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« Poprzednia     1  … 127  128  129  130  131  132     Następna »

Inna wersja pompy PS1,
czyli narzędzia do ZASYSANIA danych z hurtowni danych analityka (DMA) do Excela.

Bierz, skąd chcesz, to, co chcesz. I układaj to potem, jak chcesz.

Filmik instruktażowy:
http://afin.net/webcasts/Demo_GetDataODBC_NoAFIN.swf

Dodateczek do pobrania (35 kB) - darmoszka, oczywiście:
http://afin.net/downloads/free/GETDATAODBC.xla

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.11.12 o godzinie 14:46

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:43

Pan Łukasz G. jest dla nas źródłem nieustannej radości. Onegdaj odnalazł był inteligencję w
jakimś SS2k8 (teraz już pewnie tam jej nie odnajduje - teraz inteligencją grzeszy zapewne już
tylko SSk12)
A teraz reklamuje swoje szkolenia.
http://www.goldenline.pl/forum/3111184/nowe-eksperckie...
(Link tam podany straszy strasznie strasznym niebezpieczeństwem - Pan Łukasz zapomniał
zamienić https na http). Po korekcie otwiera się piękny świat wiedzy wszelakiej...
http://sqlexpert.pl/pl/Home/Course/1

Czyż to nie odkrywcze i warte fi>1.000 PLN/dzionek?
Technologie Microsoft DW/BI

Szkolenie podkreśla kluczową rolę prawidłowo zaprojektowanej hurtowni danych i zasilającego ją
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procesu ETL (Extract, Transform and Load) w tworzeniu funkcjonalnych i wydajnych systemów

analityczno-raportujących, nie pomijając jednak kwestii związanych z udostępnieniem

tych systemów użytkownikom biznesowych.

"Jednak nie pominą" użytkowników! Mogliby, wręcz, zgodnie z obowiązującą w BI zasadą,
powinni - a jednak nie pominą.
Dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.11.12 o godzinie 11:51

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:50

EXCEL RAZ!

http://bi.pl/publications/art/99-trendy-w-business-int...

Tytuł jest zarówno ILOŚCIĄ użytych słów "Excel" w artykule, jak i ODPOWIEDZIĄ na kluczowe
pytanie "Co zamówić?".

Szpan Marcin Ch. jest nierefermowalny. I lubi obrazki. Na Biplu [Reklama].

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.11.12 o godzinie 17:13

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:12

A czy Pan, Panie Wojciechu, wszystko zawsze mówi i rozumie wprost? Rozumiem, że dla Pana
jedyną miarą jakości (Y) artykułu, czy wypowiedzi jest Ctrl+F "Excel" --> x z Y.

Po pierwsze artykuł jest głównie o rzeczach nowych i tym, czy i do czego w ogóle się nadają i czy
nie są tylko kolejnymi buzzwordami. Excel parę ładnych lat na rynku jest i bynajmniej buzzu
wokół niego już dawno nie ma.

Polecam z większym zrozumieniem przeczytać ostatnia sekcję artykułu:
http://bi.pl/publications/art/99-trendy-w-business-int...

Byłem przekonany (jak widać się myliłem), że przede wszystkim Pan ją podłapie i wykorzysta do
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swojej ewangelizacji...

...chyba, że dla Pana nazwanie Excela "prostym narzędziem" to potwarz...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:54

Musze przeczytac po urlopie kilkanascie stron w kilku watkach, ale czy ktos moglby mi napisac
czy Pan Wojciech znalazl tego jednego analika, ktory sie z nim zgadza? :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:40

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grupy Business Intelligence
dzisiaj 22:01 GoldenLine.pl do mnie

Witaj,

Twoje wypowiedzi w grupie Business Intelligence zostały zgłoszone przez wiele osób jako
nadużycie. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób formułowania
swoich wypowiedzi oraz przestrzeganie regulaminu GoldenLine.

Kolejne zgłoszenia Twoich wypowiedzi mogą skutkować blokadą możliwości wypowiadania się na
tym forum.

