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Wojciech Gardziński:

Nie ma sensu grać dalej, jak nie wiadomo, ile jest.
Pan ma lajka i Pan spada.

Czyli skłamał Pan, mówiąc, że jak ja zrobi Pana to Pan zrobi mój raport ?

Hehehehe
1. Nie wiem, kim pan jest

Nie ma nic do rzeczy.

2. Nie wiem, ile jest.

J.w.

3. Wyścigi na wiżualbejziki mnie nie interesują. VB można wszystko, ale nie tędy droga do
efektywnego raportowania

Cały Pana afin to vb, więc ?

4. To Pan kłamie, że Pan czegoś ode mnie chce, bo Pan tu jest dla lajków. Chyba, że to
kłamstwo.

Jedno drugiemu nie przeczy

5. Warunkiem zawodów jest UPRZEDNIE zrobienie raportu przez

Przecież ja zrobiłem. Sam Pan to potwierdził.

Zawsze jest jakieś "ale", które pozwala się Panu wykręcić z jego własnych słów.

Proszę POKAZAĆ SWÓJ RAPORT, wykonany przez Pana. I, wtedy, jak ja nie zrobię, to Pan się
powywnętrza. Na razie 1:0 dla mnie.
Tak nawiasem, ja mój raport potrafię zrobić też CZYSTYM EXCELEM, bez AFINA.
Szkoda, że Pan nie, a jest Pan specem od excelka pono...(*)

Mogę już zaczynać to "powywnętrznianie" ?

Jak Pan zrobi, to Pan będzie kpił.

"Kpienie" też już dozwolone ?

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 05:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 03:21

Wojciech Gardziński:
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Wojciech Gardziński:

Nie ma sensu grać dalej, jak nie wiadomo, ile jest.
Pan ma lajka i Pan spada.

Czyli skłamał Pan, mówiąc, że jak ja zrobi Pana to Pan zrobi mój raport ?

Hehehehe
1. Nie wiem, kim pan jest
2. Nie wiem, ile jest.
3. Wyścigi na wiżualbejziki mnie nie interesują. VB można wszystko, ale nie tędy droga do
efektywnego raportowania
4. To Pan kłamie, że Pan czegoś ode mnie chce, bo Pan tu jest dla lajków. Chyba, że to
kłamstwo.
5. Warunkiem zawodów jest UPRZEDNIE zrobienie raportu przez zlecającego. Ale niech Pan
sobie oszczędzi - z powodów 1.-4.
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Sławomir Broda:

1. Nie wiem, kim pan jest

Nie ma nic do rzeczy.

To jest Pan nikim. (ale to wniosek, nie inwektywa.)

2. Nie wiem, ile jest.

J.w.

Hehehehehee

3. Wyścigi na wiżualbejziki mnie nie interesują. VB można wszystko, ale nie tędy droga do
efektywnego raportowania

Cały Pana afin to vb, więc ?

Więc tak:
JEDYNYM NARZĘDZIEM, którym potrafi Pan zrobić mój raport - zresztą fatalnie, bonie w
architekturze SOA i dziubdziając komórę po komórce - jest VB. To część Excela, więc chcąc nie
chcąc, jest 2:0 dla Excela, bo żaden biaj nawet nie pisnął. PO PROSTU EXCEL BIJE JE NA GŁOWĘ.
Więc jest 2:0 dla Excela, czy też aplikacji excelocentrycznych!
Więc byłbym kimś dziwnym, gdybym chciał konkurować ze szczytem elastyczności.
Więc - kontynuując - WSZYSTKIE PUNKTY, zdobyte przez VBA, ZDOBYWA PAN DLA MNIE.
Ja już nie muszę nic robić, bo po co.
Zrobi Pan jakikolwiek raport, będzie 3:0. Ja tu nie gram ja - reszta świata, tylko Excel - King of
BI.
I Pan jest, chcąc nie chcąc, w mojej drużynie, a biaje siedzą cichutko, bo są cieńcy jak żyletki.
Jest 2:0. Ja (czy też my) wygrałem!

zBIjaj z kompa.

