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« Poprzednia     1  … 105  106  107  108  109  110     Następna »

Dopiero się Pan dowiedział, że obie formy są poprawne? No ładnie, po 4 latach wątku...
winszuję.

Dla wyjaśnienia ;) dodam, że:
- kontroling jest od kontrolowania
- controlling od controllingu
dlatego stosuje się ostatnio controlling.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:14

Andrzej O.:

Dopiero się Pan dowiedział, że obie formy są poprawne? No ładnie, po 4 latach wątku...
winszuję.

Dla wyjaśnienia ;) dodam, że:
- kontroling jest od kontrolowania
- controlling od controllingu
dlatego stosuje się ostatnio controlling.

Hehehe, zaraz padnę ze śmiechu.
Pan Andrzej (ex catedra) zagaił, że obie formy są poprawne i dotyczą czego innego.
Tak jak "tramwaj" i "bułka z masłem".

A Pan Piotr jest szefem od kontrolowania. Ja się zabiję, Mario Magdaleno!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:17
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Nie wie Pan kim jest Kontroler Finansowy/Financial Controller
Nie wie Pan co to jest BI
Nie zna Pan roli Excela jako interfejsu BI

Po co Pan założył ten wątek?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:34

Andrzej O.:

Nie wie Pan kim jest Kontroler Finansowy/Financial Controller
Nie wie Pan co to jest BI
Nie zna Pan roli Excela jako interfejsu BI

Po co Pan założył ten wątek?

Dobre pytanie.

P.S.
A Pan Szanowny zna odpowiedź?
Już mnie chyba z dwóch grup wywalili za ten obrazek...
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Piotr Bury
Kierownik Działu
Kontrolingu -
wdrożenia BI

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 25.10.12 o godzinie 21:41

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:38

Wojciech Gardziński:

Piotr Bury:

Witam Panie Andrzeju

Znam się kontrolingu a informatykę wykorzystuje. Czasami żaluje że nie jest odwrotnie :-)
. A BI to dla mnie narzędzie, które poznaje coraz lepiej.

Pozdrawiam

Piotr

Stary logik wysnuwa: Pan Piotr:
1. Na informatyce się nie zna.
2. Czasami żałuje, że zna się na kontrolingu (pisownia oryginalna)
3. BI nie zna, bo dopiero poznaje
4. Jest kierownikiem ds kontrolingu i wdrożenia BI. (Uwaga! Czytanie profilków już nie jest
tak pewne, jak kiedyś :( )

Uszczypnijcie mnie, pliz!

P.S.
Ale jaja!
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Wysłałem wujkowi pytanko o "kontrolling". Wujek odpisał
Kontroling

Dodaj do notesu

Kontroling (ang. controlling) — przekrojowa funkcja analityczno-syntetyczna realizowana w

ramach zintegrowanego systemu informatycznego, która umożliwia lokalizowanie i

monitorowanie odchyleń wielkości rzeczywistych w odniesieniu do wielkości planowanych pod

kątem wyznaczonych celów. W niektórych ZSI występuje jako oddzielny moduł funkcjonalny.

http://portalwiedzy.onet.pl/135723,,,,kontroling,haslo...

No i ktoś teraz zaprzeczy, że ten światek jest skorumpowany? Kto to pisał, jak nie ITek?

Powiem Panu że jest Pan niesamowity. W życiu nie spotkałem nikogo takiego. Szkoda, że żadna
Pana uwaga nie była merytoryczna tylko osobista.

Co do Kontrolingu (dla Pana rozumiem nowość) na szczęście semantyka nie zasłania mi jego
istoty.

Jeżeli będzie Pan potrafił napisać coś istotnego na temat budowania BI w oparciu o hurtownie BW
7.3 powiązanej z BO (Excel również też) chętnie poznam Pan rzeczową opinię.

Co do Excela moje zdanie jest jedno i to samo, najlepszy interface BI dla analityka ale nigdy sam
nie będzie BI.

A tak na marginesie, czy ma Pan naprawdę radoche z bycia złośliwym?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:12

Piotr Bury:

Powiem Panu że jest Pan niesamowity.

"Cicho, wiem. Każda mi to mówi." Taki głupi tekst na głupie gadanie.

W życiu nie spotkałem nikogo takiego. Szkoda, że żadna Pana uwaga nie była merytoryczna
tylko osobista.