Pozdrawiamy,
Zespół GoldenLine.pl

Dzięki, chłopaki.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 22:54

Chlopaki.... Moze napiszemy list z poparciem dla p. Wojciecha? Bez niego ta grupa bedzie
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nudna... Na urlopie brakowalo mi schabowego i wpisow pana WG!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:58

ha, od razu widać, ze Stefek wrocil z urlopu.
chlopaki, kiedy mnie zabraknie, pozdrowcie jole z 3b i pamietajcie, ze zawsze was kochalem...
i niech jakis poeta napisze elegie na smierc bi, gdyz ja nie zdaze...
(wzrok zastygl na logu excela)
the end.
ps sam siebie zglosilem jako trolla. zgloszenie zostalo przyjete.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.11.12 o godzinie 23:43

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:25

Marcin Choiński:

A czy Pan, Panie Wojciechu, wszystko zawsze mówi i rozumie wprost?

Nie. Ale staram się precyzyjnie uświadamiać sobie przyczynę, dlaczego pewne rzeczy owijam w
bawełnę. I proszę Pana żeby Pan też sobie to uświadomił.

Rozumiem, że dla Pana jedyną miarą jakości (Y) artykułu, czy wypowiedzi jest Ctrl+F "Excel"
--> x z Y.

To jest test 1. Jak widać - sprawdza się doskonale.

Po pierwsze artykuł jest głównie o rzeczach nowych

Mówi Pan o tych schodach, czy mapie z XVIII w.?
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i tym, czy i do czego w ogóle się nadają i czy nie są tylko kolejnymi buzzwordami. Excel parę
ładnych lat na rynku jest i bynajmniej buzzu wokół niego już dawno nie ma.

To dlaczego Pan tego nie napisze wprost? Czego się Pan obawia? Pana Stefcia, że doniesie?
Komu doniesie? Chce Pan być obiektywny, ale z mafią lepiej nie zadzierać?

Polecam z większym zrozumieniem przeczytać ostatnia sekcję artykułu:
http://bi.pl/publications/art/99-trendy-w-business-int...

Byłem przekonany (jak widać się myliłem), że przede wszystkim Pan ją podłapie i wykorzysta
do swojej ewangelizacji...

Co mam podłapać? Że pisze (rysuje) Pan ewidentną nieprawdę?

Ten rysunek jest oryginalnie zatytułowany "Rysunek 16. Współpraca biznesu i IT" - i to jest
niezły żart.
Przecież to ja tu usiłuję spiknąć te dwa światy.

Ad tego fragmentu:
Ja rozumiem, że stwierdza Pan, że można tanimi, "staroświeckimi" narzędziami, osiągnąć
przyzwoite efekty, to, powtarzam, DLACZEGO PAN NIE NAPISZE WPROST, ŻE CHODZI PANU O
UŻYCIE EXCELA JAKO "BI"?

...chyba, że dla Pana nazwanie Excela "prostym narzędziem" to potwarz...

Nie nazwał Pan. Bał się Pan nazwać to po imieniu.

Wyczytane na Biplu http://bi.pl [Reklama]
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PS
Doczytałem NA PANA PROFILU "Polecanego eksperta" na Pana Biplu, że określa się Pan jako
"Człowiek, który wierzy, że światy biznesu i IT da się pogodzić, a nawet zapewnić pomiędzy nimi
synergię. "
http://bi.pl/user/MarcinChoinski/

Niech więc Pan to robi! A nie tylko "wierzy, że się da". To najlepszy dowód, że sam Pan uważa,
że BI tego nie zapewnia. Więc po co te słodkie, głupie rysunki?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.11.12 o godzinie 11:00

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:44

Ehhh. No chyba nie podejrzewa mnie pan o donos :). Chyba musze poprosic goldenline o
certyfikat, ze nie donosze na GW :). No przeciez tlumacze panu, ze pana wpisy sa dla mnie
bezcenne i niezmennie dostarczaja rozrywki. Jakzebym mogl dzialac na swoja niekorzysc ! :)

Przeczytalem tych kilkanascie stron i niestety nic nowego w nich nie ma :(. Dalej zaden analityk
pana nie poparl... NIKT sie z panem niezgadza... Smutne

Nie znalazl tez pan zadnych rzetelnych badan na poparcie bzdetow, ktore pan wypisuje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:59

Panie Wojciechu, proszę zrobić sobie kolejne testy Ctrl+f na wspomniamym artykule (i na innych
moich również) dla następujących fraz:
- Oracle [0]
- IBM [1 - i to wymienione w zupełnie innym kontekście niż BI]
- Cognos [0]
- Information Builders [0]
- Microstrategy [0]
- Pentaho [0]
- QlikView [0]
- Jaspersoft [0]
- Microsoft [0]
- Teradata [0]
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- Excel [1 - i to w kontekście BI!]