4. To Pan kłamie, że Pan czegoś ode mnie chce, bo Pan tu jest dla lajków. Chyba, że to
kłamstwo.

Jedno drugiemu nie przeczy

a trzeciego nie głaska.
Sławek
Nic nie widzi
Nie umie czytać
...
Nie wie, kim jest
Nie wie, w co gra.

5. Warunkiem zawodów jest UPRZEDNIE zrobienie raportu przez

Przecież ja zrobiłem. Sam Pan to potwierdził.

CO PAN ZROBIŁ?
Zrobił Pan MÓJ RAPORT (nie działa zresztą bez moich poprawek)
SWOJEGO PAN NIE ZROBIŁ.

Zawsze jest jakieś "ale", które pozwala się Panu wykręcić z jego własnych słów.

HEeheheheheheheheheeeheheheh
No Pana nie przebiję. P. Andrzejka też.
A biaje to inna liga - ONE NIC NIE POTRAFIĄ, ANI MOJEGO, ANI PAŃSKIEGO...

Proszę POKAZAĆ SWÓJ RAPORT, wykonany przez Pana. I, wtedy, jak ja nie zrobię, to Pan
się powywnętrza. Na razie 1:0 dla mnie.
Tak nawiasem, ja mój raport potrafię zrobić też CZYSTYM EXCELEM, bez AFINA.
Szkoda, że Pan nie, a jest Pan specem od excelka pono...(*)

Mogę już zaczynać to "powywnętrznianie" ?

Jak Pan zrobi, to Pan będzie kpił.

"Kpienie" też już dozwolone ?

Wal Pan. Z ręki nikogo nie boli. To tak, jak wizyta nocą na cmentarzu. Można bać się tylko
żywych.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:45

Wojciech Gardziński:
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1. Nie wiem, kim pan jest

Nie ma nic do rzeczy.

To jest Pan nikim. (ale to wniosek, nie inwektywa.)

2. Nie wiem, ile jest.

J.w.

Hehehehehee

3. Wyścigi na wiżualbejziki mnie nie interesują. VB można wszystko, ale nie tędy droga
do efektywnego raportowania

Cały Pana afin to vb, więc ?

Więc tak:
JEDYNYM NARZĘDZIEM, którym potrafi Pan zrobić mój raport - zresztą fatalnie, bonie w
architekturze SOA i dziubdziając komórę po komórce - jest VB. To część Excela, więc chcąc

Znów się Pan czepia metody. Chyba nie liczył Pan, że za friko zrobię maszynkę ala afin i będę się
nią przed Panem chwalił.
I widzę kolejny warunek. Musi być w SOA.
To proszę dodać ostateczny - musi być w excelu i wtedy BI na pewno nie dadzą rady.

Więc jest 2:0 dla Excela, czy też aplikacji excelocentrycznych!

"Dupa Jaś poszedł kraść". Mogę te same wyniki dać w html'u.
Wtedy będę przeglądarko-centryczny ?

ZDOBYWA PAN DLA MNIE.

Jeżeli coś zdobywam to dla siebie (choć nie wiem co miało by to być).

Ja już nie muszę nic robić, bo po co.
Zrobi Pan jakikolwiek raport, będzie 3:0. Ja tu nie gram ja - reszta świata, tylko Excel - King
of BI.

VBA king of BI. Excel nic tu nie zrobił.

CO PAN ZROBIŁ?
Zrobił Pan MÓJ RAPORT (nie działa zresztą bez moich poprawek)

Tragedia.

SWOJEGO PAN NIE ZROBIŁ.

Czyli mam zrobić mój i tfuj i jego. A Pan dalej nic.

Zawsze jest jakieś "ale", które pozwala się Panu wykręcić z jego własnych słów.

HEeheheheheheheheheeeheheheh
No Pana nie przebiję. P. Andrzejka też.

Ja zrobiłem Pana - Pan mojego nie. Kto się wymiguje.

Wal Pan. Z ręki nikogo nie boli. To tak, jak wizyta nocą na cmentarzu. Można bać się tylko
żywych.

Cały czas to robię. Może mało czytelnie.

