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Sławomir Broda:

Nigdzie nie atakuję Pana osoby, tylko czasami Pana stwierdzenia i teorie.
Czyli znów to samo. Jak robi to Pan (afin) to (pobiera z wydruków) to jest super. Jak robi to
ktoś inny to mamy excelioze.

Nie. Jeżeli Pan pobiera dane z wydruków i udostępnia je w formie tabel (zewnętrznych, czyli w
DMA) dla Excela - patrz SOA - wszystko jest w porzo (w paradygmacie SOA oczywiście).

Czyli afin biajuje.

Leczy z biajowania. Skutecznie.

Najpierw Pan pisze, że ja htmluje, potem, że Pan htmluje, potem Pan pisze, że ja tylko i
wyłącznie htmluję (czyli to, co nawija z uporem maniaka AO) - a jak piszę, że Pan jak AO
to, że nie.

Gdzie Pan wyczytał taki mądrości, bo chyba nie z mojej wypowiedzi ?

Zadzwoniłem do tiwiwróżki.

Panu zawsze pasuje tam gdzie Pan chce żeby pasowało.

O mamo, jakbym chciał osiągnąć taki stan...

SpOA to moim zdaniem bzdura.

Bzdura, a stosuje... Jak tu z Panem gadać?

Mnie Pan już uszczęśliwił. Bo Pan stosuje SOA! Gadać Pan może, co Pan chce.

Nie stosuję. Jeżeli już to BOA.

Broda's Oriented Architecture? Może być! Zgadzamy się na odnazwiskowe nagięcie
nazwy naszego ideolo!

Mnie nic nie boli. Pan nie chce, żeby płacili za pokazywanie bo Pan sprzedaje produkt. Ja
usługę.

Aaa... tyż rozumiem. Więc, jeżeli ja rozwiązuję problem 30-sekundowym filmikiem, to Pana boli
podwójnie, bo Pan nie ma roboczogodzinek. Przykro mi.

Nie mam takiej możliwości, a, poza tym, nigdy nikomu nie dałem bana, więc nie wiem, jak
to się robi.

Cieszę się.

Jo tyż.

b) daje mi Pan ignora.

Również się nie zdarzyło. Pana Burczymuchę ignoruję, ale nie potrzeba mi do tego żadnego
klikania.

Czyli da się.

Da się. O tym właściwie jest cały ten wątek, a Pan to doskonale ujął!

DA SIĘ!

W obu przypadkach problem pianki ma Pan z głowy.

Powtórzę: MI Pana pianka nie przeszkadza. Mi przeszkadza, że ona PANU przeszkadza
myśleć.

To Pana subiektywna opinie niepoparta niczym, poza Pana własnym postrzeganiem.

Jest Pan wielki! To przyjemność z Panem rozmawiać! Jestem pod wielkim wrażeniem!
Jest Pan pierwszym tutaj, który umie pisać "nie" w złączeniach!

PS
A, odnośnie skrótu SOA vs SpOA:
Celowo użyłem wielokrotnie inicjałów SB. Nie kojarzy się Wam ze Służbą Bezpieczeństwa?
Pewnie się kojarzy, przynajmniej starszym. Czy to jednak jest powód, żeby nie używać SB
jako inicjałów pana Sławka?

Mi używanie SOA przeszkadza, bo znam inna definicję kryjącą się pod tym skrótem.
Dlatego stosuję swoją wersję.
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OK, nasza Ty, Służbo Bezpieczeństwa...
(Ja tam bym się na taki epitecik wzburzył lekko, kolega KR mógłby obrażającego pokiereszować
ździebko, a po Panu Sławku to pewnie spłynie - przywilej młodości!)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 16:55

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:39

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nie. Jeżeli Pan pobiera dane z wydruków i udostępnia je w formie tabel (zewnętrznych, czyli w
DMA) dla Excela - patrz SOA - wszystko jest w porzo (w paradygmacie SOA oczywiście).

A jak te tabele przerabiam od razu na gotowy raport bez udostępniania to już źle ?

Zadzwoniłem do tiwiwróżki.

Tak przypuszczałem.

Panu zawsze pasuje tam gdzie Pan chce żeby pasowało.

