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Nie, no, chłopaki. Uważam, że to się nadaje do szerszej publikacji. Np. wśród saperów.

Perła w koronie! Popatrzcie, co ten SAP robi z ludzi!...

There we go; Now everyone knows the calibre of this loser with the childish name calling he has

lowered himself to. Of course he chose to focus on the least significant part of my post as he

probably has no rebuttal and lacks the mental capacity to even understand the core of what I

was saying. Actually I don't think he even understands some of the articles he has posted to

support his argument that actually do the opposite. They are all around the previous "big bang"

approach to BI being dead and not BI itself, however he took one sentence out of context and

ran with it. BI has moved to a more flexible, business centric and agile approach over recent

years and this is exactly what those articles were talking about. I really think he needs to stop

posting links to things he doesn't even understand. It's people like this half wit that make Polish

people look stupid. Ignore him, his posts and let him get back to being the delusional drunk he

comes across as.

Wojciech gowno mówisz, gowno jesteś. Do widzenia.

Peter Bankowski (Piotr Bańkowski?)
Database & Technology Sales Manager - Southern Region Channel - SAP Australia

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.03.13 o godzinie 22:30

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.03.2013, 22:18

Wojciech Gardziński:

Nie, no, chłopaki. Uważam, że to się nadaje do szerszej publikacji. Np. wśród saperów.

Perła w koronie! Popatrzcie, co ten SAP robi z ludzi!...

There we go; Now everyone knows the calibre of this loser with the childish name calling he

has lowered himself to. Of course he chose to focus on the least significant part of my post as

he probably has no rebuttal and lacks the mental capacity to even understand the core of

what I was saying. Actually I don't think he even understands some of the articles he has

posted to support his argument that actually do the opposite. They are all around the previous

"big bang" approach to BI being dead and not BI itself, however he took one sentence out of

context and ran with it. BI has moved to a more flexible, business centric and agile approach

over recent years and this is exactly what those articles were talking about. I really think he

needs to stop posting links to things he doesn't even understand. It's people like this half wit

that make Polish people look stupid. Ignore him, his posts and let him get back to being the

delusional drunk he comes across as.

Wojciech gowno mówisz, gowno jesteś. Do widzenia.

Peter Bankowski (Piotr Bańkowski?)
Database & Technology Sales Manager - Southern Region Channel - SAP Australia
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nieźle, nieźle.... a waść na mnie narzekasz :). Pozostaję pod wrażeniem jak dwóch gości z
garażowej firmy potrafi wyprowadzić ludzi z prawdziwym dorobkiem :)

Swoją drogą to Piotr ma sporo racji, że Pan nie rozumie (albo nie chce rozumieć) tekstów, które
cytuje. Jeżeli chodzi o angielskie teksty to wynika to po części z bardzo słabej znajomości tego
języka. Google translate jeszcze nie daje rady... :).

Słaby angielski nie wyjaśnia oczywiście wszystkiego. Głównym problem z pana "cytowaniem"
jest druga kwestia. Znajduje pan jedno zdanie/fragment w jakimś tekście, i dokonuje pan bardzo
nierzetelnej "analizy" tego jednego, wyrwanego z kontektstu zdania upierając się, że dowodzi
ono tego, że "BI umiera/umarł". Po przeczytaniu całego tekstu jest jasne, że pana analiza tekstu
ma się nijak do oryginału.

Inną kwestią jest "wyciąganie wniosków ala WG". Klasycznym przykładem jest pana "wniosek"
odnośnie przyczyn, dla których firmy szukają ludzi z dobrą znajomością MS Excel. Dla pana jest
to oczywisty dowód, że BI jest do kitu, "BI się kończy" i że "wszyscy i tak w excelku". Prawda
jest oczywiście inna... prawda jest taka, że firmy używają zarówno BI jak i MS Excel (do różnych
celów). Posiadanie specjalisty w MS Excel nie oznacza, że firma nie używa BI i że wdrożenie BI
zakończyło się klęską (vide: przykład p. Sławomira).