Analizując powyższe dane, stwierdzam, że przesadziłem z tym marketingiem Excela i pisaniem o
nim wprost w materiale, w którym żaden inny dostawca nie został wymieniony...

Zamiast robić dużo szumu, lepiej pracować u podstaw. Najlepiej o nas świadczą nasi Klienci, więc
to o ich powinno się pytać o opinię i słuchać. Proszę nie traktować tego jako afront, ale stare
mądre przysłowie mówi, że "krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje".

BARC robi obecnie badanie dojrzałości BI w Polsce (link do ankiety poniżej). Wyniki pewnie będą
dla Pana ciekawe. Polecam wypełnić ankietę, a po otrzymaniu wyników, dobrze je
przestudiować.

https://digiumenterprise.com/answer/?sid=936328&chk=79C...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:14

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grup
dzisiaj 15:03 Pomoc Goldenline Pomoc Goldenline do mnie

Witaj,

Twoje wypowiedzi w kilku grupach zostały zgłoszone przez wiele osób jako nadużycie.
W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób formułowania swoich
wypowiedzi oraz przestrzeganie regulaminu GoldenLine.

Pozdrawiamy,
Zespół GoldenLine.pl

No to się chłopaki przelecieli po kilku grupach i poklikali. Fajny portal ten GL, oskarżenia bez
możliwości obrony... Nawet nie wiesz, kto ci robi koło nosa... rewelacja.

Ponieważ WRESZCIE się mafia w osobach paru ślepych wyznawców za mnie wzięła, to
pewnikiem nie ustąpi. Więc żegnaj mi, kochana ma...
Pozdrowienia dla Stefcia, Łukaszka, doktorka...

I do zobaczenia na Twitterze https://twitter.com/wojciechgpolska
lub blogu http://afinnet.blogspot.com/
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 15:10

Stefan Trygiel:

Chlopaki.... Moze napiszemy list z poparciem dla p. Wojciecha? Bez niego ta grupa bedzie
nudna... Na urlopie brakowalo mi schabowego i wpisow pana WG!

też jestem za tym by nikt nie robił z p.WG dysydenta (włącznie z nim samym!) :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:23

(Łkając...) Nie, chłopaki, nie przejmujcie się...
Dam sobie radę...
To nic wielkiego...

Pamiętacie?
15.9.2009 opublikowałem taki post - JEDYNY do tej pory, który nasz PanMod usunął, jeszcze w
ramach cenzurki, którą czasami uprawiał. Potem przestał i sława mu i honor za to. Dziękuję!

A ów post był taki:
Emma Dax ze służby Genetics, Lamia Remo ze służby Archeo.

Od dłuższego czasu krążyły pogłoski o znalezieniu dwóch osobników, zahibernowanych w końcu

20. wieku.

Niniejszym, pragnę oświadczyć, że, rzeczywiście, obu samców wydobyto i odhibernowano, tak że

jakiekolwek niebezpieczeństwo zostało zażegnane, gdyż dziś rano, w specjalistycznej klinice

Archeo dokonano zabiegu naturalizacji, pomagając tym stworzeniom odnaleźć się w naszym

społeczeństwie. Oto oni po zabiegu:

- Jestem szczęśliwa, że mogę nareszcie uczestniczyć w (...), co nie było możliwe przed

zabiegiem, gdyż, jako osobnik stojący na niższym szczeblu w ewolucji, mogłabym, w pewnych

okolicznościach, być niebezpieczna dla otoczenia.

- ja również czuję się znakomicie. I, z tego miejsca, chciałabym podziękować zespołowi
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Wojciech

operacyjnemu za tak szybkie i sprawne doprowadzenie mnie do używalności.

4:00-5.30

(to był link do tegoż fragmentu "Seksmisji")

Może i mnie kiedyś odhibernują?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:43

Marcin Choiński:

A co tam z Kimballem było? Odbyło się?

Jeżeli jednak było, to:
Czemu nie ma wideorelacji?
Ktoś go słuchał? Czy tylko wspólne zdjęcie?
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Gdzieś znalazłem taki stary wywiad z panem Kimballem...
http://www.computerworld.pl/artykuly/322172/Prosto.szy...

Kimball TYLKO DWA RAZY (sic!) używa akronimu BI w całym wywiadzie. Wyrażenia "Business
Intelligence" nie używa w ogóle ([Ctrl+F] się przyda).
Za to Pan dziennikarz bryluje - BI to, BI tamto, terefere - byle z "BI" w pytaniu (tylko jedno
pytanie się uchowało).