Proszę Szanownego.
Pisze Pan 10 pięknych postów - bałwochwalczych... dla czegoś, czego Pan nie rozumie, w wątku,
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na którym trudno nie spodziewać się mojej krytycznej oceny. Chyba, że Pan nie zauważył, że to
jego 109(!) strona.

Co do Kontrolingu (dla Pana rozumiem nowość) na szczęście semantyka nie zasłania mi jego
istoty.

A tak, nowość, oczywiście. I, oczywiście, nie była to uwaga osobista.

Pewnie, że to nie ma znaczenia. Ale widzi Pan, taki wszechwiedzący Pan Andrzej ex catedra nam
"wyjaśnił" różnicę. Ani nie mam pretensji o semantykę, ani do Pana Andrzeja - logika dyskusji
internetowej wymaga wytykania błędów. Jeden Pan parę postów wyżej wypierał się np. tego, co
ma w swoim własnym profilu.

Jeżeli będzie Pan potrafił napisać coś istotnego na temat budowania BI w oparciu o hurtownie
BW 7.3 powiązanej z BO (Excel również też) chętnie poznam Pan rzeczową opinię.

Proszę bardzo. Tylko, że do tej pory trudno Panu było przerwać ten bałwochwalczy śpiew łabędzi.

Oto architektura z SAP BW w roli głównej. Współczuję Panu, że Pan tak pracuje.
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Ale bardziej martwi mnie fakt, że Pan tego nie widzi.

Co do Excela moje zdanie jest jedno i to samo, najlepszy interface BI dla analityka ale nigdy
sam nie będzie BI.

belebleble

A tak na marginesie, czy ma Pan naprawdę radoche z bycia złośliwym?

Lepiej być złośliwym, niż nie umieć zliczyć do trzech.

A Pan tak się łatwo podkłada pod atak, popełniając dziecinne wręcz błędy logicznego
rozumowania, że hej. Od controllera, sorka, kontrolera oczekujemy precyzji i wręcz
matematycznego podejścia do rzeczywistości. A Pan lubuje się w opowiadaniu bajek. Bajek,
dodajmy, z folderów reklamowych.

A sytuację W PANA DZIALE, jak Pan doskonale wie, bo Pan pewnie już wypytał, znam
osobiście(!).
PGNiG było klientem AFINA przez wiele lat(!), kilkakrotnie miałem też szkolenia z Excela i VBA w
PGNiG (ostatnio w centrali, W PANA DZIALE!). Pozdrawiam onych.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 08:48

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:27

Po pierwsze to cieszę się, że ustaliliśmy, że określenie "Oszołom" nie budzi już wątpliwości. To
jest duży postęp.

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:
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Rozumiem, że cieszy się Pan z tego, że nie lubią Pana "IT'ki" i "BI'ajki". Natomiast nie
mogę zrozumieć dlaczego cieszy się Pan, że również analitycy i kontrolerzy uważają Pana
za oszołoma i "wiejskiego głupka". Czy znalazł Pan chociaż pięciu analityków (Pana
[potencjalnych klientów) na goldenline/linkedin, którzy przyznali Panu rację? Może chociaż
dwóch? Chociaż jednego??

Chociaż tysiące.
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
http://isc.infor.pl/artykuly/artykul,137261.html
Chociaż setki
http://afin.net/index1_pl.htm
Chociaż dziesiątki
http://www.exc.ue.wroc.pl/
Chociaż jednostki
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-lubi
Chociaż ułamki
Wy. Bo do Was też już pewne rzeczy dotarły.

No i moja radość prysła jak bańka mydlana... Ma pan ewidentne problemy z czytaniem ze
zrozumieniem.

No więc powtórze prośbę: proszę wskazać pięciu analityków na goldenline lub linkedin, którzy się
z Pana teoriami zgadzają. Podesłał mi Pan linki do swojej strony (btw: GUI produktu to chyba się
nie zmieniło od lat 90-tych a stronę internetową musiał robić jakiś wybitny grafik...).
Co te linki mają wspólnego z moim pytaniem? Powtórze kryteria: ("goldenline" LUB "linkedin") I
"Analityk"). Czy ja pytałem o o rolników, spawaczy, pracowników burowych lub
marketingowców? Prosiłem o wskazanie JEDNEGO ANALITYKA z tych forów, który używa
nowoczesnych BI zgodnie z Pana teorią ("gdzie wszyscy do Excelka"). PAN TAKIEJ OSOBY NIE
WSKAZAŁ.