O mamo, jakbym chciał osiągnąć taki stan...

Tu się to Panu udaje.

Nie stosuję. Jeżeli już to BOA.

Broda's Oriented Architecture? Może być! Zgadzamy się na odnazwiskowe nagięcie
nazwy naszego ideolo!

Business.......

Mnie nic nie boli. Pan nie chce, żeby płacili za pokazywanie bo Pan sprzedaje produkt. Ja
usługę.

Aaa... tyż rozumiem. Więc, jeżeli ja rozwiązuję problem 30-sekundowym filmikiem, to Pana
boli podwójnie, bo Pan nie ma roboczogodzinek. Przykro mi.

Ci, którzy są w stanie zrobić to co Pan pokazuje na filmikach nie potrzebują moich usług ani Pana
filmików, bo już dawno wygooglowali sobie takie rozwiązania.
Proszę się nie martwić, chleba mi Pan nie zabiera.

Jest Pan pierwszym tutaj, który umie pisać "nie" w złączeniach!

E tam, mam słownik w FF :).

OK, nasza Ty, Służbo Bezpieczeństwa...

Nie nasza. Ja to robię wyłącznie na swoje potrzeby.
Jeżeli moja wersja tego skrótu przeszkadza, to przestanę jej używać.

(Ja tam bym się na taki epitecik wzburzył lekko, kolega KR mógłby obrażającego
pokiereszować ździebko, a po Panu Sławku to pewnie spłynie - przywilej młodości!)

Abym mógł czuć się dotknięty czyjąś wypowiedzią to muszą być spełnione dwa warunki. To co
mówi jest prawdą (tu ten warunek nie występuje). Zależy mi na zdaniu danej osoby (z założenia
nie zależy mi na zdaniu nikogo z internetu, dopóki nie poznam go osobiście), więc drugi warunek
też nie jest spełniony). Ergo - nie mogę czuć się dotknięty tym porównaniem.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 18:10

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:08
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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nie. Jeżeli Pan pobiera dane z wydruków i udostępnia je w formie tabel (zewnętrznych, czyli
w DMA) dla Excela - patrz SOA - wszystko jest w porzo (w paradygmacie SOA oczywiście).

A jak te tabele przerabiam od razu na gotowy raport bez udostępniania to już źle ?

To oznacza, że każda końcówka musi robić to samo, albo linkami ciągnąć z Pana skoroszytu - to
już excelioza. Jeżeli jest to pojedyncze zastosowanie lub testowe - to oczywiście, że nie.

Ci, którzy są w stanie zrobić to co Pan pokazuje na filmikach nie potrzebują moich usług ani
Pana filmików, bo już dawno wygooglowali sobie takie rozwiązania.
Proszę się nie martwić, chleba mi Pan nie zabiera.

To najważniejsze w tej wypowiedzi i bardzo sensowne!
Właśnie, że nie. Tu się różnimy. Pan ma wgląd w sytuację swoją i paru swoich kolegów - ja mam
szersze pojęcie o stanie tego środowiska. proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu
hierarchicznego albo excelowego kreatora olapa dla E2007+!
Pan uważa, że wszystko na świecie zostało już wymyślone - tu się Pan myli.
I radzę Panu wymyślać (SIC!!!!!), a nie krytykować a priori (bo merytorycznie jak najbardziej
jest to pożądane!) pomysły innych.

Abym mógł czuć się dotknięty czyjąś wypowiedzią to muszą być spełnione dwa warunki. To co
mówi jest prawdą (tu ten warunek nie występuje). Zależy mi na zdaniu danej osoby (z
założenia nie zależy mi na zdaniu nikogo z internetu, dopóki nie poznam go osobiście), więc
drugi warunek też nie jest spełniony). Ergo - nie mogę czuć się dotknięty tym porównaniem.

A tu się Pan wybronił modelowo. Doceniam. Chociaż przykro mi, że nie zależy Panu na moim
zdaniu ;) . Trochę. No dobra - tylko ciut.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:22

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nie. Jeżeli Pan pobiera dane z wydruków i udostępnia je w formie tabel (zewnętrznych,
czyli w DMA) dla Excela - patrz SOA - wszystko jest w porzo (w paradygmacie SOA
oczywiście).

