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Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

Czy mogliby Panowie zrobić taki raport?

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

?
Sławomir Broda:

Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.
Ja nim nie jestem, więc się nie łapię chyba ?
Jeżeli się mylę to zaraz je zrobię - w excelu, bo to moja domena.

No to się Pan myli.

Biajki tego nie zrobią na pewno. A Pan, jak to zrobi w Excelu, dowiedzie niezbicie, że Excel to
król BI. Czekamy.

Ja czekam któryś tam miesiąc na jakiegoś case'a z wdrożenia Excel/AFIN + dowolny ERP. Jak
tylko otrzymam podeślę filmik z raportem.
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?
Sławomir Broda:

Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.
Ja nim nie jestem, więc się nie łapię chyba ?
Jeżeli się mylę to zaraz je zrobię - w excelu, bo to moja domena.

No to się Pan myli.

Znaczy mam to w excelu zrobić ?
Twierdzi Pan, że się nie da, czy że ja nie dam rady.

Biajki tego nie zrobią na pewno. A Pan, jak to zrobi w Excelu, dowiedzie niezbicie, że Excel to
król BI. Czekamy.

A jak to zrobię na kartce papieru to dowiodę, że kartka papieru jest królem BI.
Słodko.
Ps.: Jak zwykle olewa Pan niewygodne dla siebie części moich wypowiedzi ?
Co z moją prośbą o raport ?
Ps2.: Co raz mniej dziwi mnie "sukces" soa i afina.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 21:20

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Wojciech Gardziński:

Czy mogliby Panowie zrobić taki raport?

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

?
Sławomir Broda:

Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.

Ja nim nie jestem, więc się nie łapię chyba ?
Jeżeli się mylę to zaraz je zrobię - w excelu, bo to moja domena.

No to się Pan myli.

Znaczy mam to w excelu zrobić ?
Twierdzi Pan, że się nie da, czy że ja nie dam rady.

Pogrubiłem i podkreśliłem Panu, gdzie się Pan myli.
Poza tym, to Pan notorycznie używa słów, nazwijmy to eufemistycznie - nieprzyjaznych
odbiorcy: "głupi", "olewa" i inne takietamy, a krzyczy Pan, że ja.
Nie umie Pan czytać, nie wie Pan, kto co mówi, nie robi Pan raportu, krzyczy Pan na mnie, że ja
Exceluję, po czym obiecuje Pan, że zrobi w Excelu, po czym, że Pan nie zrobi, bo coś tam...

Panie Sławku, niech Pan tyle nie pije, pliz! Szkodzi zdrowiu.*
A może to przemęczenie? Za dużo Pan biega z tymi taczkami. Proszę się zatrzymać! Odpocznie
Pan i taczki załaduje...

* PS Oczywiście ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.03.13 o godzinie 22:13
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Czy mogliby Panowie zrobić taki raport?

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
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?
Sławomir Broda:

Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.

Ja nim nie jestem, więc się nie łapię chyba ?
Jeżeli się mylę to zaraz je zrobię - w excelu, bo to moja domena.

No to się Pan myli.

Znaczy mam to w excelu zrobić ?
Twierdzi Pan, że się nie da, czy że ja nie dam rady.

Pogrubiłem i podkreśliłem Panu, gdzie się Pan myli.

Poniższe wycinki z Pana wypowiedzi mówią coś innego:

Poczekamy...
Ciekawe i w ilu biajowniach w tej chwili "pracują" nad tematem, hehehe?

czgoz te biajki nie wymysla, zeby ukryc, ze ni potrafia...?!!!
ciency jestescie, chlopcy. i cienkie sa te wasze biaje.

Po co Wam te Wasze biaje, co to same problemy mają?

Pozdrówcie Wujka Biaja!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf
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Biajki tego nie zrobią na pewno. A Pan, jak to zrobi w Excelu, dowiedzie niezbicie, że Excel to
król BI. Czekamy.