A teraz na serio.
Tylko idiota skończony zaprzęgał by narzędzia BI, do zrobienia 4 cyferek na życzenie gostka z
GL.
Nie dociera do Pana, że nikt ze środowiska BI nie zaprzecza elastyczności excela ?
Ja wiem, że Pan uważa BI za twór konkurencyjny do SOA/AFIJN, ale prawda jest taka, że SOA to
mała zabaweczka, dla małych zadań.
Przydatny. Może uzupełniać BI, ale nie zastąpić.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:38

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

1. Nie wiem, kim pan jest

Nie ma nic do rzeczy.

To jest Pan nikim. (ale to wniosek, nie inwektywa.)

Dla Pana pewnie tak. Ale jako, że Pana zdanie mam w głębokim poważaniu, więc ....
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1. Nie wiem, kim pan jest

Nie ma nic do rzeczy.

To jest Pan nikim. (ale to wniosek, nie inwektywa.)

Dla Pana pewnie tak. Ale jako, że Pana zdanie mam w głębokim poważaniu, więc ....

...więc dokładamy kolejne Pana cechy:
Nie wie Pan, o co Pan walczy

choć nie wiem co miało by to być

Coś Pan robi, ale nie wie Pan co, po co, dla kogo i w ogóle.

Nie jest Pan nikim dla mnie - to byłaby inwektywa. Pan nie wie, kim Pan jest, czyli dla kogo w
tym meczu nabija Pan punkty. To ma coś z tragedii, to prawda.

Wniosek ogólny jest taki:
Ja zrobiłem w narzędziu, dzięki któremu NIE MUSIAŁEM NIC DEFINIOWAĆ, WSZYSTKO MYSZKĄ I
WSZYSTKO W MEGA-ELASTYCZNYM ŚRODOWISKU - Excelu
Pan to zrobił, programując - to nie jest user-friendly, ale jest. Zrobił Pan to w VBA Excela, więc w
Excelu. (I dalej nie wie Pan, dla kogo to punkt, hehehe)

A BIAJ żaden tego nie zrobił.
Excel = King of BI

PO CO SĄ BUSINESS INTELLIGENCE-y?
Wywalcie ten chłam!

One do wyższych rzeczy są stworzone

Tylko idiota skończony zaprzęgał by narzędzia BI, do zrobienia 4 cyferek na życzenie gostka z
GL.

Np. do wyciągania od Was kasy na Jedną Wersję Prawdy, albo na ROIzBeI.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 13:34

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:30

Sławomir Broda:

A teraz na serio.
Tylko idiota skończony zaprzęgał by narzędzia BI, do zrobienia 4 cyferek na życzenie gostka z
GL.
Nie dociera do Pana, że nikt ze środowiska BI nie zaprzecza elastyczności excela ?
Ja wiem, że Pan uważa BI za twór konkurencyjny do SOA/AFIJN, ale prawda jest taka, że SOA
to mała zabaweczka, dla małych zadań.
Przydatny. Może uzupełniać BI, ale nie zastąpić.

I dalej, jak serio, to serio (doceniam, że Pan rozróżnia przepychankę od seriowania)
Nikt z biajów nie zaprzecza elastyczności E. BO NIE MOŻE. Pan jest młodszy ode mnie, więc
powiem Panu trochę o historii
W latach 1995-2003 NIKT Z BIAJÓW nie uważał Excela za narzędzie jakkolwiek przydatne -
wszyscy robili biaje, "żeby wywalić Excela". Serio serio. TO KLIENCI ZMUSILI BIAJA do
excelfriendlości.
Proszę sobie wyciągnąć jakieś artykuły o BI z tamtego okresu - pośmieje się Pan.