A jak te tabele przerabiam od razu na gotowy raport bez udostępniania to już źle ?

To oznacza, że każda końcówka musi robić to samo, albo linkami ciągnąć z Pana skoroszytu -
to już excelioza.

Ale w afinozie jest przecież to samo!
Żeby cokolwiek przeliczyć trzeba odnieść się do komórek tablicy z query... która może się
zmienić... :/ i wtedy trzeba zmieniać odnośniki... znowu excelioza w wersji afinowej.

albo excelowego kreatora olapa dla E2007+!

po co skoro jest wyguglanych 100 stron z darmowymi kreatorami OLAP :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:28

Tak tylko wpadłem zobaczyć, co się dziej u moich starych druhów w internacie, a tu...

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grupy Business Intelligence

27 grudnia 2012, 08:55 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
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Razy trzy!

Chłopcy biajowcy żyją! Ciekawe, która firemka Pijarowa dostała I OD KOGO (?!?!) zlecenie na
hejtowanie mnie tutaj. Poproszę o jakieś info, jeżeli ktoś coś wie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:29

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

To najważniejsze w tej wypowiedzi i bardzo sensowne!
Właśnie, że nie. Tu się różnimy. Pan ma wgląd w sytuację swoją i paru swoich kolegów - ja
mam szersze pojęcie o stanie tego środowiska. proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu
tekstu hierarchicznego albo excelowego kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applicat...
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Pan uważa, że wszystko na świecie zostało już wymyślone - tu się Pan myli.

Nigdy tak nie twierdziłem.

I radzę Panu wymyślać (SIC!!!!!), a nie krytykować a priori (bo merytorycznie jak najbardziej
jest to pożądane!) pomysły innych.

Po raz kolejny - nie krytykuję nigdzie Pana narzędzi.

Abym mógł czuć się dotknięty czyjąś wypowiedzią to muszą być spełnione dwa warunki. To
co mówi jest prawdą (tu ten warunek nie występuje). Zależy mi na zdaniu danej osoby (z
założenia nie zależy mi na zdaniu nikogo z internetu, dopóki nie poznam go osobiście), więc
drugi warunek też nie jest spełniony). Ergo - nie mogę czuć się dotknięty tym
porównaniem.

A tu się Pan wybronił modelowo. Doceniam. Chociaż przykro mi, że nie zależy Panu na moim
zdaniu ;) . Trochę. No dobra - tylko ciut.

Może gdzieś, kiedyś będzie możliwość konfrontacji poglądów na żywo.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:31

Sławomir Broda:

proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu hierarchicznego albo excelowego
kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Czy Pan Sławek nie umie czytać?

I radzę Panu wymyślać (SIC!!!!!), a nie krytykować a priori (bo merytorycznie jak
najbardziej jest to pożądane!) pomysły innych.

Po raz kolejny - nie krytykuję nigdzie Pana narzędzi.

To o czym my tu rozmawiamy? Kochajmy się!
(Nie chce mi się cytować cytatów. Jak polityka miłości, to M jak miłość, nie jak młócka.)

Może gdzieś, kiedyś będzie możliwość konfrontacji poglądów na żywo.

Mogę pobrudzić sobą. Jak się Pan pokaże w doborowym biajowym po takim spotkaniu? Pan
Andrzej mył rękę ze dwa tygodnie po moim uścisku. I też nie wiem, czy domył.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:37

Wojciech Gardziński:

Mogę pobrudzić sobą. Jak się Pan pokaże w doborowym biajowym po takim spotkaniu? Pan
Andrzej mył rękę ze dwa tygodnie po moim uścisku. I też nie wiem, czy domył.

No to mamy dwie bure suki...
Jedna na wątku o architekturze SpOA.
No i druga tutaj - nie przypominam sobie byśmy się gdzieś widzieli poza Pana wykładem.
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Pan się lepiej tłumaczy z afinozy - w czym jest lepsza od exceliozy?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:42

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu hierarchicznego albo excelowego
kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Czy Pan Sławek nie umie czytać?