Poza tym, to Pan notorycznie używa słów, nazwijmy to eufemistycznie - nieprzyjaznych
odbiorcy: "głupi", "olewa" i inne takietamy, a krzyczy Pan, że ja.

Używam słów prostych, aby nie było nieporozumień co do intencji ich użycia.

Nie umie Pan czytać, nie wie Pan, kto co mówi, nie robi Pan

Raczej Pan pisać i wiem dokładnie kto co mówi. Jakości tych wypowiedzi oceniał nie będę.
Jeszcze do tego by doszło, żebym robił dla Pana jakieś bzdury na forum w ramach konkursu "kto
ma większego.... excela".

raportu, krzyczy Pan na mnie, że ja Exceluję, po czym obiecuje

Nie krzyczę, że Pan exeluje - nie za bardzo mnie obchodzi co Pan robi.

Pan, że zrobi w Excelu, po czym, że Pan nie zrobi, bo coś tam...

Tak napisałem ? To proszę cytat takiego wpisu i jeżeli rzeczywiście palnąłem taką bzdurę to już
zabieram się do pracy.

Panie Sławku, niech Pan tyle nie pije, pliz! Szkodzi zdrowiu.*

Rozumie, że z doświadczenia Pan wyniósł takie mądrości ?

A może to przemęczenie? Za dużo Pan biega z tymi taczkami.

Pan za to rozłożył te taczki na części. Pociął na wykałaczki i nimi nosi to co miał w taczkach.
Oczywiście wykałaczki przydatne są bardzo, ale nie do wszystkiego.

Proszę się zatrzymać! Odpocznie Pan i taczki załaduje...

Pan już chyba nie powinien nic ładować.
Ps.: Nadal w sposób niezbyt kulturalny ignoruje Pan moją prośbę o raport (znaczy się olewa
Pan).

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 10.03.13 o godzinie 23:36

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 23:34

Łukasz D.:

Pan to lubi się powtarzać.

Fakt, to moja wada. Własnie udowadniam, że ma Pan rację. Ale więcej nie będę.

Proszę zajrzeć na stronę, która podałem i przejrzeć możliwości Dx. Jak nie znajdzie Pan tam
dowodów na poparcie moich słów, to niestety, ale nawet film w rozdzielczości Full HD Panu nie
pomoże.

Nie wiem, może ta ładna pani potrafi. Niech się Pan od niej przynajmniej nauczy lepszych
manier. Nie oglądałem do końca. NIE MAM CZASU.
Proszę Pana, Pan nie rozumie powagi sytuacji.
Jedynym obiektywnym argumentem w tej dyskusji, jest zrobienie zamówionego raporciku. Nikt
nie zamawiał reklamowych filmików.
Nikt tu również nie zamawiał:
1) Szkolenia z interface'u SQL Servera żadnej wersji
2) Ze sposobu argumentacji ze znaczną ilością piany
3) Psychoterapii

Parametrem raportu może być np. faza księżyca jak ma Pan ochotę.

Jak poznam jakiegoś lunatyka, to mu powiem tę nowinę.

Pytania?

Potrafi Pan, czy nie? Teraz już musi Pan to udowodnić, inaczej ostatecznie się Pan pogrąży.
Jestem coraz bardziej zafascynowany tym eksperymentem, który Wojtek zrobił.
Nawet, jak Pan potrafi, na razie ma Pan jakąś blokadę i udowadnia Pan całemu światu, że
najlepiej Panu wychodzi trollowanie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:15

Krzysztof Rumiński:

Pytania?

Potrafi Pan, czy nie? Teraz już musi Pan to udowodnić, inaczej ostatecznie się Pan pogrąży.
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Jestem coraz bardziej zafascynowany tym eksperymentem, który Wojtek zrobił.

Nawet, jak Pan potrafi, na razie ma Pan jakąś blokadę i udowadnia Pan całemu światu, że
najlepiej Panu wychodzi trollowanie.