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 17.03.13 o godzinie 21:36

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 10:23

Ten sam wątek, 2 posty ponad cytowaną wypowiedzią Pana Bankowskiego

Wojciech Gardziński • Casper is a gay who can not end... so sorry, man... ;)

weri macziur

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 20:16

Sławomir Broda:

Ten sam wątek, 2 posty ponad cytowaną wypowiedzią Pana Bankowskiego

Wojciech Gardziński • Casper is a gay who can not end... so sorry, man... ;)

weri macziur

Wydaje mi sie, ze tutaj zawiodl WG jego angielski :). Mysle, że chcial napisac "guy" (powaznie)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 20:28

Stefan Trygiel:

Hmm, co pomyłka, to pomyłka. Ja tam się przyznaję do pomyłek.

nieźle, nieźle.... a waść na mnie narzekasz :).

Ja narzekam? Gdzie?

Pozostaję pod wrażeniem jak dwóch gości z garażowej firmy

Stefcio ma coś przeciwko dwóm gostkom z garażowej firmy...
Billu Gatesie i Paul'u Allenie! Siara! Wstyd! Zaczynać w garażu... Według Pana Stefcia trzeba
zaczynać co najmniej od firmy, mającej 3 biaje.

potrafi wyprowadzić ludzi z prawdziwym dorobkiem :)

Ale Stefcio poszerlokhołmsował... Ja tam do pięt nie dorastam tej głębi i przenikliwości, to
chociaż podoktorłotsonię:
Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.

Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

Posiadanie specjalisty w MS Excel nie oznacza, że firma nie używa BI i że wdrożenie BI
zakończyło się klęską (vide: przykład p. Sławomira).

 

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

2 z 8 2013-03-19 13:15



Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

OTO SUKCES GODNY BIAJA.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.03.13 o godzinie 21:18

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:17

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Hmm, co pomyłka, to pomyłka. Ja tam się przyznaję do pomyłek.

nieźle, nieźle.... a waść na mnie narzekasz :).

Ja narzekam? Gdzie?

Pozostaję pod wrażeniem jak dwóch gości z garażowej firmy

Tych dwoch wyszlo z garazu.... I to szybciej niz 17 lat od zalozenia firmy

Stefcio ma coś przeciwko dwóm gostkom z garażowej firmy...
Billu Gatesie i Paul'u Allenie! Siara! Wstyd! Zaczynać w garażu... Według Pana Stefcia trzeba
zaczynać co najmniej od firmy, mającej 3 biaje.

potrafi wyprowadzić ludzi z prawdziwym dorobkiem :)

Ale Stefcio poszerlokhołmsował... Ja tam do pięt nie dorastam tej głębi i przenikliwości, to
chociaż podoktorłotsonię:
Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.

Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

Ja nie o sobie.... Gdziezbym tam smial :)

Posiadanie specjalisty w MS Excel nie oznacza, że firma nie używa BI i że wdrożenie BI
zakończyło się klęską (vide: przykład p. Sławomira).

Oj tak, oj tak. Sukces, jak cholera. Gość od wiżualbejzikowania i excelowania robi raporty,
gdy na pokładzie kilka biajów.
OTO SUKCES GODNY BIAJA.

znowu "wnioskowanie" wedlug stalego wzorca.

To ja cierpliwie wytlumacze :). Gosc" od VBA robi te raporty, ktore trzeba zrobic w VBA.
Wiekszosc innych obsluguja inne narzedzia BI

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 17.03.13 o godzinie 21:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:21

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

Ja nie o sobie.... Gdziezbym tam smial :)

Ale ja o Panu.
Poproszę o Pański dorobek. Chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam...
Obudził się Pan, zjadł śniadanie i...???

Mój (nasz) "dorobek" jest tu:
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
http://afin.net/excel/WG_PublicActivity_PL.htm

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.03.13 o godzinie 21:26

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:24
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Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

Ja nie o sobie.... Gdziezbym tam smial :)

Ale ja o Panu.
Poproszę o Pański dorobek. Chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam...
Obudził się Pan, zjadł śniadanie i...???