Umie. Wykorzystując powyższe można zrobić obydwa narzędzie które Pan wskazał.
Olapem w excelu się nie bawiłem, ale tekst hierarchiczny czasem zdarza się mi mielić.

I radzę Panu wymyślać (SIC!!!!!), a nie krytykować a priori (bo merytorycznie jak
najbardziej jest to pożądane!) pomysły innych.

Po raz kolejny - nie krytykuję nigdzie Pana narzędzi.

To o czym my tu rozmawiamy? Kochajmy się!
(Nie chce mi się cytować cytatów. Jak polityka miłości, to M jak miłość, nie jak młócka.)

Poproszę te cytaty. Tylko mają dotyczyć narzędzia.

Może gdzieś, kiedyś będzie możliwość konfrontacji poglądów na żywo.

Mogę pobrudzić sobą. Jak się Pan pokaże w doborowym biajowym po takim spotkaniu? Pan
Andrzej mył rękę ze dwa tygodnie po moim uścisku. I też nie wiem, czy domył.

Jakoś przeżyję.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 18:45

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:44

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Mogę pobrudzić sobą. Jak się Pan pokaże w doborowym biajowym po takim spotkaniu? Pan
Andrzej mył rękę ze dwa tygodnie po moim uścisku. I też nie wiem, czy domył.

No to mamy dwie bure suki...
Jedna na wątku o architekturze SpOA.
No i druga tutaj - nie przypominam sobie byśmy się gdzieś widzieli poza Pana wykładem.

Łałała. "Bure suki"... - nieźle. Uścisku mojej ręki się Pan wypiera? Bardzo nieźle!

Pan się lepiej tłumaczy z afinozy - w czym jest lepsza od exceliozy?

Osztwa, pierwsze Pana sensowne pytanie od stu lat!
Zaraz, odpowiem, jak tylko ochłonę, bom w szoku.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:45

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu hierarchicznego albo
excelowego kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Czy Pan Sławek nie umie czytać?

Umie. Wykorzystując powyższe można zrobić obydwa narzędzie które Pan wskazał.
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Naprawdę? OTO WYNALAZCA! Nie podaje rozwiązania, tylko podaje, czym go rozwiązać!
Panie Sławku, EUREKA! JEST PAN WIELKI!!!!!!!!!!

Spróbuję nadążyć za Pana myśleniem...
Wszystkie problemy świata można rozwiązać za pomocą:
1. matematyki (ścisłowcy)
2. filozofii (nawiedzeni)
3. teologii (bosko nawiedzeni)
4. teorii spiskowych (mój sąsiad)
5. usunięcia Tuska od władzy (Kaczore)

Olapem w excelu się nie bawiłem, ale tekst hierarchiczny czasem zdarza się mi mielić.

To jak się Pan nie bawił, to co Pan się odzywa?

I radzę Panu wymyślać (SIC!!!!!), a nie krytykować a priori (bo merytorycznie jak
najbardziej jest to pożądane!) pomysły innych.

Po raz kolejny - nie krytykuję nigdzie Pana narzędzi.

To o czym my tu rozmawiamy? Kochajmy się!
(Nie chce mi się cytować cytatów. Jak polityka miłości, to M jak miłość, nie jak młócka.)

Poproszę te cytaty. Tylko mają dotyczyć narzędzia.

Mają zaczynać się na "B" i kończyć na "k"? I zawierać 8 słów z ogólną ilością liter równą 30?
Co tak mało wymagań tą razą?

Może gdzieś, kiedyś będzie możliwość konfrontacji poglądów na żywo.

Mogę pobrudzić sobą. Jak się Pan pokaże w doborowym biajowym po takim spotkaniu? Pan
Andrzej mył rękę ze dwa tygodnie po moim uścisku. I też nie wiem, czy domył.

Jakoś przeżyję.

Ta młodość jest taka nierozważna...
Ale odważna. Tak 3V.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:53

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Tak tylko wpadłem zobaczyć, co się dziej u moich starych druhów w internacie, a tu...

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grupy Business Intelligence

27 grudnia 2012, 08:55 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

Razy trzy!