Tak, BI to produkt konkurencyjny dla SOA - i przegrywa w tej walce NA CAŁEJ LINII. Dowodem -
powyższe zadanie.
SOA są przydatne - to prawda. "Czy ma uzupełniać BI, a nie go zastępować?" - bardzo dobre
pytanie. Wie Pan, my z Krzysztofem Rumińskim stanowimy od lat pewien tandem, w którym
każdy z nas ma pewne zadania i swój punkt widzenia. Proszę mi wierzyć - kłócimy się częściej i
poważniej, niż my tutaj. Bo kłócimy się merytorycznie.
Ja jestem "techniczny", ja mam dać cyferki - Krzysztof jest "polityczny", on szuka szerszego
kontekstu, zastosowań ogólnych i takie tam.
I ciągle zadajemy sobie pytanie o zakres - i im dalej jesteśmy, tym bardziej się okazuje, że nie
ma Pan racji. Po spełnieniu wymagań dot. tzw. bezpieczeństwa, to SOA rozwiązuje problemy, nie
"biaj".
Bo biaj walczy z tematem bezpieczeństwa przez usztywnianie systemu, a my elastyczność
traktujemy jako składnik konieczny. I potrafimy połączyć te dwie rzeczy, np. "wkładając" DMA
do bazy serwerowej, gdzie SOA jest SOA, a bezpieczeństwo jest zapewnione przez bazę.
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Koniec serio - można walić.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:01

Wojciech Gardziński:
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

1. Nie wiem, kim pan jest

Nie ma nic do rzeczy.

To jest Pan nikim. (ale to wniosek, nie inwektywa.)

Dla Pana pewnie tak. Ale jako, że Pana zdanie mam w głębokim poważaniu, więc ....

...więc dokładamy kolejne Pana cechy:
Nie wie Pan, o co Pan walczy

Ja o nic nie walczę. Nie muszę. Ja lubię i exceli i BI.

choć nie wiem co miało by to być

Coś Pan robi, ale nie wie Pan co, po co, dla kogo i w ogóle.

Dla siebie.

Nie jest Pan nikim dla mnie - to byłaby inwektywa. Pan nie wie, kim Pan jest, czyli dla kogo w
tym meczu nabija Pan punkty. To ma coś z tragedii, to prawda.

Dla nikogo.

Wniosek ogólny jest taki:
Ja zrobiłem w narzędziu, dzięki któremu NIE MUSIAŁEM NIC DEFINIOWAĆ, WSZYSTKO
MYSZKĄ I WSZYSTKO W MEGA-ELASTYCZNYM ŚRODOWISKU - Excelu
Pan to zrobił, programując - to nie jest user-friendly, ale jest. Zrobił Pan to w VBA Excela,
więc w Excelu. (I dalej nie wie Pan, dla kogo to punkt, hehehe)

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.
Zabrało to Panu X godzin (pewnie setki).
Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?
Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.
Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

A BIAJ żaden tego nie zrobił.

Ależ już Panu to chyba każdy tłumaczył. Łącznie z biajowcami.
Małe grzebanka i adchocki - excel rulez.
Duże zadania, dużu userków - BI.

Excel = King of BI

Excel = King of miniBI

PO CO SĄ BUSINESS INTELLIGENCE-y?
Wywalcie ten chłam!

Żeby Pan miał co na forum robić.
Taki spisek.

One do wyższych rzeczy są stworzone

Tylko idiota skończony zaprzęgał by narzędzia BI, do zrobienia 4 cyferek na życzenie gostka
z GL.

Np. do wyciągania od Was kasy na Jedną Wersję Prawdy, albo na ROIzBeI.

Już kiedyś pytałem ?
Sami frajerzy to wdrażają ?
Idioci bez pojęcia co robią i za co płacą ?
Niech się Pan w końcu zastanowi co Pan mówi.
Albo pokaże dowody wdrożenia, które w dużej firmie zastąpiło BI.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:04
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Sławomir Broda:

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.
Zabrało to Panu X godzin (pewnie setki).
Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?
Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.
Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

Same kłamstwa! No, kłamstewka. No, dobra - pomyłki, które sprostuję ;)

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.

Nie sobie - setce klientów

Zabrało to Panu X godzin (pewnie setki).

Pewnie tysiące.

Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?

Nie. Walka jest z biajem. Liczyłem, że zechce Pan to zrobić w jakimkolwiek biaju.

Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.

Wiem, ale wtedy Pan osobiście byłby owym systemem raportowym.

Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

To czemu Pan zrobił to w Excelu?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:10

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.
Zabrało to Panu X godzin (pewnie setki).
Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?
Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.
Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

Same kłamstwa! No, kłamstewka. No, dobra - pomyłki, które sprostuję ;)

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.