Mój (nasz) "dorobek" jest tu:
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
http://afin.net/excel/WG_PublicActivity_PL.htm

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech wierszy oraz jednego
opowiadania.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 21:30

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

Ja nie o sobie.... Gdziezbym tam smial :)

Ale ja o Panu.
Poproszę o Pański dorobek. Chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam...
Obudził się Pan, zjadł śniadanie i...???

Mój (nasz) "dorobek" jest tu:
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
http://afin.net/excel/WG_PublicActivity_PL.htm

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech wierszy oraz
jednego opowiadania.

Imponujące. Serio.
Ja też napisałem wiersz
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-l...
Wiem, co to są męki tworzenia poezji. Ze szczególnym podkreśleniem słowa "męki", oczywiście.
Zaimponował mi Pan!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:36

Ależ tu ucichło strasznie.
Musi pytanie o dorobek jest, jakieś takie, deprymujące co poniektórych.
Albo Pan Stefcio tak zaszalał owym dorobkiem, że Towarzystwo oniemiało z wrażenia.
Albo dorobek Pana Piotra z Australiji, czyli sprzedaż Business Objects, tak naród omamił...

A tak ci ja sobie wklepałem hasełko "Śmierć Business Intelligence" do Googla:
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bmier%C4%87+busines...
Wynik: NIKT, oprócz nas (WG&KR), o tym nie pisze. Wspominam o tym po to, że, gdy za czas
jakiś, pisać tak będą wszyscy, to, że my piersi byli.

Przy okazji gmerania w guglu, odkryłem genezę sztandarowego ostatnio (nacisk quvałka na
IMA'ę robi swoje) produktu SAP - SAP HANA - to kolejny (10.) wspaniały BI od SAP.
Tak nawiasem, się nasłuchałem ostatnio psów, wieszanych na SAP Business Objects, drzew by
brakło... (sztandarowy zarzut - świetnie działa, ale tylko wtedy, gdy PREZENTUJE raporty,
zrobione uprzednio w Excelu)

No, ale wracając do SAPowego HANA BI, skąd to toto?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hana-bi
Fajerwerki.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 10:22

Wojciech Gardziński:
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https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bmier%C4%87+busines...
Wynik: NIKT, oprócz nas (WG&KR), o tym nie pisze. Wspominam o tym po to, że, gdy za czas
jakiś, pisać tak będą wszyscy, to, że my piersi byli.

No fakt, argument nie do przebicia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:58

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

Ja nie o sobie.... Gdziezbym tam smial :)

Ale ja o Panu.
Poproszę o Pański dorobek. Chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam...
Obudził się Pan, zjadł śniadanie i...???

Mój (nasz) "dorobek" jest tu:
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
http://afin.net/excel/WG_PublicActivity_PL.htm

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech wierszy oraz
jednego opowiadania.

Imponujące. Serio.
Ja też napisałem wiersz
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-l...
Wiem, co to są męki tworzenia poezji. Ze szczególnym podkreśleniem słowa "męki",
oczywiście.
Zaimponował mi Pan!

widzę, że nie odczytał pan ironii :). To może bardziej bezpośrednio... panów "dorobek
zawodowy" dotyczący rozwiązań BI jest mizerny (żeby nie powiedzieć zerowy). Panów dorobek
przy rozwiązaniach BI jest taki jak mój w pisaniu wierszy :).

Wpisywanie jako "dorobek" aktywności na goldenline jest symptomatyczne.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:11

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech wierszy oraz
jednego opowiadania.

Imponujące. Serio.

widzę, że nie odczytał pan ironii :). To może bardziej bezpośrednio... panów "dorobek
zawodowy" dotyczący rozwiązań BI jest mizerny (żeby nie powiedzieć zerowy). Panów
dorobek przy rozwiązaniach BI jest taki jak mój w pisaniu wierszy :).