Chłopcy biajowcy żyją! Ciekawe, która firemka Pijarowa dostała I OD KOGO (?!?!) zlecenie na
hejtowanie mnie tutaj. Poproszę o jakieś info, jeżeli ktoś coś wie.

Coz za genialna diagnoza! Najpewniej to na zlecenie Microsoft, SAP i Oracle! Pewnikiem te firmy
zawarly w tej sprawie porozumienie ponad podziałami! Zaloze sie, ze w takim Microsoft jest
specjalna komorka wywiadu, ktora zajmuje sie tylko Afin, gardzinskim i ruminskim!

Pana to juz rozum zupelnie opuscil :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 19:11

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu hierarchicznego albo
excelowego kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Czy Pan Sławek nie umie czytać?

Umie. Wykorzystując powyższe można zrobić obydwa narzędzie które Pan wskazał.

Naprawdę? OTO WYNALAZCA! Nie podaje rozwiązania, tylko podaje, czym go rozwiązać!

Proszę podać konkretny problem to podam konkretne rozwiązanie.
Problem ogólny to i rozwiązanie ogólne.

Panie Sławku, EUREKA! JEST PAN WIELKI!!!!!!!!!!

Pan w co 2 poście dotyczącym konkretnych problemów daj link do swojej filmoteki.
A gdzie gotowe rozwiązania ?

Olapem w excelu się nie bawiłem, ale tekst hierarchiczny czasem zdarza się mi mielić.

To jak się Pan nie bawił, to co Pan się odzywa?

Pan nie wdraża BI, a to nie przeszkadza Panu być ekspertem (od wszystkich błędów).

I radzę Panu wymyślać (SIC!!!!!), a nie krytykować a priori (bo merytorycznie jak
najbardziej jest to pożądane!) pomysły innych.

Po raz kolejny - nie krytykuję nigdzie Pana narzędzi.

To o czym my tu rozmawiamy? Kochajmy się!
(Nie chce mi się cytować cytatów. Jak polityka miłości, to M jak miłość, nie jak młócka.)

Poproszę te cytaty. Tylko mają dotyczyć narzędzia.

Mają zaczynać się na "B" i kończyć na "k"? I zawierać 8 słów z ogólną ilością liter równą 30?
Co tak mało wymagań tą razą?

Znów zamiast konkretu kpina ?

Może gdzieś, kiedyś będzie możliwość konfrontacji poglądów na żywo.

Mogę pobrudzić sobą. Jak się Pan pokaże w doborowym biajowym po takim spotkaniu?
Pan Andrzej mył rękę ze dwa tygodnie po moim uścisku. I też nie wiem, czy domył.

Jakoś przeżyję.

Ta młodość jest taka nierozważna...
Ale odważna. Tak 3V.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 20:09

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:08

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu hierarchicznego albo
excelowego kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Czy Pan Sławek nie umie czytać?

Umie. Wykorzystując powyższe można zrobić obydwa narzędzie które Pan wskazał.

Naprawdę? OTO WYNALAZCA! Nie podaje rozwiązania, tylko podaje, czym go rozwiązać!

Proszę podać konkretny problem to podam konkretne rozwiązanie.
Problem ogólny to i rozwiązanie ogólne.
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Powtórzę więc: Czy Pan nie umie czytać?

Poproszę o rozwiązanie tematu braku kreatora OLAPA w Excelu 2007+. No, jestem klientem i
pytam Pana specjalistę. Chcę sobie zrobić OLAPa, co mam zrobić?

Pan w co 2 poście dotyczącym konkretnych problemów daj link do swojej filmoteki.
A gdzie gotowe rozwiązania ?

Wszystkie filmiki są O GOTOWYCH ROZWIĄZANIACH. Który nie jest?

Olapem w excelu się nie bawiłem, ale tekst hierarchiczny czasem zdarza się mi mielić.

To jak się Pan nie bawił, to co Pan się odzywa?

Pan nie wdraża BI, a to nie przeszkadza Panu być ekspertem (od wszystkich błędów).
Znów zamiast konkretu kpina ?

Się odezwał, hehehe. A Pan co daje zamiast konkretu? Ataczki?
Zapoda Pan jakiś konkrecik WRESZCIE...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:33

Cześć Misie-Pysie!