Nie sobie - setce klientów

Napisał sobie sprzedaż setce. Co to zmienia ? N

Zabrało to Panu X godzin (pewnie setki).

Pewnie tysiące.

Pewnie tak.

Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?

Nie. Walka jest z biajem. Liczyłem, że zechce Pan to zrobić w jakimkolwiek biaju.

No kurcze. JA NIE ZAJMUJĘ SIĘ BIAJEM ! NIE WDRAŻAM, NIE SPRZeDAJĘ, NIE mam SZWAGRA
KTÓRY TO ROBI.
Dlaczego miałbym robić w BI ?

Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.

Wiem, ale wtedy Pan osobiście byłby owym systemem raportowym.

eeee, czym ?

Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

To czemu Pan zrobił to w Excelu?

Bo to tego jest excel.
Małe zadanie, lub na szybko do zrobienia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:35
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Sławomir Broda:

Bo to tego jest excel.
Małe zadanie, lub na szybko do zrobienia.

Tego wlasnie WG i KR nie rozumieja. Nie rozumieja, ze jak sie jedzie na krotka przejazdzke do
parku to uzywa sie roweru gorskiego a niekoniecznie zawsze samolotu:). Z kolei, rowerem
gorskim nie bardzo mozna wybrac sie w podroz miedzykontynentalna. Nie zmienia to faktu, ze
rower gorski jest super (King of Park)....

WG i KR nie sa w stanie wskazac implementacji SpOA w duzych organizacjach, bo takowych
wdrozen po prostu nie ma. Udalo im sie byc moze wcisnac AFINA w lokalnych spolkach, ale
dostawali kopa w zadek jak tylko taka lokalna spolka byla przejmowana przez duze firmy.

EDIT: zeby moj przyklad z rowerem bardziej skorelowac z przykladem WG :)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 14:58

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:47

Sławomir Broda:

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.

Nie sobie - setce klientów

Napisał sobie sprzedaż setce. Co to zmienia ? N

Nic, poza tym, że ich potrzeby i doświadczenia są "w"

Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?

Nie. Walka jest z biajem. Liczyłem, że zechce Pan to zrobić w jakimkolwiek biaju.

Nie! Pan ma swoje zabawki, ja mam swoje. Ale to Pan tu ciągle szczerzy zęby na moje.
Z VBA mogę walczyć na użyteczność i łatwość obsługi - ja wiem, że w VBA programista wyklepie
wszystko.

No kurcze. JA NIE ZAJMUJĘ SIĘ BIAJEM ! NIE WDRAŻAM, NIE SPRZeDAJĘ, NIE mam
SZWAGRA KTÓRY TO ROBI.
Dlaczego miałbym robić w BI ?

Bo to jest, Szanowny Panie, wątek o BI. I 3070. (trzy tysięce siedemdziesiąty któryś) post tego
wątku. Nie zauważył Pan?

Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.

Wiem, ale wtedy Pan osobiście byłby owym systemem raportowym.

eeee, czym ?

Sytemem raportowym. Tak postępując, jest Pan konieczny w tej firmie, bez Pan nie ma raportu.
Pan jesteś systemem raportowym.

Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

To czemu Pan zrobił to w Excelu?

Bo to tego jest excel.
Małe zadanie, lub na szybko do zrobienia.

Wie Pan, uwielbiam jeździć "sportowo" na rowerze. I jakoś się tak składa, że nawet najdłuższa
trasa składa się z prostych obrotów pedałami.
Obrót+obrót=trasa.
Biaje chcą latać wszędzie samolotami. Do sklepu na rogu też. Właśnie zadałem zadanie typu
"skocz po bułki" i co? I ŻADEN NIE POTRAFI. Bo musi mieć lotnisko, się rozpędzić, 100
kontrolerów lotu, itp.
I wysiadka. Do bani te biaje. A Pana przykład ad-hoca w VBA tylko to potwierdza.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:53

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.

Nie sobie - setce klientów

Napisał sobie sprzedaż setce. Co to zmienia ? N
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Co mają ich potrzeby i doświadczenia z tym zadaniem ?
Pan pracował na narzędziu które kosztowało tysiące godzin pracy.
Moje 2 minuty.
Więc chyba naturalne, że będą różnice jakości.

Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?

Nie. Walka jest z biajem. Liczyłem, że zechce Pan to zrobić w jakimkolwiek biaju.

Nie! Pan ma swoje zabawki, ja mam swoje. Ale to Pan tu ciągle szczerzy zęby na moje.

Na zabawki - nigdy. Na poglądy.

Z VBA mogę walczyć na użyteczność i łatwość obsługi - ja wiem, że w VBA programista
wyklepie wszystko.

Nie do końca. Pan zrobi pińcet przewidzianych akcji.
Programista zrobi wszystko.
W wielkich korpach to dopiero jest zabawy z excelem.
Były Pan w 7 niebie.

No kurcze. JA NIE ZAJMUJĘ SIĘ BIAJEM ! NIE WDRAŻAM, NIE SPRZeDAJĘ, NIE mam
SZWAGRA KTÓRY TO ROBI.
Dlaczego miałbym robić w BI ?

Bo to jest, Szanowny Panie, wątek o BI. I 3070. (trzy tysięce siedemdziesiąty któryś) post
tego wątku. Nie zauważył Pan?

To dlaczego non stop nawija Pan o excelu ?

Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.

Wiem, ale wtedy Pan osobiście byłby owym systemem raportowym.

eeee, czym ?

Sytemem raportowym. Tak postępując, jest Pan konieczny w tej firmie, bez Pan nie ma
raportu.
Pan jesteś systemem raportowym.

Nie. Program jest.

Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

To czemu Pan zrobił to w Excelu?

Bo to tego jest excel.
Małe zadanie, lub na szybko do zrobienia.

Wie Pan, uwielbiam jeździć "sportowo" na rowerze. I jakoś się tak składa, że nawet najdłuższa
trasa składa się z prostych obrotów pedałami.

Tylko jest problem, ja trzeba przejechać rzeczkę bez mostu.
Albo skoczyć do sąsiedniego miasta.
Albo na inny kontynent.

Obrót+obrót=trasa.
Biaje chcą latać wszędzie samolotami. Do sklepu na rogu też. Właśnie zadałem zadanie typu
"skocz po bułki" i co? I ŻADEN NIE POTRAFI. Bo musi mieć lotnisko, się rozpędzić, 100
kontrolerów lotu, itp.

No właśnie nie chcą. O czym świadczy brak reakcji na Pana "raport".
Do takiej zabawy jest excel.

I wysiadka. Do bani te biaje. A Pana przykład ad-hoca w VBA tylko to potwierdza.

Potwierdza, że to nie ta skala.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:12

Nie, no bo zaraz walnę w ramki.

 

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

8 z 11 2013-03-14 21:28



Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Bo wcześniej Pan to sobie narzędzie napisał.

Nie sobie - setce klientów

Napisał sobie sprzedaż setce. Co to zmienia ? N

Nic, poza tym, że ich potrzeby i doświadczenia są "w"

Co mają ich potrzeby i doświadczenia z tym zadaniem ?
Pan pracował na narzędziu które kosztowało tysiące godzin pracy.
Moje 2 minuty.
Więc chyba naturalne, że będą różnice jakości.

Pan Sławek potwierdza, że AFIN jest lepszy? No, szok!

Po raz kolejny liczy Pan, że zrobię to samo ?

Nie. Walka jest z biajem. Liczyłem, że zechce Pan to zrobić w jakimkolwiek biaju.

Nie! Pan ma swoje zabawki, ja mam swoje. Ale to Pan tu ciągle szczerzy zęby na moje.

Na zabawki - nigdy.

Pan Sławek nie ma nic do moich zabawek? No, szok!

Na poglądy.
Z VBA mogę walczyć na użyteczność i łatwość obsługi - ja wiem, że w VBA programista
wyklepie wszystko.

Nie do końca. Pan zrobi pińcet przewidzianych akcji.
Programista zrobi wszystko.
W wielkich korpach to dopiero jest zabawy z excelem.
Były Pan w 7 niebie.