To ja poproszę nie-ironicznie. Tak serio. SERIO-SERIO.
Co, nie ma?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:55

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech wierszy
oraz jednego opowiadania.
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widzę, że nie odczytał pan ironii :). To może bardziej bezpośrednio... panów "dorobek
zawodowy" dotyczący rozwiązań BI jest mizerny (żeby nie powiedzieć zerowy). Panów
dorobek przy rozwiązaniach BI jest taki jak mój w pisaniu wierszy :).

To ja poproszę nie-ironicznie. Tak serio. SERIO-SERIO.
Co, nie ma?

Jezeli chodzi o BI, to mam zdecydowanie wieksze doswiadczenie nie Panowie. jestem aktywnym
uzytkownikiem kilku z tych narzedzi od 12 lat.

Mam tez lepsze przygotowanie teoretyczne (wyksztalcenie) w zakresie analizy finansowej oraz
zdecydowanie dluzsza praktyke w zakresie wsparcia biznesu jako analityk finansowy :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 06:34

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech wierszy
oraz jednego opowiadania.

Imponujące. Serio.

widzę, że nie odczytał pan ironii :). To może bardziej bezpośrednio... panów "dorobek
zawodowy" dotyczący rozwiązań BI jest mizerny (żeby nie powiedzieć zerowy). Panów
dorobek przy rozwiązaniach BI jest taki jak mój w pisaniu wierszy :).

To ja poproszę nie-ironicznie. Tak serio. SERIO-SERIO.
Co, nie ma?

Jezeli chodzi o BI, to mam zdecydowanie wieksze doswiadczenie nie Panowie. jestem
aktywnym uzytkownikiem kilku z tych narzedzi od 12 lat.

Mam tez lepsze przygotowanie teoretyczne (wyksztalcenie) w zakresie analizy finansowej oraz
zdecydowanie dluzsza praktyke w zakresie wsparcia biznesu jako analityk finansowy :)

A ja jestem użytkownikiem toalety dłużej, niż Pan, zapewne.

Pan chyba nie rozumie słów po polsku? Dorobek nie oznacza ani wykształcenia, ani
doświadczenia.
Panie Stefciu, pobudka! Pohejtował Pan - cudownie - pora zacząć myśleć. Nie chce mi Pan
powiedzieć, że ma Pan i z tym kłopoty?

Ja, owszem, zrobiłem literówkę po angielsku, ale gdzież mi tam do Pańskiego "umże"?
PROSZĘ ZACZĄĆ ROZUMIEĆ, CO SIĘ DO PANA MÓWI.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:51

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Bluzganie na mnie to dorobek + Stefcio bluzga => Stefcio ma dorobek.
Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaki?

W czasach mlodosci pracowalem w licealnym radio. Jestem autorem trzech
wierszy oraz jednego opowiadania.

Imponujące. Serio.

widzę, że nie odczytał pan ironii :). To może bardziej bezpośrednio... panów "dorobek
zawodowy" dotyczący rozwiązań BI jest mizerny (żeby nie powiedzieć zerowy). Panów
dorobek przy rozwiązaniach BI jest taki jak mój w pisaniu wierszy :).

To ja poproszę nie-ironicznie. Tak serio. SERIO-SERIO.
Co, nie ma?
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aktywnym uzytkownikiem kilku z tych narzedzi od 12 lat.

Mam tez lepsze przygotowanie teoretyczne (wyksztalcenie) w zakresie analizy finansowej
oraz zdecydowanie dluzsza praktyke w zakresie wsparcia biznesu jako analityk finansowy :)

A ja jestem użytkownikiem toalety dłużej, niż Pan, zapewne.

brawo. Nie wątpie

Pan chyba nie rozumie słów po polsku? Dorobek nie oznacza ani wykształcenia, ani
doświadczenia.

Dorobek nie oznacza doświadczenia w jakiejś dziedzinie? A co oznacza? :) Znowu wymyślił pan
nową definicję na słowo "dorobek".

http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/12280/dorobek/

"Dorobek" według WG oznacza ilość wpisów na goldenlie :) BTW: tutaj też mam "dorobek" i to
poparty plusami!