Zapłodniony pomysłem kolegi KR, zrobiłem faaaaaajnom rzecz.
Chcecie mi dowalić? Rzecz wszak naturalna u biajków. Ale nie wiecie, gdzie był jaki cytat. Wątek
ma już grubo ponad sto stron, klikanie to męka, no nie?
Szczególnie Pan Andrzej potrzebuje nośnych tematów do swojej "FINKI", a tyle się biedactwo
musi naklikać, naczekać i w ogóle. Niby biaje mają cudmalinowe narzędzia do analizy sieci
społecznych, elektrycznych, rybackich i, w ogóle, wszystkich, a jakoś nieprzydatne łone...

Co zrobić, Panie Premierze? Jak żyć?

No to macie:
http://afin.net/open/GL/GL_TheKingOfBI.zip

W Excelu lub, oczywiście, w AFINIE:
[Ctrl+F] / Opcje / lista rozwijalna "Wewnątrz" - wybieramy "Skoroszyt" i klikamy "Znajdź
wszystko". Oczywiście nie zapominamy o tym CO CHCEMY WYSZUKAĆ, jaki tam strasznie
chamski bełkocik trollowski...

Czy może być prościej?
Czy Wasze narzędzia to potrafią?
Czy macie na tyle odwagi, żeby przyznać, że nie?

Oj, jak strasznie będziecie cierpieć, jak będziecie musieli coś wyszukać, a tu tylko opcja
AFINOWA działa... "Cieszyć nas bardzo to będzie", jakby to powiedział mistrz Joda.
Pozdro, biajki.

Jak będziecie klnąć, to na KRa - on to wymyślił, jam tylko zrealizował w 3 minutki.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:09

Co Pan znowu zgubił?

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

Wojciech Gardziński:

Cześć Misie-Pysie!

Zapłodniony pomysłem kolegi KR, zrobiłem faaaaaajnom rzecz.
Chcecie mi dowalić? Rzecz wszak naturalna u biajków. Ale nie wiecie, gdzie był jaki cytat.
Wątek ma już grubo ponad sto stron, klikanie to męka, no nie?
Szczególnie Pan Andrzej potrzebuje nośnych tematów do swojej "FINKI", a tyle się biedactwo
musi naklikać, naczekać i w ogóle. Niby biaje mają cudmalinowe narzędzia do analizy sieci
społecznych, elektrycznych, rybackich i, w ogóle, wszystkich, a jakoś nieprzydatne łone...

Co zrobić, Panie Premierze? Jak żyć?

No to macie:
http://afin.net/open/GL/GL_TheKingOfBI.zip

W Excelu lub, oczywiście, w AFINIE:
[Ctrl+F] / Opcje / lista rozwijalna "Wewnątrz" - wybieramy "Skoroszyt" i klikamy "Znajdź
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wszystko". Oczywiście nie zapominamy o tym CO CHCEMY WYSZUKAĆ, jaki tam strasznie
chamski bełkocik trollowski...

Czy może być prościej?
Czy Wasze narzędzia to potrafią?
Czy macie na tyle odwagi, żeby przyznać, że nie?

Oj, jak strasznie będziecie cierpieć, jak będziecie musieli coś wyszukać, a tu tylko opcja
AFINOWA działa... "Cieszyć nas bardzo to będzie", jakby to powiedział mistrz Joda.
Pozdro, biajki.

Jak będziecie klnąć, to na KRa - on to wymyślił, jam tylko zrealizował w 3 minutki.

Dlaczego publikuje Pan moje wypowiedzi, bez mojej zgody?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 23:22

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

proszę mi wyguglić rozwiązania do odczytu tekstu hierarchicznego albo
excelowego kreatora olapa dla E2007+!

Ależ proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://pl.wikipedia.org/wiki/SQL

Czy Pan Sławek nie umie czytać?

Umie. Wykorzystując powyższe można zrobić obydwa narzędzie które Pan wskazał.

Naprawdę? OTO WYNALAZCA! Nie podaje rozwiązania, tylko podaje, czym go rozwiązać!

Proszę podać konkretny problem to podam konkretne rozwiązanie.
Problem ogólny to i rozwiązanie ogólne.