"Musi to na Rusi"... wg mnie to musieliby na głowę upaść z dużej wysokości, żeby wykonać
jakiekolwiek polecenia od pana lub WG. Panowie mają chyba swoją szansę na tym smiesznym
kursie, żeby zadawać zadania i sprawdzać rozwiązania?

Btw: brak manier moze wypominac ktos kto ma klase.... Czyli w zadny wypadku nie ktos pana
pokroju

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 21:02

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:54

Sławomir Broda:

Nie krzyczę, że Pan exeluje - nie za bardzo mnie obchodzi co Pan robi.

ŁAHAHAHAAHAHAHAHAHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pan, że zrobi w Excelu, po czym, że Pan nie zrobi, bo coś tam...

Tak napisałem ? To proszę cytat takiego wpisu i jeżeli rzeczywiście palnąłem taką bzdurę to
już zabieram się do pracy.

Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.

Ja nim nie jestem, więc się nie łapię chyba ?

Jeżeli się mylę to zaraz je zrobię - w excelu, bo to moja domena.

Dowód, że tekst mój nie do biajów był -> się Sławek myli - > Sławek ma robić.
A tylko gada.

Panie Sławku, niech Pan tyle nie pije, pliz! Szkodzi zdrowiu.*

Rozumie, że z doświadczenia Pan wyniósł takie mądrości ?

Do rozumu (i to czyjego?) się Pan zwraca, czy do mnie?
Jeśli o mnie chodzi, to tezę potwierdzam.

A może to przemęczenie? Za dużo Pan biega z tymi taczkami.

Pan za to rozłożył te taczki na części. Pociął na wykałaczki i nimi nosi to co miał w taczkach.
Oczywiście wykałaczki przydatne są bardzo, ale nie do wszystkiego.

Osztwa! Sławek każe ciąć TACZKI na wykałaczki. Wiadomo, że taczki są metalowe, albo
plastykowe - drewnianych w życiu nie widziałem.

Proszę się zatrzymać! Odpocznie Pan i taczki załaduje...

Pan już chyba nie powinien nic ładować.
Ps.: Nadal w sposób niezbyt kulturalny ignoruje Pan moją prośbę o raport (znaczy się olewa
Pan).

I jeszcze Sławek mnie kultury uczy... znaczy sie - DZIĘKUJĘ!!!

A co tam będziemy narzekać na Sławka? Jest OK.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 10:41

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:38

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Pan to lubi się powtarzać.

Fakt, to moja wada. Własnie udowadniam, że ma Pan rację. Ale więcej nie będę.

Proszę zajrzeć na stronę, która podałem i przejrzeć możliwości Dx. Jak nie znajdzie Pan
tam dowodów na poparcie moich słów, to niestety, ale nawet film w rozdzielczości Full HD
Panu nie pomoże.

Nie wiem, może ta ładna pani potrafi. Niech się Pan od niej przynajmniej nauczy lepszych
manier. Nie oglądałem do końca. NIE MAM CZASU.
Proszę Pana, Pan nie rozumie powagi sytuacji.
Jedynym obiektywnym argumentem w tej dyskusji, jest zrobienie zamówionego raporciku.
Nikt nie zamawiał reklamowych filmików.
Nikt tu również nie zamawiał:
1) Szkolenia z interface'u SQL Servera żadnej wersji
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2) Ze sposobu argumentacji ze znaczną ilością piany
3) Psychoterapii

Parametrem raportu może być np. faza księżyca jak ma Pan ochotę.

Jak poznam jakiegoś lunatyka, to mu powiem tę nowinę.

Pytania?

Potrafi Pan, czy nie? Teraz już musi Pan to udowodnić, inaczej ostatecznie się Pan pogrąży.
Jestem coraz bardziej zafascynowany tym eksperymentem, który Wojtek zrobił.
Nawet, jak Pan potrafi, na razie ma Pan jakąś blokadę i udowadnia Pan całemu światu, że
najlepiej Panu wychodzi trollowanie.

