz się:)

Poznaj nas lepiej
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Uniwersytet Ekonomiczny w... » Tax’n’You® - IV edycja konkursu podatkowego dla... -

po francusku » Travail au Centre de civilisation française de... -

Druk » ‹ ogłoszenia › Szkolenia, konferencje i podobne imprezy -

Szkolenia w całej Polsce » SZKOLENIE pt.: Profilaktyka oraz Terapia... -

b2b HURT Kupię » Markowa odzież: DIESEL, BERGHAUS, SCOTT, SALOMON, MAIER,... -
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Podobne tematy
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