Powtórzę więc: Czy Pan nie umie czytać?

Poproszę o rozwiązanie tematu braku kreatora OLAPA w Excelu 2007+. No, jestem klientem i
pytam Pana specjalistę. Chcę sobie zrobić OLAPa, co mam zrobić?

Wstępna wycena napisania takiego kreatora 2000 pln. Jeżeli Pan akceptuje to jedziemy dalej.

Pan w co 2 poście dotyczącym konkretnych problemów daj link do swojej filmoteki.
A gdzie gotowe rozwiązania ?

Wszystkie filmiki są O GOTOWYCH ROZWIĄZANIACH. Który nie jest?

Gotowych rozwiązaniach, które nijak mają się do konkretnego problemu.
Użycie MQ, nie rozwiązuje bezpośrednio problemu wybranie co 3 wiersza z 4 plików tekstowych.
Trzeba napisać własny kod SQL. Więc tak samo jak ja pokazuje Pan narzędzie do rozwiązania
problemu, a nie rozwiązuje Pan problem.

Olapem w excelu się nie bawiłem, ale tekst hierarchiczny czasem zdarza się mi mielić.

To jak się Pan nie bawił, to co Pan się odzywa?

Pan nie wdraża BI, a to nie przeszkadza Panu być ekspertem (od wszystkich błędów).
Znów zamiast konkretu kpina ?

Się odezwał, hehehe. A Pan co daje zamiast konkretu? Ataczki?
Zapoda Pan jakiś konkrecik WRESZCIE...

"Zapodałem" kilka razy. Albo zostały pominięte, albo wykpione jak powyżej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 07:18

Andrzej O.:

Co Pan znowu zgubił?
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 135  136  137  138  139  140     Następna »

Sub ProgramStart()

    On Error GoTo ErrorHandler

    If Application.ActiveSheet.Type = Excel.XlSheetType.xlWorksheet Then

        Application.EnableCancelKey = xlDisabled

        Application.Run macro:="AFIN.NET.xla!P_Public.StartIS"

    End If

    Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "You need run AFIN.NET to start this program." & vbCr & _

     "Visit http://www.afin.net for download.", _

     vbInformation, "AFIN.NET.InformationServices"

End Sub

Wychodzi Pan z założenia, że ten dodatek to musthave każdego na GL ?
No to przepraszam, ja akurat go nie mam.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:29

Wojciech Gardziński:

Cześć Misie-Pysie!

Zapłodniony pomysłem kolegi KR, zrobiłem faaaaaajnom rzecz.
Chcecie mi dowalić? Rzecz wszak naturalna u biajków. Ale nie wiecie, gdzie był jaki cytat.
Wątek ma już grubo ponad sto stron, klikanie to męka, no nie?
Szczególnie Pan Andrzej potrzebuje nośnych tematów do swojej "FINKI", a tyle się biedactwo
musi naklikać, naczekać i w ogóle. Niby biaje mają cudmalinowe narzędzia do analizy sieci
społecznych, elektrycznych, rybackich i, w ogóle, wszystkich, a jakoś nieprzydatne łone...

Co zrobić, Panie Premierze? Jak żyć?

No to macie:
http://afin.net/open/GL/GL_TheKingOfBI.zip

W Excelu lub, oczywiście, w AFINIE:
[Ctrl+F] / Opcje / lista rozwijalna "Wewnątrz" - wybieramy "Skoroszyt" i klikamy "Znajdź
wszystko". Oczywiście nie zapominamy o tym CO CHCEMY WYSZUKAĆ, jaki tam strasznie
chamski bełkocik trollowski...

Czy może być prościej?

Może.

Czy Wasze narzędzia to potrafią?

Tak.

Czy macie na tyle odwagi, żeby przyznać, że nie?

Nie potrzeba.

Oj, jak strasznie będziecie cierpieć, jak będziecie musieli coś wyszukać, a tu tylko opcja
AFINOWA działa... "Cieszyć nas bardzo to będzie", jakby to powiedział mistrz Joda.
Pozdro, biajki.

Jak będziecie klnąć, to na KRa - on to wymyślił, jam tylko zrealizował w 3 minutki.

Gratuluję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:31
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