Proszę mi wyjaśnić kilka rzeczy:

1. Dlaczego nie trzymamy się chronologii?
2. Dlaczego życzenia Pańskie & WG są ważniejsze od życzeń wyrażanych m.in. przeze mnie?
3. Dlaczego tytułuje się Pan specjalistą od BI, skoro trzeba pokazać Panu film z jego
możliwościami?
4. Czy ktoś, kto nazywa siebie i swojego przyjaciela ekspertem, nie powinien sam znać
możliwości systemów w których jest ekspertem?
5. Czy przyznaje Pan, że nie zna możliwości systemów BI?
6. Czy czytał Pan ten wpis?
7. Dlaczego nie obejrzał Pan filmu do końca, a jednocześnie wie, że nie spełni Pańskich
oczekiwań odnośnie funkcjonalności?
8. Czy ma Pan pytania o funkcjonalności dostępne w systemach BI?

I najważniejsze: kiedy znów napisze Pan, że zbiera się do odpowiedzi i odpowie za kilka dni?

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 12:03

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:02

Szanowni Wrogowie, Przyjaciele, Czytelnicy i Obserwatorzy!

Wielkimi krokami zbliża się NASZ Jubileusz - za postów parę, NASZ wątek będzie obchodził
jubileusz trzeciego kilopościa, znaczy 3 tysięcy nikomu nieprzydatnych, nikogo nieinteresujących,
wynurzeń antybiajków i wielce wartościowych naprostowań biajków.

Jako nagrodę dla mnie za inicjację tego bełkotu, życzyłbym sobie galerię fotografii nóg panieniek
przy stendach biajowych na konferencjach biajowych.

To powinno zmiękczyć moją (i nie tylko) nienawiść do biaja.
A bełkot niech trwa!

PS
To ja zacznę...

...ale na pewno mnie przebijecie. Co ja tam mówię, że mnie? Przecież te Wasze biaje są 100
razy lepsze od MSBI (które do dzisiaj nie wiadomo, czym jest, oprócz "kup programy"), więc na
pewno macie lepsze fotki... i przebijecie Małomiękkiego!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 15:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:50
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nie krzyczę, że Pan exeluje - nie za bardzo mnie obchodzi co Pan robi.

ŁAHAHAHAAHAHAHAHAHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pan, że zrobi w Excelu, po czym, że Pan nie zrobi, bo coś tam...

Tak napisałem ? To proszę cytat takiego wpisu i jeżeli rzeczywiście palnąłem taką bzdurę to
już zabieram się do pracy.

Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.

Ja nim nie jestem, więc się nie łapię chyba ?

Jeżeli się mylę to zaraz je zrobię - w excelu, bo to moja domena.

Dowód, że tekst mój nie do biajów był -> się Sławek myli -

Sławek ma robić.

A tylko gada.

Pana "dowód" obaliłem 6 Pańskimi cytatami, które oczywiście zostały przez Pana pominięte.
Standard.

Panie Sławku, niech Pan tyle nie pije, pliz! Szkodzi zdrowiu.*

Rozumie, że z doświadczenia Pan wyniósł takie mądrości ?

Do rozumu (i to czyjego?) się Pan zwraca, czy do mnie?
Jeśli o mnie chodzi, to tezę potwierdzam.

Współczuję.

A może to przemęczenie? Za dużo Pan biega z tymi taczkami.

Pan za to rozłożył te taczki na części. Pociął na wykałaczki i nimi nosi to co miał w taczkach.
Oczywiście wykałaczki przydatne są bardzo, ale nie do wszystkiego.

Osztwa! Sławek każe ciąć TACZKI na wykałaczki. Wiadomo, że taczki są metalowe, albo
plastykowe - drewnianych w życiu nie widziałem.

Znów przekręca Pan moje wypowiedzi (kolejny standard).
Widocznie mało Pan widział, skoro drewniane są Panu nie znane.