Ten link do UE Wrocław jest fakycznie niepokojący... kto wpadł na pomysł, żeby Pan uczył
kogokolwiek (i to na wyższej uczelni...)? Nieprawdopodobna historia. Założę się, że UE jest
dumny z takiego wykładowcy :)

Od kilku (conajmniej) lat pisze Pan, że już za rok, za miesiąc, za moment wszyscy się
opamiętają i wyrzucą wszystkie nowoczesne rozwiązania BI do kosza.
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Bo wywalają. Już biaje się nie sprzedają bez wycieczek na Mauritus, proszę Pana.

Prawda jest jednak zupełnie inna (pan poczyta i pozna fakty a nie słucha już więcej
księgowych Pani Krysi albo Pani Stasi które faktycznie wszystko muszą w MS Excel)

Wie Pan, jest pewna różnica. Ja, rzeczywiście, ich słucham.
A WY BĘDZIECIE MUSIELI ICH SŁUCHAĆ.

Znowu brak odpowiedzi na pytanie... pytałem jak się mają pana teorie głoszone od lat (że "już
za moment") do faktów. Przypomnie, że fakty są takie, że ilość wdrożeń BI rośnie i prognozy są
takie, że będzie rosnąć dalej. Pan pisze te smutne historie od lat i fakty są takie, że od lat NIE
MA PAN racji...

Co do Pana klientów... LIST WSKAZUJE, ŻE NIE MA PAN W OGÓLE DO CZYNIENIA Z
PROFESJONALNIE ZARZĄDZANYMI KORPORACJAMI. Tym Paniom księgowym (często tuż przed
emeryturą) może pan faktycznie robić wodę z mózgu szpanując sztuczką w MS Excel :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:45

Stefan Trygiel:

Po pierwsze to cieszę się, że ustaliliśmy, że określenie "Oszołom" nie budzi już wątpliwości. To
jest duży postęp.

Ale jaja. Pan Stefan cieszy się, że oszołom POTWIERDZA, że jest oszołomem.
To więcej mówi o cieszącym się, niż o oszołomionym, hehehe.

No i moja radość prysła jak bańka mydlana... Ma pan ewidentne problemy z czytaniem ze
zrozumieniem.

To prawda. Pana postów szczególnie. Dalej nie wiem, o co chodzi.

No więc powtórze prośbę: proszę wskazać pięciu analityków na goldenline lub linkedin, którzy
się z Pana teoriami zgadzają. Podesłał mi Pan linki do swojej strony (btw: GUI produktu to
chyba się nie zmieniło od lat 90-tych a stronę internetową musiał robić jakiś wybitny
grafik...).

Och, dzięki za komplementy! Tak, istotnie, stronę robił wybitny grafik - arkusz kalkulacyjny (tu:
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program Microsoft Excel), zna Pan? To ten twórca największej na świecie ilości grafik biurowych,
zwanych wykresami, oraz twórca najczęściej używanego widoku graficznego na ekranach
wszystkich biurowych komputerów świata - krateczki obliczeniowej)

Co te linki mają wspólnego z moim pytaniem? Powtórze kryteria: ("goldenline" LUB "linkedin")
I "Analityk"). Czy ja pytałem o o rolników, spawaczy, pracowników burowych

To chyba nie jest aluzja do Pana Piotra?

lub marketingowców? Prosiłem o wskazanie JEDNEGO ANALITYKA z tych forów, który używa
nowoczesnych BI zgodnie z Pana teorią ("gdzie wszyscy do Excelka"). PAN TAKIEJ OSOBY NIE
WSKAZAŁ.

I nie wskażę. Bo od wycieczek imiennych to, jak tu widzimy, mamy Pana Szanownego.

Ten link do UE Wrocław jest fakycznie niepokojący... kto wpadł na pomysł, żeby Pan uczył
kogokolwiek (i to na wyższej uczelni...)?

My. (KN, KR, WG)

Nieprawdopodobna historia. Założę się, że UE jest dumny z takiego wykładowcy :)

Wygrał Pan zakład! Średnia ocena uczestników: 4,81 (1-5)

Znowu brak odpowiedzi na pytanie... pytałem jak się mają pana teorie głoszone od lat (że "już
za moment") do faktów. Przypomnie, że fakty są takie, że ilość wdrożeń BI rośnie i prognozy
są takie, że będzie rosnąć dalej. Pan pisze te smutne historie od lat i fakty są takie, że od lat
NIE MA PAN racji...

Faktycznie! Zaś ma Pan rację - te wdrożenia BI to, w rzeczy samej, smutne historie.

