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Wojciech Gardziński:

Mam pytanko(a):
Czy Panowie celowo podbijają mi wątek? Żeby dobił do dwa sto?

Nie, nie. Ja już znikam...
Zajrzę znowu za dwa lata...
Miłej dyskusji.

Krzysztof Konitz edytował(a) ten post dnia 28.09.12 o godzinie 23:52

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |28.09.2012, 23:37

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Mam pytanko(a):
Czy Panowie celowo podbijają mi wątek? Żeby dobił do dwa sto?

Nie, nie. Ja już znikam...
Zajrzę znowu za dwa lata...
Miłej dyskusji.

Podbił i znika. Fajny gość. Pa!
(Wie Pan co, Panie Krzysiu /celowo i ciut_ale_tylko_ciut-złośliwie Pana zdrabniam/, chciałbym
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Wojciech
Gardziński

jednak, żeby Pan, z Pana punktu widzenia, jednak, czasami, napisał coś na temat, bo Pan w tym
siedzi.)

 | Edytuj | Cytuj29.09.2012, 01:13

Nie, no, nie mogę, no ludzie...

Power Pivot to, jak wiadomo, BARDZO GRUBY klient.
No to wymyślmy największą bzdurę, żeby już bardziej bzdurnie nie było...
No... ruszyć biajami, skoro one myślą za Was!

Tak! Tak! Power Pivot na lokalu, a tabela przestawna gdzie? W CHMURZE!
Czyli super gruby serwer z super grubym klientem z SUPER GRUBĄ PREZENTACJĄ za pan brat.
Spielberg i Lem by tego nie wymyślili. Taka rodzinka grubasków - Grycanki.
http://www.pivotstream.com/

Teksty o ROI i takie tam też są. Z Ohajo(*) te grubaski. Powinni w tych Stanach jednak
ograniczyć te hamburgery.

Idę się napić. Podobno alkohol rozkłada tłuszcze.

(*) P.S.
Ale się uśmiałem! Dzisiaj znalazłem...
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121003/...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.10.12 o godzinie 11:22

 | Edytuj | Cytuj1.10.2012, 18:03

Biedactwa...
https://capgemini-ee.recruitmentplatform.com/ext-poland...

CAPGEMINI (!!!) nie wie, że gdyby wdrożyli wszystkim swoim klientom biaje, to zapanowałoby
szczęście i wykosiliby wszystkich doradców z rynku.

A oni szukają raportowców z
...reports preparation with the use of Excel Macros, Visual Basic (...)
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...how to collect data and create designed reports

Biajki, uświadomcie ich! Nie wiedzą, co czynią! Światowa firma konsultingowa szuka gości od
VBA, żeby ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY swoich klientów!

W Was cała nadzieja! Siadać na te rowery carbonowe i wdrażać szczęście, ale już!

Chyba, że, jednak, co podejrzewam, sprzedajecie kit dla maluczkich...

Więcej o tym: http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.10.12 o godzinie 15:03

 | Edytuj | Cytuj8.10.2012, 14:54

Wydaje mi się, że CG nie trzeba przekonywać do BI

http://www.capgemini.com/services-and-solutions/techno...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |8.10.2012, 17:34

Marcin Młynarczyk:

Wydaje mi się, że CG nie trzeba przekonywać do BI

http://www.capgemini.com/services-and-solutions/techno...

Zaraz, zaraz! Odróżnijmy rozwiązywanie problemów od MARŻY.
Do problemów są rozwiązywacze problemów (excelek + VBA), a od zarabiania czaczu jest
Oracle.
Nie znam analityków, mających Obijaja, wyrażających choć szept zadowolenia z tego faktu. No,
poza oczywistym, że Z OBIJAJA DA SIĘ JAKOŚ eksportować do Excelka. To ZALETA, hehehe
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Mój znajomy ma spożywkę - co pije, a czym handluje, to zupełnie inne rzeczy.

A... Pan Szanowny poDilojcił ździebko (poczytałem profilek), to Pan specjalista od marży na
marzeniach o ROI...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.10.12 o godzinie 21:25

 | Edytuj | Cytuj8.10.2012, 21:22

Ma pan calkowita racje.... We wszystkim :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |8.10.2012, 21:55

Marcin Młynarczyk:

Ma pan calkowita racje.... We wszystkim :)

Jak moja żona tak mówi publicznie, znaczy, że w domu będzie niezła awanturka. Aż się boję
wyłączać kompa...

P.S. A, tak serio - wiem. I Pan też wie, tylko Pan ma 100 powodów, żeby to w sobie uciszać. A
moim celem jest, żeby Pan Szanowny zdał sobie z tego sprawę. Dziękuję za zrozumienie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.10.12 o godzinie 23:11

 | Edytuj | Cytuj8.10.2012, 22:21
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Wojciech
Gardziński

OTO PROBLEMY BUSINESS INTELLIGENCE:

http://www.goldenline.pl/forum/585228/usuwanie-spacji

 | Edytuj | Cytuj9.10.2012, 09:26

To w ramach żartów o blondynkach?
(tylko nie wiem kto tu jest blondynką - Pan czy autorka wątku).