Proszę się zatrzymać! Odpocznie Pan i taczki załaduje...

Pan już chyba nie powinien nic ładować.
Ps.: Nadal w sposób niezbyt kulturalny ignoruje Pan moją prośbę o raport (znaczy się olewa
Pan).

I jeszcze Sławek mnie kultury uczy... znaczy sie - DZIĘKUJĘ!!!

Kolejne przekręcanie wypowiedzi. NA polityka Pan się nadaje.

A co tam będziemy narzekać na Sławka? Jest OK.

I jak już weszło w tradycję nadal w żaden sposób nie odniósł się Pan do moje propozycji raportu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:09

Wojciech Gardziński:

(...)

Jako nagrodę dla mnie za inicjację tego bełkotu, życzyłbym sobie galerię fotografii nóg
panieniek przy stendach biajowych na konferencjach biajowych.

(...)

PS
To ja zacznę...
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Wojciech

Nogi są imponujące.

Drewniane taczki:

https://www.google.pl/search?hl=pl&safe=active&q=drewni...

Wojciech Gardziński:

A bełkot niech trwa!

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 16:14

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:13

Tak, tak, bleble
Najlepiej to zarzucać komuś swoje przewinienia.

Zostawmy to, miłujmy się ! - niedługo Jubileusz.

********************************************************
Ale mam NIUSA!
Zobaczcie, jak chłopcy cichaczem KASUJĄ SWOJE POSTY Z TEGO WĄTKU
Porównajcie strony tego wątku z http://afin.net/goldenline/ !
Wpisy znikają. Ciekawe, czy to się załatwia u PanaModa, czy w centrali GL?

Szczury uciekają z płonącego okrętu.
To JUŻ JEST SIARA TU BYĆ I PISAĆ O BIAJACH, ŻE SĄ FAJNE!
Spodziewałem się tego, jak wiecie.

PS
Na pewno wycinają moje posty - jakież to standardowe dla zamordyzmu.

Np. to wycięli:
BUSINESS INTELLIGENCE NIE ZYJE! (Bo zyje ja.)

Hurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No to troche lekturki na temat smierci Business Intelligence (zobaczcie, jaka odkrywcza!):

http://betterbi.wordpress.com/2011/10/25/big-bi-is-dea...

http://blogs.gartner.com/mark_mcdonald/2010/02/11/with...

http://www.informationweek.com/software/business-intel...

http://smartdatacollective.com/node/57461

Dziekujemy Ci, Czarna Mambo!

Tu ślad: http://afin.net/goldenline/GL_KoBI_146.pdf

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 16:40

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:20

Wojciech Gardziński:

Tak, tak, bleble
Najlepiej to zarzucać komuś swoje przewinienia.

Brakło argumentów ? Znowu ? Może czas zakończyć karierę na GL ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 16:38

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Gardziński
Biaj nie żyje.
Hurraaaaa!!!!
Excelowcy,
podnieście głowy
...

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Tak, tak, bleble

Najlepiej to zarzucać komuś swoje przewinienia.

Brakło argumentów ? Znowu ? Może czas zakończyć karierę na GL ?

Ano, pora kończyć z biajami. Najwyższa.
Biajki to takie małe pomidorki - koktajlowe. Ja coś tam - oni "pomidor".
Trzeba by to wyciąć. Bo strasznie dużo nawozu na to idzie, a efekty żadne. Nawet prostych
CZTERECH CYFEREK NIE POTRAFIĄ ZROBIĆ.

Kumacie? Cztery liczby, jedna pod drugą, są POZA ZASIĘGIEM biajów. Nie dają rady. A analitycy
muszą, więc robią. W czym? To akurat jasne - w Excelu. I TYLKO W EXCELU.
Biaj może ewentualnie jakąś tabelkę (zwaną raportem biajowym) wyeksportować.
Oni już wiedzą, że nic więcej z tego biaja się nie wyciągnie, wiedzą, że prosta modyfikacja to
horrendalne koszty, wiedzą jak to zrobić, bo Excelka znają. Więc PO CO IM BIAJ?
Po to, żeby bulić?

