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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Czujecie, co można by było zrobić ŁĄCZĄC wysiłki SQLSów i Excelków? We właściwej
architekturze...?

Czuje Pan, że to od dawna jest robione gdy tylko jest taka potrzeba (access staja się "za
krótki") ?
Ale nie, przecież do tej pory nie miało znaczka "SOA approved"

Kiedyś będzie musiało mieć.

Ale 1. pytanie jest dobre.
Nie, nie czuję. Gdy zaczynałem tę dyskusję, to był w ogóle ciemny las. Potem MS ogłosił
MSBI, nie podając do dzisiaj CO TO TOTO! Kup serwerek, będziesz miał MSBI. A teraz już
gadają "SSBI", Self-Service, ciekawe skąd to wzięli?

Pewnie zerznęli z afina.

Ale, oczywiście, dane na serwer to nie nasz wymysł - my nie mamy nic do hurtowni danych.
Ale gdy HD jest "integralną" częścią BI,to jest koszmar - bo ludzie eksporty do E. robią z BI. I
tak

Pan i Pana koledzy robią. Cała reszta pracuje na BI.

jest wszędzie. My CYWILIZUJEMY ARCHITEKTURĘ, bo tylko z punkty

"Wy" macie pewną strategię marketingową. Nic więcej

widzenia analityka (E.) DA SIĘ JĄ UCYWILIZOWAĆ. Wszelkie próby biajów cywilizowania od
góry , kończą się exceliozą. MY

Punk widzenia analityka jest mało istotny. Liczy się punkt widzenia biznesu.

TEŻ, obserwując to od 12 lat, myśleliśmy, że KIEDYŚ im to się uda. W okolicach 2008 nadzieję
te straciliśmy. Pan ją też już stracił, ale się Pan nie przyzna, bo jak to by było mi
przyznać rację? Nie da rady. Ale niech Pan nie przestaje myśleć.

Kilka razy miał Pan na tym forum rację i ją Panu przyznałem. W tym przypadku klepie Pan swoje
formułki marketingowe.
Wracając do tematu - jak zrobić te zabezpieczania w SQLS ? Czy to pytanie również mam dodać
do worka - "niewygodne więc WG nie odpowie, bo albo nie wie, albo odpowiedź podkopuje jego
marketing".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:26

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

Na excelku też Pan nie uważał

Skąd taki wniosek? Wie pan o tym coś więcej niż ja?

(Uff, braku uwagi na sawuarwiwże nie zaprzeczył, znaczy się - potwierdził. Dobre i to!)

Co, pościgamy się w Excelku? Możemy nawet pobazodanować, jak Pan Szanowny sobie życzy i
wie, co to tabela i rekord.
Uczą Pana na tej CIMA'ce (sCIeMniAją), że "Wszystko rozwiąże nasz wspaniały BI, jak go Pan
tylko kupi", a Pan im wierzy. Wierzy Pan?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:31

Wojciech Gardziński:

Co, pościgamy się w Excelku?

to zawody dla Pana
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Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 14:37

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:37

Sławomir Broda:

Ale 1. pytanie jest dobre.
Nie, nie czuję. Gdy zaczynałem tę dyskusję, to był w ogóle ciemny las. Potem MS ogłosił
MSBI, nie podając do dzisiaj CO TO TOTO! Kup serwerek, będziesz miał MSBI. A teraz już
gadają "SSBI", Self-Service, ciekawe skąd to wzięli?

Pewnie zerznęli z afina.

A nie?

Ale, oczywiście, dane na serwer to nie nasz wymysł - my nie mamy nic do hurtowni
danych. Ale gdy HD jest "integralną" częścią BI,to jest koszmar - bo ludzie eksporty do E.
robią z BI. I tak

Pan i Pana koledzy robią. Cała reszta pracuje na BI.

Ludzie! ALEM SIĘ UŚMIAŁ!!! tylko ja "i moi koledzy" eksportujemy coś z biaja. Reszta robi
raporciki W BIAJU i to im starcza. Dawno już wywalili Excelka, bo po co im ten chłam...

jest wszędzie. My CYWILIZUJEMY ARCHITEKTURĘ, bo tylko z punkty

"Wy" macie pewną strategię marketingową. Nic więcej

Aha.

widzenia analityka (E.) DA SIĘ JĄ UCYWILIZOWAĆ. Wszelkie próby biajów cywilizowania od
góry , kończą się exceliozą. MY

Punk widzenia analityka jest mało istotny. Liczy się punkt widzenia biznesu.