Prawie każdy BI ma możliwość ustawienia dowolnego formatu liczby na każdej formatce, często
posługując się również składnią excelową typu: [Niebieski]#_##0 zł;[Czerwony]-#_##0 zł;0
zł;@
Ale jak ktoś musi to może sobie wyeksportować do excela i ustawić żądany format w excelu.
A jak ktoś bardzo musi ctrl+c z przeglądarki do excela to może USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY i zamień
tekst na liczbę.

Panie Wojtku - ja już mówiłem: powinien Pan założyć drugi, równoległy wątek o
niekwestionowanej KRÓLOWEJ BI - przeglądarce internetowej, najczęściej Internet Explorer, w
której wyświetla się dane we WSZYSTKICH BIAJACH!.
Z takimi figurami, Królem i Królową, zrobi Pan szach i mat BIajom szast-prast!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |9.10.2012, 11:15

Andrzej O.:

To w ramach żartów o blondynkach?
(tylko nie wiem kto tu jest blondynką - Pan czy autorka wątku).

Oczywiście ja.
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Prawie każdy BI ma możliwość ustawienia dowolnego formatu liczby na każdej formatce,
często posługując się również składnią excelową typu: [Niebieski]#_##0
zł;[Czerwony]-#_##0 zł;0 zł;@

Ale jaja! PO CO???? Przecież to BI ma dostarczać najwspanialszych raportów!!! Przecież Excel
jest ubogi w formaty i wykresy.

Ale jak ktoś musi to może sobie wyeksportować do excela i ustawić żądany format w excelu.

MUSI???
"Może sobie ustawić" - produkcja exceliozy trwa.

A jak ktoś bardzo musi ctrl+c z przeglądarki do excela to może USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY i
zamień tekst na liczbę.

FANTASTYCZNIE! Czyli jednak musi się babrać godzinę, żeby raporcik miał ręce i nogi.

Pozdro dla p. Łukasza. Bo, widzę, że nawet nie czyta ze zrozumieniem Pana postów, tylko
plusuje cokolwiek, byle przeciwko mnie. Tak 3V.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.10.12 o godzinie 14:07

 | Edytuj | Cytuj9.10.2012, 14:06

Wojciech Gardziński:

Pozdro dla p. Łukasza. Bo, widzę, że nawet nie czyta ze zrozumieniem Pana postów, tylko
plusuje cokolwiek, byle przeciwko mnie. Tak 3V.

http://www.goldenline.pl/forum/3042052/sql-dla-pracown...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |9.10.2012, 14:10

Kolejny CZAD!
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Podniesienie-efektywno...
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Pan Surma(*) od biajowania na SGHu wytłumaczy, jak się robi ROI z BI. "Katedra Zarządzania
Wartością" - przepraszam, ale śmiać mi się chce.

Kogo zapraszają?
Na Konferencję zapraszamy:

kadrę podejmującą decyzje strategiczne w firmie - dyrektorów finansowych; menadżerów

Business Intelligence, dyrektorów i kierowników IT, kierowników projektów, architektów i

specjalistów, administratorów hurtowni danych; architektów aplikacji; osoby odpowiedzialne za

rozwój firmy.

ANALITYKÓW NIE ZAPRASZAJĄ. Bo i po co? By się tylko dopytywali, jak można to
wyeksportować do Excela.

P.S.
Przepraszam - Pan Doktor Surma - tytułologia ma pewne prawa.
https://sites.google.com/site/studiabusinessintelligenc...
A ludzie chcą Excelka...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.10.12 o godzinie 15:56

 | Edytuj | Cytuj9.10.2012, 14:42

Wojciech Gardziński:

Biedactwa...
https://capgemini-ee.recruitmentplatform.com/ext-poland...

CAPGEMINI (!!!) nie wie, że gdyby wdrożyli wszystkim swoim klientom biaje, to
zapanowałoby szczęście i wykosiliby wszystkich doradców z rynku.

A Mr. G. nie wie dokladnie o co chodzi w tym ogłoszeniu. Jakby wiedział, że CG akurat oferuje
własny BI i jedynie wspomaga go VBA, to może nie podnosiłby takiego tematu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |9.10.2012, 15:17

Artur Kuliński:
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A Mr. G. nie wie dokladnie o co chodzi w tym ogłoszeniu. Jakby wiedział, że CG akurat oferuje
własny BI i jedynie wspomaga go VBA, to może nie podnosiłby takiego tematu.

1. Ja, w ogóle, NIE WIEM, o co chodzi w BI, poza, oczywiście, trzepaniem kasiorki na jelonkach.
2. I, ja jestem Wojciech G., a nie, jakiś tam, Mr. G.