Kimball stał się marionetką naszej drogiej mafii biajowej, ciekawe, czy mu z tym dobrze?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.11.12 o godzinie 16:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:19

Wojciech Gardziński:

Marcin Choiński:

A co tam z Kimballem było? Odbyło się?

Jeżeli jednak było, to:
Czemu nie ma wideorelacji?
Ktoś go słuchał? Czy tylko wspólne zdjęcie?

Oczywiście, że się odbyło.
Czy z Pańskich (płatnych) szkoleń z Excela dostępne są videorelacje?
Szkolenie to było z metodyki modelowania danych na potrzeby analityczne, ale dla Pana gruszki i
jabłka, to chyba nie ma za bardzo różnicy, grunt, że Excel, Excel, Excel...

A może Pan jest marionetką w rękach mafii z Redmond? ;-)

Nie za bardzo jestem w stanie już zrozumieć, po co ta cała dyskusja Być może pozyskuje Pan w
ten sposób Klientów, robiąc tyle szumu i mapując hasło Excel BI = WG. Nie jest to chyba zbyt
skuteczna metoda, bo mając wielu Klientów, nie miałby Pan czasu tutaj pisać i trzymać tego
wątku przy życiu nie wiadomo już jak długo. Bana od GL Pan nie dostanie, bo generuje Pan im
zbyt dużo odsłon i treści. :-)
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Gadanie jeszcze nikogo do niczego nie przekonało. Ludzi najlepiej uczy rzeczywistość. Jest wolny
rynek, którym rządzi potrzeba biznesowa, a nie mafia BI. Oczywiście są dostawcy i instytuty
badawcze, które wymyślają sztuczne hasła (buzzwordy) i pompują miliony $ w ich marketing.
Później duże instytucje, które muszą mieć wszystko, co najnowsze, najlepsze i na czasie, to
kupują, bez głębszej analizy (chociaż kryzys już to powoli zmienia). I tak im się to zwraca, bo
ładnie to wygląda na giełdzie i w raportach analityków. Ekonomia nie znosi jednak "ściemy" i jak
pojawiają się sztucznie pompowane bańki, to prędzej, czy później pękają...a jak pękają te duże,
to przeważnie później jest jakaś wojna ;-)

Na tym kończę udział w dyskusji, praca czeka...

Marcin Choiński edytował(a) ten post dnia 28.11.12 o godzinie 18:44

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:46

Marcin Choiński:

Wojciech Gardziński:

Marcin Choiński:

A co tam z Kimballem było? Odbyło się?

Oczywiście, że się odbyło.

Super. Jakieś wieści?

Czy z Pańskich (płatnych) szkoleń z Excela dostępne są videorelacje?

Muszę Panu powiedzieć, że kilku mnie i nas nagrywało, ale widać to nie przeciekło na YT

A może Pan jest marionetką w rękach mafii z Redmond?

Być może. Chociaż nie osiągam(y) większego zrozumienia
http://afinnet.blogspot.com/2012/05/microsoft-business...
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Nie za bardzo jestem w stanie już zrozumieć, po co ta cała dyskusja Być może pozyskuje Pan
w ten sposób Klientów, robiąc tyle szumu i mapując hasło Excel BI = WG. Nie jest to chyba
zbyt skuteczna metoda, bo mając wielu Klientów, nie miałby Pan czasu tutaj pisać i trzymać
tego wątku przy życiu nie wiadomo już jak długo.

Akurat w tym tygodniu już zrobiłem 2 DMA - pierwszy etap, czyli prototyp zajmuje mi 2-4
godziny

Bana od GL Pan nie dostanie, bo generuje Pan im zbyt dużo odsłon i treści.

Trzymam Pana za słowo.

Gadanie jeszcze nikogo do niczego nie przekonało. Ludzi najlepiej uczy rzeczywistość. Jest
wolny rynek, którym rządzi potrzeba biznesowa, a nie mafia BI. Oczywiście są dostawcy i
instytuty badawcze, które wymyślają sztuczne hasła (buzzwordy) i pompują miliony $ w ich
marketing.

Przecież ja o niczym innym tutaj nie piszę, tylko, że BI to buzzword - marketingowe hasło bez
jakiejkolwiek treści.