To dla Pana 7. niebo. Ja tych ludzi mam na kursach i oni nie są w 7. niebie. ONI CHCĄ TO
ZMIENIĆ. Oni to zmieniają. To 7. niebo.

No kurcze. JA NIE ZAJMUJĘ SIĘ BIAJEM ! NIE WDRAŻAM, NIE SPRZeDAJĘ, NIE mam
SZWAGRA KTÓRY TO ROBI.
Dlaczego miałbym robić w BI ?

Bo to jest, Szanowny Panie, wątek o BI. I 3070. (trzy tysięce siedemdziesiąty któryś) post
tego wątku. Nie zauważył Pan?

To dlaczego non stop nawija Pan o excelu ?

Bo to "King of BI". Zgodnie z tytułem wątku.

Mogłem zrobić to w VBS nie z excela i dać do html.

Wiem, ale wtedy Pan osobiście byłby owym systemem raportowym.

eeee, czym ?

Sytemem raportowym. Tak postępując, jest Pan konieczny w tej firmie, bez Pan nie ma
raportu.
Pan jesteś systemem raportowym.

Nie. Program jest.

Najpierw Pan pisze, że nie ma Pan żadnego programu, potem, że Pan klepie adhoki. Teraz już
program jest?

Nie ma to nic wspólnego z tym, czym jest excel.

To czemu Pan zrobił to w Excelu?

Bo to tego jest excel.
Małe zadanie, lub na szybko do zrobienia.

Wie Pan, uwielbiam jeździć "sportowo" na rowerze. I jakoś się tak składa, że nawet
najdłuższa trasa składa się z prostych obrotów pedałami.

Tylko jest problem, ja trzeba przejechać rzeczkę bez mostu.
Albo skoczyć do sąsiedniego miasta.
Albo na inny kontynent.

Oj tak, oj tak. "Nad ciepłe morze nie maluchem", "Excel w telekomach to samobójstwo."
Niech Pan umyje oczka!
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/216996 (*)

Obrót+obrót=trasa.
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kontrolerów lotu, itp.

No właśnie nie chcą. O czym świadczy brak reakcji na Pana "raport".

A, oni nie chcą!!!!!!!!!!!!!
Ale jaja! Nie wpadłem na to! Oni, po prostu, to olewają, takie śmieszne problemy...
No tak... zauważyłem to już... u ok. 2.000 uczestników naszych szkoleń.

Do takiej zabawy jest excel.
I wysiadka. Do bani te biaje. A Pana przykład ad-hoca w VBA tylko to potwierdza.

Potwierdza, że to nie ta skala.

Tak, tak, skala powala. Śmiechem.

PS (*) A co Pan w tej swojej firmie robi? Przecież ona ma biaja. Po co im spec od "VBA, Excel,
Access i wszystko związane z automatyzacją pracy."? ONI MAJĄ BIAJA, SŁAWEK NA BRUK!

PPS
... Albo... biaj na bruk!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 15:31

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 15:22

Wojciech Gardziński:

PS (*) A co Pan w tej swojej firmie robi? Przecież ona ma biaja. Po co im spec od "VBA, Excel,
Access i wszystko związane z automatyzacją pracy."? ONI MAJĄ BIAJA, SŁAWEK NA BRUK!

PPS
... Albo... biaj na bruk!

Jeszcze raz... w o l n o i w y r a z n i e

Firmy uzywaja zarowno excela (krotkie, adhokowe wycieczki do parku) jak i BI (wyjazdy na
cieple moze). Zrozumial Pan juz? Czy jeszce 3000 wpisow potrzeba?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:46

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

PS (*) A co Pan w tej swojej firmie robi? Przecież ona ma biaja. Po co im spec od "VBA,
Excel, Access i wszystko związane z automatyzacją pracy."? ONI MAJĄ BIAJA, SŁAWEK NA
BRUK!

PPS
... Albo... biaj na bruk!

Jeszcze raz... w o l n o i w y r a z n i e

Firmy uzywaja zarowno excela (krotkie, adhokowe wycieczki do parku) jak i BI (wyjazdy na
cieple moze). Zrozumial Pan juz? Czy jeszce 3000 wpisow potrzeba?