Panie Stefciu, pobudka! Pohejtował Pan - cudownie - pora zacząć myśleć. Nie chce mi Pan
powiedzieć, że ma Pan i z tym kłopoty?

Pobudka!

Ja, owszem, zrobiłem literówkę po angielsku, ale gdzież mi tam do Pańskiego "umże"?
PROSZĘ ZACZĄĆ ROZUMIEĆ, CO SIĘ DO PANA MÓWI.

Gdzie napisałem umże? Jeśli tak to mój błąd... co nie zmienia faktu, że pana angielski jest
tragiczny

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:27

Pana Stefcia zaś odstawiamy na bocznicę. Może ujadać do woli.
Wojciech Gardziński:

Przy okazji gmerania w guglu, odkryłem genezę sztandarowego ostatnio (nacisk quvałka na
IMA'ę robi swoje) produktu SAP - SAP HANA - to kolejny (10.) wspaniały BI od SAP.
Tak nawiasem, się nasłuchałem ostatnio psów, wieszanych na SAP Business Objects, drzew by
brakło... (sztandarowy zarzut - świetnie działa, ale tylko wtedy, gdy PREZENTUJE raporty,
zrobione uprzednio w Excelu)

No, ale wracając do SAPowego HANA BI, skąd to toto?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hana-bi
Fajerwerki.

A na ten temat nic?
Ludzie tak okrutnie rozprawiają się ze sztandarowym produktem sztandarowej firmy, a Wy,
moje hejterki, a SAPa wyznawcy, nic? Za co Wam, do diabła, płacą? (Jeżeli Wam nie płacą listą
płac, to przecież liczycie na wdzięczność za odpowiednie zachowanie, czyż nie?)
No, misie-pysie!

Przecież to sztandar - tak łatwiutko go sprzedać...
Jak się sprzedaje SAP BO?

Przykładowy dialog, oczywiście to wizja artysty, żaden tam cytat dosłowny, takie coś przecież
nigdy by się nie przydarzyło W TAKIEJ WSPANIAŁEJ FIRMIE, w której pracują ludzie Z TAKIM
WSPANIAŁYM DOROBKIEM, jak Pan Piotr Bańkowski, sorka Peter Bankowski.
"Wojciech gowno mówisz, gowno jesteś."

- To kupuje Pan, Prezesie, nasz wspaniały produkt, BO?
- Nie, analizy robimy inaczej...
- ale wie Pan, że to (brak np. jakichś tajemnych, mitycznych "bibliotek") może spowodować
gorsze działanie ERPa?
- Przecież to BI.
- Tak, ale bardzo, bardzo, bardzo ściśle związany... Brak obu naraz może spowodować przestoje
w ewidencji...
- ile to kosztuje
- X
- Daj mi Pan spokój, radzimy sobie, a płacimy Wam za ERPa kolosalne pieniądze, a Wy chcecie
jeszcze raz tyle!?!?!
- Ja tylko ostrzegam - mogą być problemy z systemem transakcyjnym
- Dobra, dawaj Pan tego BO. Ale to eksportuje do Excela?
- Oczywiście, nasz produkt jest czołowym przedstawicielem Business Intelligence.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 10:10
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O, jeszcze tu jestem? Szok!
Na wszelki wypadek zrobię kolejną kopię zapasową moich zabawek...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:10

Wojciech Gardziński:

O, jeszcze tu jestem? Szok!
Na wszelki wypadek zrobię kolejną kopię zapasową moich zabawek...

Wyzywa pan ludzi od łapowkarzy i gejów a potem płacze "obrażają mnie".... zabawny Pan jest.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 12:17

Uderz w stół, a Salomon na pochyłe drzewo skoczy.
http://www.goldenline.pl/forum/1340094/ogloszenia/s/5#...

http://www.sap.com/poland/services/education/trainings...
Jeszcze zdążycie! Kurs do 22.3! Właściwie to wystarczy przyjść na ostatnią godzinę - wziąć
certyfikacik i dowiedzieć się, jak SAP BO eksportuje do Excela danesorkaraporty i jak importuje z
Excela raportysorkadane.
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