Co do Pana klientów... LIST WSKAZUJE, ŻE NIE MA PAN W OGÓLE DO CZYNIENIA Z
PROFESJONALNIE ZARZĄDZANYMI KORPORACJAMI.

Hehehehehehe. Na szkolenia przychodzą ludzie wyłącznie (>95%) z korporacji

Tym Paniom księgowym (często tuż przed emeryturą) może pan faktycznie robić wodę z
mózgu szpanując sztuczką w MS Excel :)
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Faktycznie! Wszyscy są przed emeryturą! (Średnia wieku na naszych szkoleniach to ok 35 lat,
czyli zawodowi wyjadacze), większość to kobiety (ok. 60%). I rzeczywiście (zaś racja!), mogę
(bo potrafię) robić im wodę z mózgu sztuczkami...

...ale oni (one) wolą SQLa. A, jak pokazuję OLAPA, to mają taki szczególny błysk w oku,
podobny do tego, którego swojego czasu doświadczył, obecny tu, Pan Andrzej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 10:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:10

Jestem naprawdę rozczarowany... myślałem, że Pan chociaż jednego analityka, który się z
Panem zgadza zna... Nawet jednego Pan nie zna? To musi być przykre, że wszyscy analitycy
tutaj uważają Pana za wiejskiego głupka i oszołoma. To przecież analityków chce Pan
uszczęśliwić... a tu taka niewdzięczność. Jeszcze z grup dyskusyjnych wywalają. Przykra sprawa

Nie odpowie mi Pan na pytanie, że Pan swoje od lat (że wszyscy już tuż, tuż wszystko do
Excelka) a fakty swoje (czyli rosnąca ilość wdrożeń BI)... No bardzo proszę...

Co do uczelni... no cóż. Pewnie panowie z EU na goldenline i linkedin nie zaglądają. Pewnie jest
pan w "realu" czarujący i miły. Szkoda, że tutaj jest Pan oszołomem z prostackim językiem i
manierami

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:25

Stefan Trygiel:

Jestem naprawdę rozczarowany... myślałem, że Pan chociaż jednego analityka, który się z
Panem zgadza zna... Nawet jednego Pan nie zna? To musi być przykre, że wszyscy analitycy
tutaj uważają Pana za wiejskiego głupka i oszołoma. To przecież analityków chce Pan
uszczęśliwić... a tu taka niewdzięczność. Jeszcze z grup dyskusyjnych wywalają. Przykra
sprawa

Bez przesady.

Nie odpowie mi Pan na pytanie, że Pan swoje od lat (że wszyscy już tuż, tuż wszystko do
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Excelka) a fakty swoje (czyli rosnąca ilość wdrożeń BI)... No bardzo proszę...

Ależ proszę bardzo:
http://office.microsoft.com/pl-pl/support/10-gownych-z...
SAP robi wszystko, żeby ludzie myśleli, że to Excelek
Larry E. (Oracle) ostatnio wyskoczył z Trellis View , czyli excelkiem
itd.
itp.

Co do uczelni... no cóż. Pewnie panowie z EU na goldenline i linkedin nie zaglądają.

Pewnie zaglądają. (Pozdrawiam!)

Pewnie jest pan w "realu" czarujący i miły.

Oczywiście ;) W "tesco" też.

Szkoda, że tutaj jest Pan oszołomem z prostackim językiem i manierami

Dziękuję za komplement!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 10:35

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:34

Nie odpowie mi Pan na pytanie, że Pan swoje od lat (że wszyscy już tuż, tuż wszystko do
Excelka) a fakty swoje (czyli rosnąca ilość wdrożeń BI)... No bardzo proszę...

Ależ proszę bardzo:
http://office.microsoft.com/pl-pl/support/10-gownych-z...
SAP robi wszystko, żeby ludzie myśleli, że to Excelek
Larry E. (Oracle) ostatnio wyskoczył z Trellis View , czyli excelkiem
itd.
itp.

Czego ten link niby dowodzi? Chyba nie tego, że Pan ma rację... :). Powtórze: jak się pan czuję z
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faktem, że ilość wdrożeń BI rośnie w ostatnich latach? Pan przecież już od kilku lat mówi, że nie
rośnie i że już niedługo to już w ogóle klapa?