3. Ależ Pan Szanowny odkrył nam tutaj Największą Tajemnicę BI, gratuluję!

CapGemini oferuje własny Business Intelligence I JEDYNIE WSPOMAGA GO Excelkiem

i VBA

Rewelacja, Szanowny, re-we-la-cja! Excelek tylko nieznacznie wspomaga BI. Dlatego uczę VBA,
bo jest co "WSPOMAGAĆ". Chyba walnę ze śmiechu w ramki. Ale z Pana Szanownego jajcarz!...

Szanowny Panie Łukaszu, odwdzięczam się plusikiem uniżenie.

 | Edytuj | Cytuj9.10.2012, 15:47

1. Ja, w ogóle, NIE WIEM, o co chodzi w BI, poza, oczywiście, trzepaniem kasiorki na
jelonkach.

- Nie o tym jest ten temat
- Jeśli Pan nie wie, o co chodzi w BI, to po co się Pan tak mądrzy jakie te biaje są be.

2. I, ja jestem Wojciech G., a nie, jakiś tam, Mr. G.

- Wiem, jest to zupełnie widoczne w Pana profilu.

3. Ależ Pan Szanowny odkrył nam tutaj Największą Tajemnicę BI, gratuluję!

CapGemini oferuje własny Business Intelligence I JEDYNIE WSPOMAGA GO

Excelkiem i VBA

Rewelacja, Szanowny, re-we-la-cja! Excelek tylko nieznacznie wspomaga BI. Dlatego uczę
VBA, bo jest co "WSPOMAGAĆ". Chyba walnę ze śmiechu w ramki. Ale z Pana Szanownego
jajcarz!...

Powtórzę tylko... Nie wiesz o co chodzi z tym CG, nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat nieco
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bliżej i dokładniej, stąd moja uwaga.

OVER.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.10.2012, 20:21

Artur Kuliński:

Powtórzę tylko... Nie wiesz o co chodzi z tym CG, nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat
nieco bliżej i dokładniej, stąd moja uwaga.

OVER.

Fatalnie, fatalnie. Patrzcie, gość dokładnie zna temat i GO TO NIE OBURZA.
To tak, jak np. księża. Wiedzą, rozumieją, ale co? Zrezygnują, to co zrobią? Kiszka. Więc mówią
wszystkim

nie wypowiadaj się. Ja znam ten temat nieco bliżej i dokładniej

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.10.12 o godzinie 21:42

 | Edytuj | Cytuj9.10.2012, 21:42

Cze biajki.

Nie pamiętam, czy mówiłem Wam to już w tym tygodniu, a mianowicie, że Was bardzo lubię?
Nie mówiłem? TO KRZYCZĘ TERAZ! Uwielbiam Was!

[serio]Czy wiecie, że powstała grupka hejterów, która śledzi moje posty na GL i rozsyła dookoła,
czyli m.in. do moich współpracowników, informacje o moim, rzekomo nagannym, zachowaniu
tutaj.
Nie mają się czego przyczepić, to się czepili słowa "d...a", użytego gdzieś tam (zresztą w innym
kontekście, niż stawiają zarzuty, ale to nikogo nie interesuje). Oczywiście naczalstwo GLa też już
takie coś przeżyło i mnie już odpowiednio ustawiało. Prawda, PanieModzie? (pytanie retoryczne)

Ja rozumiem, że Wam nie w smak. Bardzo się cieszę, że Wam nie w smak. Po to to robię, żeby
było Wam nie w smak. Ale wiedzcie, że Waszym szefom (za Waszym, jakimś tam,
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podpuszczeniem, to bardziej nie w smak i że oni nie są już tacy mili, jak Wy myślicie, że Wy
jesteście.[/serio]

Uwielbiam Was!

P.S.
Uzupełnienie:
Każdorazowo, po każdym moim celniejszym wpisie, jestem zapisywany na 5-10 list spamowych.
Codziennie dostaję kilkanaście mejli. I ich liczba (przyrost) jest wybitnie skorelowana z moimi
postami tutaj. Taki świat, Panowie i Panie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.10.12 o godzinie 18:29

 | Edytuj | Cytuj10.10.2012, 18:08

Co się stało z Ralfem K
Strona kon-fe-ren-cji nie działa
a na biplu straszna cichosza
jednym słowem wielka pa-da-ka

Nie ma nie ma Ralfa K...
(A taki fajny gość, z tym, że nikt go nie słuchał. Wszyscy tylko chcieli mieć z nim zdjęcie, a od
tego jest przecież Fotoszop.)

Biaje kasiorki nie mają, żeby zafundować ITkom? Nie może być...
http://www.sps.pl/navigation.php5?id=1393
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.10.12 o godzinie 10:50

 | Edytuj | Cytuj11.10.2012, 10:49

Ulala. Doczekaliśmy się wątku medycznego na GL!
Tu leczymy się z kompleksów:
http://www.goldenline.pl/forum/3066614/grafen-i-bazy-d...

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 22:58
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