Powiedział
Sławomir Broda
VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją

TEŻ, obserwując to od 12 lat, myśleliśmy, że KIEDYŚ im to się uda. W okolicach 2008
nadzieję te straciliśmy. Pan ją też już stracił, ale się Pan nie przyzna, bo jak to by było mi
przyznać rację? Nie da rady. Ale niech Pan nie przestaje myśleć.

Kilka razy miał Pan na tym forum rację i ją Panu przyznałem.

A gdzie?
Sorka, nie zauważyłem.

W tym przypadku klepie Pan swoje formułki marketingowe.

Blebleble

Wracając do tematu - jak zrobić te zabezpieczania w SQLS ? Czy to pytanie również mam
dodać do worka - "niewygodne więc WG nie odpowie, bo albo nie wie, albo odpowiedź
podkopuje jego marketing".

Taż mówię, że nie wiem, a gość mi (któryś już raz) zarzuca, że nie wiem. Dziwny jakiś.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:37
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Wojciech Gardziński:

(Uff, braku uwagi na sawuarwiwże nie zaprzeczył, znaczy się - potwierdził. Dobre i to!)

1. Nie potwierdziłem
2. Jesli ktoś z innych wypowiadających się na tym forum ma jakiekolwiek zastrzeżenia fo mojego
"sawuarwiwru", chętnie wysłucham krytyki i się dostosuję. A więc?

Co, pościgamy się w Excelku?

Po co?

Możemy nawet pobazodanować, jak Pan Szanowny sobie życzy i wie, co to tabela i rekord.

Wiem, co to jest z czystej ciekawości, natomiast nie jest to moja specjalność, czego jaśniepan
najwyraźniej nie rozumie nawet przestudiowawszy mój profil GL.

Uczą Pana na tej CIMA'ce (sCIeMniAją), że "Wszystko rozwiąże nasz wspaniały BI, jak go Pan
tylko kupi", a Pan im wierzy. Wierzy Pan?

Uwierzy Pan, że nie zauwazylem tam takich sugestii? Jeśli Pan dotarł do takich materiałów,
proszę powiedzieć, gdzie to Pan znalazł, bo na razie to tylko insynuacja z Pana strony.

Znalazł już Pan tego analityk zadowolonego z buszowania po pierdyliardach zabezpieczonych
folderów? Na pewno wszyscy obecni na tym wątku sa tego ciekawi. A może wciąż brodzi w
błocie-afin.net? Proszę nie odebrać tego jako osobistej wycieczki - po prostu zadałem Panu takie
pytanie wcześniej (zresztą nie tylko ja) a Pan nie jest wciaż w stanie odpowiedzieć.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:52

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ale 1. pytanie jest dobre.
Nie, nie czuję. Gdy zaczynałem tę dyskusję, to był w ogóle ciemny las. Potem MS ogłosił
MSBI, nie podając do dzisiaj CO TO TOTO! Kup serwerek, będziesz miał MSBI. A teraz już
gadają "SSBI", Self-Service, ciekawe skąd to wzięli?

Pewnie zerznęli z afina.

A nie?

To się do sądu idzie z czymś takim

Ale, oczywiście, dane na serwer to nie nasz wymysł - my nie mamy nic do hurtowni
danych. Ale gdy HD jest "integralną" częścią BI,to jest koszmar - bo ludzie eksporty do
E. robią z BI. I tak

Pan i Pana koledzy robią. Cała reszta pracuje na BI.

Ludzie! ALEM SIĘ UŚMIAŁ!!! tylko ja "i moi koledzy" eksportujemy coś z biaja. Reszta robi
raporciki W BIAJU i to im starcza. Dawno już wywalili Excelka, bo po co im ten chłam...

A widzi Pan gdzieś w mojej wypowiedzi słowo excel, a tym bardziej jego wyrzucanie ?
Proszę przestać przekręcać, albo zapisać się na kurs czytania ze zrozumieniem (jeżeli
przekręcanie wynika z niezrozumienia słowa pisanego).

jest wszędzie. My CYWILIZUJEMY ARCHITEKTURĘ, bo tylko z punkty

"Wy" macie pewną strategię marketingową. Nic więcej

Aha.

widzenia analityka (E.) DA SIĘ JĄ UCYWILIZOWAĆ. Wszelkie próby biajów cywilizowania
od góry , kończą się exceliozą. MY

Punk widzenia analityka jest mało istotny. Liczy się punkt widzenia biznesu.