Później duże instytucje, które muszą mieć wszystko, co najnowsze, najlepsze i na czasie, to
kupują,

+ oszustwo JWP, ROI, takie tam. Ale co do sedna - się zgadam, oczywiście - ludzie to kupują.
Fakt, że korupcja tu kwitnie, ale jak wyżej.

bez głębszej analizy (chociaż kryzys już to powoli zmienia).

Mam nadzieję.

I tak im się to zwraca, bo ładnie to wygląda na giełdzie i w raportach analityków.

Kolejny mit biajowy.

Ekonomia nie znosi jednak "ściemy" i jak pojawiają się sztucznie pompowane bańki, to
prędzej, czy później pękają...

Czekamy. A ja tylko igiełką tę bańkę dźgam. Będzie szybciej.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:28
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Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Wojciech Gardziński:

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grup
dzisiaj 15:03 Pomoc Goldenline Pomoc Goldenline do mnie

Witaj,

Twoje wypowiedzi w kilku grupach zostały zgłoszone przez wiele osób jako nadużycie.
W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób formułowania swoich
wypowiedzi oraz przestrzeganie regulaminu GoldenLine.

Pozdrawiamy,
Zespół GoldenLine.pl

No to się chłopaki przelecieli po kilku grupach i poklikali. Fajny portal ten GL, oskarżenia bez
możliwości obrony... Nawet nie wiesz, kto ci robi koło nosa... rewelacja.

Ponieważ WRESZCIE się mafia w osobach paru ślepych wyznawców za mnie wzięła, to
pewnikiem nie ustąpi. Więc żegnaj mi, kochana ma...
Pozdrowienia dla Stefcia, Łukaszka, doktorka...

I do zobaczenia na Twitterze https://twitter.com/wojciechgpolska
lub blogu http://afinnet.blogspot.com/

No przykro mi niezmiernie, ze mnie podejrzewa ;)

Akurat dyskutujacych z panem bym nie typowal... Co my bysmy robili bez pana?!

wiadomosc z GL mowi o wielu osobach.... Jest pan popularny :)

niech sie pan nie ekscytuje i nie przecenia. mafia??? LOL. Niby, ze pan komus szkodzi?
Konkurencje robi? Chyba kabaretowi "dno"

Napisze do GL, zeby pana zostawili... Jest pan tutaj potrzebny jako benchmark...

P.S. odniesienie do Seksmisji jest genialne. Jest pan jak ten hibernatus, ktory przespal ostatnie
15 lat!
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Marcin Choiński
BI.PL - Business
Intelligence
Portal

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

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:25

Wojciech Gardziński:

Przecież ja o niczym innym tutaj nie piszę, tylko, że BI to buzzword - marketingowe hasło bez
jakiejkolwiek treści.

Jak już Pan tak (mimo zobowiązującego nazwiska :-) ), gardę opuszcza, to nie mogę sobie
odmówić ostatniego+1 komentarza.

Cytat z landing page afin.net:

"Self-Service Business Intelligence is here."

Czyli rozumiem, że sprzedaje Pan swoim Klientom "marketingowe hasło bez jakiejkolwiek
treści"?

/* Odpowiedzi oczywiście nie oczekuję. Opuszczam biuro i jadę do domu, bo tam jest ktoś, z kim
przy późnym powrocie dyskusji nie ma ;-) */

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:52

Marcin Choiński:

Wojciech Gardziński:

Przecież ja o niczym innym tutaj nie piszę, tylko, że BI to buzzword - marketingowe hasło
bez jakiejkolwiek treści.

Jak już Pan tak (mimo zobowiązującego nazwiska :-) ), gardę opuszcza, to nie mogę sobie
odmówić ostatniego+1 komentarza.

Cytat z landing page afin.net:
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 127  128  129  130  131  132     Następna »

"Self-Service Business Intelligence is here."

Czyli rozumiem, że sprzedaje Pan swoim Klientom "marketingowe hasło bez jakiejkolwiek
treści"?

Ależ, oczywiście, że tak.
Długo się zastanawiałem, jaki tytuł nadać stronie, która Excelkiem wyważa drzwi biaja.
Naród (potencjalni klienci) szukają rozwiązań analitycznych po tym haśle. I musi być.
Tak samo jak w słowach kluczowych grupy AFIN.NET również.

Ponieważ jednak wprowadzono termin "Self-Service Business Intelligence", który najbardziej
odpowiada Excelkowi, czy też wzbogaconemu Excelkowi - stosuję to właśnie hasło. Wiem, że jest
ono błędne.
Powinno być "Spreadsheet Oriented Architecture - the tool".

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:09
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