Czasami nawet dłuższe - do marketu bo bułki, ale nadal nie warto ich odbywać samolotem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? |dzisiaj 15:50

Wojciech Gardziński:

Ja zrobiłem w narzędziu, dzięki któremu NIE MUSIAŁEM NIC DEFINIOWAĆ, WSZYSTKO
MYSZKĄ I WSZYSTKO W MEGA-ELASTYCZNYM ŚRODOWISKU - Excelu
Pan to zrobił, programując - to nie jest user-friendly, ale jest. Zrobił Pan to w VBA Excela,
więc w Excelu. (I dalej nie wie Pan, dla kogo to punkt, hehehe)

A BIAJ żaden tego nie zrobił.
Excel = King of BI

Największy problem jest taki, że Pan powiela kłamstwa. Sądzę, że raczej z ignorancji - czyli po
prostu niewiedzy.
Taki raport co Pan podał można bez problemu zrobić w BIajach. Można też zrobić coś czego już
Afin NIE POTRAFI - zapisać dane do kostki. Tak więc jeden krok dalej i Afin by POLEGŁ.
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robi się pobrania z kostki, przeliczenia w interfejsie i zapisania do kostki. Jedynie gdy użytkownik
ma wprowadzić jakieś parametry. Na prezentacjach dla klientów - standard, będą się mogli
pośmiać z Pana niewiedzy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:10

Panie Sławek. Dałem Panu plusa. Nie złośliwego!
Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ja zrobiłem w narzędziu, dzięki któremu NIE MUSIAŁEM NIC DEFINIOWAĆ, WSZYSTKO
MYSZKĄ I WSZYSTKO W MEGA-ELASTYCZNYM ŚRODOWISKU - Excelu
Pan to zrobił, programując - to nie jest user-friendly, ale jest. Zrobił Pan to w VBA Excela,
więc w Excelu. (I dalej nie wie Pan, dla kogo to punkt, hehehe)

A BIAJ żaden tego nie zrobił.
Excel = King of BI

Największy problem jest taki, że Pan powiela kłamstwa. Sądzę, że raczej z ignorancji - czyli
po prostu niewiedzy.
Taki raport co Pan podał można bez problemu zrobić w BIajach.

PROSZĘ GO ZROBIĆ!

Można też zrobić coś czego już Afin NIE POTRAFI - zapisać dane do kostki. Tak więc jeden krok
dalej i Afin by POLEGŁ.

Nie, no nie mogę z tym gościem...
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

A dla BIaja to normalna formuła, tyle że stosowana jedynie przy interfejsach - bo z zasady nie
robi się pobrania z kostki, przeliczenia w interfejsie i zapisania do kostki. Jedynie gdy
użytkownik ma wprowadzić jakieś parametry. Na prezentacjach dla klientów - standard, będą
się mogli pośmiać z Pana niewiedzy.

Oj tak, oj tak... bleblebleble, niewiedza, terefere, a raportu nie umiem. Ach, oczywiście, nie
umiem, nie, co tam nie umiem, nie mogę! Bo przecież nie mam biaja. Jakbym tylko miał biaja,
och, jakbym miał, to bym tak zamiótł, że hej! Ale nie mam... bidulek...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 17:00

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:56

Wojciech Gardziński:

Nie, no nie mogę z tym gościem...
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Nie widzę tam formuły służącej do zapisywania danych w kostce.
Obawiam się, że Pan nie rozumie różnicy pomiędzy zasileniem kostki a zapisem danych w
kostce.

Oj tak, oj tak... bleblebleble, niewiedza, terefere, a raportu nie umiem. Ach, oczywiście, nie
umiem, nie, co tam nie umiem, nie mogę! Bo przecież nie mam biaja. Jakbym tylko miał
biaja, och, jakbym miał, to bym tak zamiótł, że hej! Ale nie mam... bidulek...

Pan ma już jakieś problemy z rozumowaniem - nie mam u siebie w domu na komputerze
oprogramowania BI gdyż licencje należały do firmy, w której pracowałem.
Naprawdę tego tez nie potrafi Pan zrozumieć?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:43

Gdzie jest smerf maruda?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:26
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