Powiedział
Sławomir Broda
VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją

Widzi Pan gdzieś sprzeczność ? Jeżeli tak, to już wyżej polecałem stosowny kurs.
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Stefan Trygiel

nadzieję te straciliśmy. Pan ją też już stracił, ale się Pan nie przyzna, bo jak to by było
mi
przyznać rację? Nie da rady. Ale niech Pan nie przestaje myśleć.

Kilka razy miał Pan na tym forum rację i ją Panu przyznałem.

A gdzie?
Sorka, nie zauważyłem.

Z pamięci ? Celowość stosowanie SQL w przetwarzaniu danych.

W tym przypadku klepie Pan swoje formułki marketingowe.

Blebleble

Wracając do tematu - jak zrobić te zabezpieczania w SQLS ? Czy to pytanie również mam
dodać do worka - "niewygodne więc WG nie odpowie, bo albo nie wie, albo odpowiedź
podkopuje jego marketing".

Taż mówię, że nie wiem, a gość mi (któryś już raz) zarzuca, że nie wiem. Dziwny jakiś.

Pisał Pan, że wie i nawet podobno Pan to wyjaśniał, a jak nie zrozumiałem to zrobi Pan to
ponownie.
Dlatego chcę się upewnić.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:53

Artur Kuliński:

Uczą Pana na tej CIMA'ce (sCIeMniAją), że "Wszystko rozwiąże nasz wspaniały BI, jak go
Pan tylko kupi", a Pan im wierzy. Wierzy Pan?

Uwierzy Pan, że nie zauwazylem tam takich sugestii? Jeśli Pan dotarł do takich materiałów,
proszę powiedzieć, gdzie to Pan znalazł, bo na razie to tylko insynuacja z Pana strony.

najpierw WG musiałby odcyfrować ten trudny skrót:
http://www.cimaglobal.com/

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:06

Andrzej O.:

najpierw WG musiałby odcyfrować ten trudny skrót:
http://www.cimaglobal.com/

Już dawno go rozszyfrowałem.
Certifikatów I Materiałów Akwizycja

Nawet mnie za to wywalili z grupy CIMA :(
Niedobry jestem.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:59

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ale 1. pytanie jest dobre.
Nie, nie czuję. Gdy zaczynałem tę dyskusję, to był w ogóle ciemny las. Potem MS ogłosił
MSBI, nie podając do dzisiaj CO TO TOTO! Kup serwerek, będziesz miał MSBI. A teraz już
gadają "SSBI", Self-Service, ciekawe skąd to wzięli?

Pewnie zerznęli z afina.

A nie?

Ja pier...ole. Dziadku-wojtku: pan i pana garażowa firma nie istniejecie dla Microsoftu. Nie
istniejecie nie tylko dla microsoftu... W ogóle nie istniejecie :).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:13

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

najpierw WG musiałby odcyfrować ten trudny skrót:
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Już dawno go rozszyfrowałem.
Certifikatów I Materiałów Akwizycja

Nawet mnie za to wywalili z grupy CIMA :(
Niedobry jestem.

Głupi jesteś dziadku-wojtku. Co znaczy AFIN? A Fucked(up) Insane Neurotic?

No na pewno trafię na "nikt mnie nie lubi". Mam tam szczególne miejsce :)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 21:16

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:15

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

najpierw WG musiałby odcyfrować ten trudny skrót:
http://www.cimaglobal.com/

Już dawno go rozszyfrowałem.
Certifikatów I Materiałów Akwizycja

Podana przez Andrzeja strona www mówi coś innego, ale cóż, G. wie lepiej.

Nawet mnie za to wywalili z grupy CIMA :(

Wywalili za ubliżanie ludziom i wycieczki osobiste, więc nie szukaj Pan kolejnego "biajowego
spisku", ale cóż G. wie lepiej.

Niedobry jestem.

Tak, bo na pytania Pan nie odpowiadasz. A wszyscy z niecierpliwością czekają na pro-afinowego
analityka-widmo.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:18

Artur Kuliński:

Tak, bo na pytania Pan nie odpowiadasz. A wszyscy z niecierpliwością czekają na
pro-afinowego analityka-widmo.

Co, mam się podszyć?
Albo się Pan czepia o coś mnie, albo Pan czeka na Kogoś. Coś z logiką u Pana Szanownego
nieteges.