Już pracodawcy nawet nie wspominają w ogłoszeniach o niczym innym, tylko o konieczności
znajomości Excela - ale NIKT TEGO NIE ZAUWAŻA.
Dalej analitycy to piąte koło u wozu świata BI. Załatwia się go (sprzedaż biaja) z prezesami na
polach golfowych, urabia się ITków szkoleniami, znaczy raftingami i różnymi takimi integracjami
- na Seszelach. Analitycy nawet NIE SĄ ZAPRASZANI na konferencje biajowe, bo jeszcze by się
ciągle pytali "Czy to eksportuje do Excela?", "Czy daty się nie rozjeżdżają" i takie tam.

A biaje tkwią. Ma Pan rację, Panie Sławku - pora z tym skończyć!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 16:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:55

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Tak, tak, bleble
Najlepiej to zarzucać komuś swoje przewinienia.

Brakło argumentów ? Znowu ? Może czas zakończyć karierę na GL ?

Ano, pora kończyć z biajami. Najwyższa.
Biajki to takie małe pomidorki - koktajlowe. Ja coś tam - oni "pomidor".

Idąc tym tropem pora kończyć z AFINEM. Ja coś tam, a Pan pomidor i totalna olewka.

Trzeba by to wyciąć. Bo strasznie dużo nawozu na to idzie, a efekty żadne. Nawet prostych
CZTERECH CYFEREK NIE POTRAFIĄ ZROBIĆ.

Pan też nie potrafi w moim układzie. AFIN do wycięcia ?

Kumacie? Cztery liczby, jedna pod drugą, są POZA ZASIĘGIEM biajów. Nie dają rady. A
analitycy muszą, więc robią. W czym?

I poza zasięgiem AFINA ?

To akurat jasne - w Excelu. I TYLKO W EXCELU.

Ale bez afina.

Biaj może ewentualnie jakąś tabelkę (zwaną raportem biajowym) wyeksportować.
Oni już wiedzą, że nic więcej z tego biaja się nie wyciągnie, wiedzą, że prosta modyfikacja to
horrendalne koszty, wiedzą jak to zrobić, bo Excelka znają. Więc PO CO IM BIAJ?
Po to, żeby bulić?

Już pracodawcy nawet nie wspominają w ogłoszeniach o niczym innym, tylko o konieczności
znajomości Excela - ale NIKT TEGO NIE ZAUWAŻA.

Bo excela trzeba znać. BI jest na tyle intuicyjny, że do robienia analiz wielkiej wiedzy technicznej
nie trzeba.

Dalej analitycy to piąte koło u wozu świata BI. Załatwia się go (sprzedaż biaja) z prezesami na
polach golfowych, urabia się ITków szkoleniami, znaczy raftingami i różnymi takimi
integracjami - na Seszelach. Analitycy nawet NIE SĄ ZAPRASZANI na konferencje biajowe, bo
jeszcze by się ciągle pytali "Czy to eksportuje do Excela?", "Czy daty się nie rozjeżdżają" i
takie tam.

I znów te teorie spiskowe. Szkoda Panu, że Pan dostaje wczasy w Ciechocinku, a oni na
Seszelach ?
To trzeba zacząć BI wdrażać. Zresztą już Pan wdraża - exceli king of bi - prawda ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 19:35
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Stefan Trygiel
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Finansowy,
KLIMEX

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kumacie? Cztery liczby, jedna pod drugą, są POZA ZASIĘGIEM biajów. Nie dają rady. A
analitycy muszą, więc robią. W czym?

I poza zasięgiem AFINA ?

Tu to Pan Szanowny pojechał. Przypominam filmik
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

To akurat jasne - w Excelu. I TYLKO W EXCELU.

Ale bez afina.