W sumie to szkoda, że nie znalazł Pan ani jednego analityka na tym forum, który by Pana
poparł. Miałem taką fantastyczną teorię! Zakładałem, że jednak jest jedna osoba, która się z
Panem zgadza i codziennie rano głaszcząc po głowie utwierdza, że te 99.99% to debile i że to
jednak Pan ma rację :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:41

Stefan Trygiel:

Czego ten link niby dowodzi? Chyba nie tego, że Pan ma rację... :). Powtórze: jak się pan
czuję z faktem, że ilość wdrożeń BI rośnie w ostatnich latach? Pan przecież już od kilku lat
mówi, że nie rośnie i że już niedługo to już w ogóle klapa?

W sumie to szkoda, że nie znalazł Pan ani jednego analityka na tym forum, który by Pana
poparł. Miałem taką fantastyczną teorię! Zakładałem, że jednak jest jedna osoba, która się z
Panem zgadza i codziennie rano głaszcząc po głowie utwierdza, że te 99.99% to debile i że to
jednak Pan ma rację :)

Bardzo dobre! Wprost miodzio.

Wykorzystam ten tekst Pana Stefana do prowokacyjnego pytania, a właściwie, apelu.

PYTANIE DO ANALITYKÓW:
Szanowny analityku (szeroko rzecz ujmując), do którego przemawia to, co tutaj

wypisuję, odważysz się wreszcie coś napisać? Czy też, naprawdę, jesteś aż tak

stłamszony? (Tak szybko musisz pisać te WYSZUKAJ.PIONOWO, że aż nie masz czasu

pomyśleć, co robisz)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.10.12 o godzinie 10:51

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:50

Przyłączam się do apelu p. Gardzińskiego. Ujawnij się proszę Analityku!!
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Michał Rudnicki
Główny
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ds. Analiz

Panie Wojciechu, proponuje skopiować ten apel na wszystkich wątkach "analityczno-
kontrolingowych". Musimy go znaleźć!!! Nie może być tak, że nikt, że zero, że w ogóle... :(

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:12

Stefan Trygiel:

Przyłączam się do apelu p. Gardzińskiego. Ujawnij się proszę Analityku!!

Panie Wojciechu, proponuje skopiować ten apel na wszystkich wątkach "analityczno-
kontrolingowych". Musimy go znaleźć!!! Nie może być tak, że nikt, że zero, że w ogóle... :(

Być może. Dzięki za wsparcie.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:27

Ilość wdrożeń BI rośnie w ostatnich latach, ilość bankructw również ;-) Szkoda, że ten wątek
przypomina bitwę nad Sommą. A jak ktoś czytał Kirsta to bym powiedział, że to 08/15. Dwa
fronty - okopany pan Wojciech i armia BIowców bombardująca jego pozycje. Analityku, ujawnij
się, padł apel: nazywam się Michał Rudnicki, jestem anonimowym analitykiem, który do BI ma
mieszane uczucia. Wywalam łopatą excela dane z kompostownika BI, żeby wskaźniki rosły.
Czasem klnę jak szewc, ale lubię tą robotę. Mimo, że dostawca kompostownika, zapomniał o
dokumentacji, był dwujęzyczny i uważał, że żeby coś działało, to musi być skomplikowane w
obsłudze, a o wydajność to w ogóle niech się martwi ogrodnik. Jednocześnie zgodzę się a priori,
że samą łopatą terabajtów danych bym ani nie utrzymał, ani nie przesiał. BI i excel żyją w
symbiozie, czy się to komuś podoba, czy nie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:18

Dzięki! I, z góry, dzięki wszystkim następnym, o ile, oczywiście, się odważą.

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 109 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/109

13 z 15 2012-10-26 21:21



Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Monair Mbewe
Manager, AFRICA
line
ADVENTURE
CLUB

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:39

Michał R.:

BI i excel żyją w symbiozie, czy się to komuś podoba, czy nie.

:)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 17:38

Przepraszam, pomyliłem fora

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:01

Monair Mbewe:

Przepraszam, pomyliłem fora
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« Wróć do tematów
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« Poprzednia     1  … 105  106  107  108  109  110     Następna »

Dziękuję za kolejny, jakże ważny, głos poparcia ;).

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 18:27

Witam

Coż, dalej prócz prześmiewczych opinii nic w wypowidziach Pana Andrzeja nie ma. Zupełna
pustka. Ja sobie Pana nie przypominam, więc albo się mineliśmy, albo szkolenie było nudne.

Co do moich pracowników, są najlepsi na świecie a bw jest naszym chlebem powszednim.

Jak będziesz Pan kiedyś szkolił w PGNiG da Pan znać. Pośmiejemy się razem.

Powodzenia

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:30
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