Aaaa, czy mógłby Pan podać przykład ubliżania ludziom i, osobno!, wycieczek osobistych.
Podobno stosowałem i to, i to...
JEDEN PRZYKŁAD.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 21:25

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:23

Wojciech Gardziński:

Co, mam się podszyć?

Naprawdę uważa Pan, że jedynie to Panu pozostało?

Albo się Pan czepia o coś mnie, albo Pan czeka na Kogoś. Coś z logiką u Pana Szanownego
nieteges.

Jak wszyscy, czekam na wypowiedź analityka, który jest zadowolony z tego, że administruje
dostępami do dziesiątek zabezpieczonych folderów.

Aaaa, czy mógłby Pan podać przykład ubliżania ludziom i, osobno!, wycieczek osobistych.
Podobno stosowałem i to, i to...
JEDEN PRZYKŁAD.

Dobrze pan wie, że wtedy głosem większości uczestników dyskusji, wątek został wykasowany,
ponieważ za Pana sprawą zszedł na bardzo niski poziom.
A co do wycieczek osobistych: np czepianie się mojego profilu i wmawianie, ze nie uważałem na
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Wojciech
Gardziński
Business
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Artur Kuliński
Operations
Controller /
Internal
Controller,
Air Liquide ...

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Artur Kuliński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 21:30

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

Artur Kuliński:

Aaaa, czy mógłby Pan podać przykład ubliżania ludziom i, osobno!, wycieczek osobistych.
Podobno stosowałem i to, i to...
JEDEN PRZYKŁAD.

Dobrze pan wie, że wtedy głosem większości uczestników dyskusji, wątek został wykasowany,
ponieważ za Pana sprawą zszedł na bardzo niski poziom.

Ale jaja, gdzie nie wejdę, od razu wszyscy schodzą na bardzo niski poziom.
Już wiem! Ja buduję kopalnie.

A co tam z przykładem, też nie ma?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:30

Wojciech Gardziński:

A co tam z przykładem, też nie ma?

Przecież podałem przykład.

A co z analitykiem-widmo?

Artur Kuliński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 21:39

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:37

Artur Kuliński:

A co z analitykiem-widmo?

Zaś Pan ma problemy z logiką.

ANALITYK-WIDMO NIE MA PRAWA BYĆ BYTEM REALNYM!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:40

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

A co z analitykiem-widmo?

Zaś Pan ma problemy z logiką.

ANALITYK-WIDMO NIE MA PRAWA BYĆ BYTEM REALNYM!

Więc postawię to pytanie w sposób, w jaki już pytałem wcześniej: czekam na wypowiedź
analityka, który jest zadowolony z tego, że administruje dostępami do dziesiątek
zabezpieczonych folderów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:42

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

A co z analitykiem-widmo?

Zaś Pan ma problemy z logiką.
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Więc postawię to pytanie w sposób, w jaki już pytałem wcześniej: czekam na wypowiedź
analityka, który jest zadowolony z tego, że administruje dostępami do dziesiątek
zabezpieczonych folderów.

LOGIKA, SZEFUNIU!
Albo MNIE się Pan czepiasz, albo chcesz Pan Z KIMŚ gadać.
Wszyscy w tej CIMA-ie tak mają?

PS
Poza tym,...
przepraszam, ja naprawdę jestem taki niekumaty (też mam coś z CIMĄ wspólnego?), ale nie
mogę doszukać się pytania...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 21:49

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:46

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

najpierw WG musiałby odcyfrować ten trudny skrót:
http://www.cimaglobal.com/

Już dawno go rozszyfrowałem.
Certifikatów I Materiałów Akwizycja

Podana przez Andrzeja strona www mówi coś innego, ale cóż, G. wie lepiej.

no właśnie zdziwiła mnie ta logika łącząca CIMA z BI?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:51

Andrzej O.:

no właśnie zdziwiła mnie ta logika łącząca CIMA z BI?

Ja po prostu zapytałem tam, czym jest wiedza kontrolingowa bez absolutnie żadnych podstaw
informatyki.
Tu rzucam wyzwanie, że "Microsoft Excel: The king of BI"

Biajki to, jak Pan sam widzi, cieniaski - CIMKI mnie wywalili od razu. Będzie gość głupie pytania
stawiał...

PS
A ad Pańskiego pytania, ad związek CIMA-y z BI. Jak widać, jest żaden!
W uznaniu tego faktu , umieszczamy CIMków i BIajów w totalnej opozycji -
po dwóch stronach obrazka

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 21:58

dzisiaj 21:54
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