Aha. To chyba jakieś leki muszę Panu Szanownemu załatwić na oczka.

Bo excela trzeba znać. BI jest na tyle intuicyjny, że do robienia analiz wielkiej wiedzy
technicznej nie trzeba.

Alem się uśmiał!
Analitycy! Nie używajcie Excela! Jest za trudny. I trzeba wiedzę techniczną posiąść.

I znów te teorie spiskowe. Szkoda Panu, że Pan dostaje wczasy w Ciechocinku, a oni na
Seszelach ?

Ha, żeby Ciechocinek... POD gruszą tylko, przy czym POD to Pracowniczy Ogród Działkowy.
Sieję marchewkę dla Pana Szanownego. Podobno dobrze robi na oczy, a Pan w potrzebie.

To trzeba zacząć BI wdrażać. Zresztą już Pan wdraża - exceli king of bi - prawda ?

Hmm... to akurat prawda.

PS
Jak tam, Panie Sławku, przygotowuje się Pan do NASZEGO BENEFISU?
Pląsające biaje wokół Excelka, ale będzie impreza!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 20:51

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:33

jak idzie rozwijanie grupy "niezaleznej od BI i goldenline"? Kolejna porazka? A moze komunikuja
sie z panem analitycy-widmo widzialni tylko dla WG&KR. Ci sami, ktorzy pracuja w SpOA w
firmach z fortune 5 milionow.

Mnie wyglada na to, ze zawiesil pan rozwijanie grupy niezaleznej... Jak tylko postanowilismy, z
łaski i dla rozrywki, pana chwilowo nie banowac :)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 20:59

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:52
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Wojciech
Gardziński
Biaj nie żyje.
Hurraaaaa!!!!
Excelowcy,
podnieście głowy
...
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Stefan Trygiel:

jak idzie rozwijanie grupy "niezaleznej od BI i goldenline"? Kolejna porazka? A moze
komunikuja sie z panem analitycy-widmo widzialni tylko dla WG&KR. Ci sami, ktorzy pracuja
w SpOA w firmach z fortune 5 milionow.

Mnie wyglada na to, ze zawiesil pan rozwijanie grupy niezaleznej... Jak tylko postanowilismy,
z łaski i dla rozrywki, pana chwilowo nie banowac :)

Zaraz chwileczkę, oniemiałem z wrażenia. Pan Stefcio T. vel Burczymucha używa słowa "pan"???
Na razie z małej litery, ale to wielki po(d?)stęp.
Za niebanowanie dzięki. Postaram się to odpowiednio wykorzystać.
A porażki? Cóż, to nasza specjalność...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:25

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

jak idzie rozwijanie grupy "niezaleznej od BI i goldenline"? Kolejna porazka? A moze
komunikuja sie z panem analitycy-widmo widzialni tylko dla WG&KR. Ci sami, ktorzy
pracuja w SpOA w firmach z fortune 5 milionow.

Mnie wyglada na to, ze zawiesil pan rozwijanie grupy niezaleznej... Jak tylko
postanowilismy, z łaski i dla rozrywki, pana chwilowo nie banowac :)

Zaraz chwileczkę, oniemiałem z wrażenia. Pan Stefcio T. vel Burczymucha używa słowa
"pan"???
Na razie z małej litery, ale to wielki po(d?)stęp.
Za niebanowanie dzięki. Postaram się to odpowiednio wykorzystać.
A porażki? Cóż, to nasza specjalność...

Ja pana kocham, panie Sulku

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:26

Stefan Trygiel:

Ja pana kocham, panie Sulku

Cicho, wiem. Przeca widzę, słyszę i czuję.

Umożliwił mi Pan napisanie TRZYTYSIĘCZNEGO postu na tym wątku!

3.000
trzy tysiące
TRZY TYSIĄCE!!!
TRZY TYSIĄCE!!!

TRZY TYSIĄCE!!!

Gratulacje!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 21:34

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:33
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