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Panowie,

Jako iż jesteśmy na usługach dużych firm BI, nie mamy prawa wypowiadać się w wątku Pana
Wojciecha, w tym wątku mogą wypowiadać się tyko I WYŁĄCZNIE ludzie używający Afin jako
rozwiązania BI dla ich organizacji.
Myślę, że Pan Wojciech poprowadzi polemikę sam ze sobą.
Pewnie wyzwie się parę razy, obrazi, zbanuje, ale rozmowa będzie owocna....

pzdr
M
edit: dla Pana Wojciecha to 1 post na którejś tam stronie, bo wszyscy kasują, a zły BI paczy ;)

Malwina T. edytował(a) ten post dnia 13.04.13 o godzinie 00:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 00:12

Malwina T.:

Panowie,

Jako iż jesteśmy na usługach dużych firm BI, nie mamy prawa wypowiadać się w wątku Pana
Wojciecha, w tym wątku mogą wypowiadać się tyko I WYŁĄCZNIE ludzie używający Afin jako
rozwiązania BI dla ich organizacji.
Myślę, że Pan Wojciech poprowadzi polemikę sam ze sobą.
Pewnie wyzwie się parę razy, obrazi, zbanuje, ale rozmowa będzie owocna....

pzdr
M
edit: dla Pana Wojciecha to 1 post na którejś tam stronie, bo wszyscy kasują, a zły BI paczy ;)

Ech, prawda. Wszystko prawda...
Oprócz, oczywiście, szczegółów i praktyki - dokładnie tak, jak w świecie BI.

Wszystko niby ma swój szczytny cel, wszystko jest super OK
A z Majkrostratedży się jedzie do Excelka, aż furczy. Bo po to, w sumie, jest.

Niech Pani robi te skimki dalej, te warstwy semantyczne nad hurtownią, a ludzie dalej będą
kombinować, jak wyciągnąć surowe dane, bez Pani skimek, do Excelka i tam powyszpionkować.
A Pani, coraz to lepszymi skimkami, niech dalej udowadnia swoją użyteczność na tej karuzeli.

I, pytanko mam: Czy Panią boli, jak ja, sam siebie, obrażam? Ta empatia biajek (żeński rodzaj
od biajków) jest taka przyjemna...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:41

Wojciech G.:

Zaś biaj po cichu usuwa posty (patrz PS):
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

PS
To, kolejny już raz! (bo już tu był inny - kilka wcześniej), 1. post na 174. stronie.

oraz

Wojciech G.:

Ależ nasz wątek jest archiwizowany.
http://afin.net/goldenline/

O rany... dotąd myślałem, że Pan jest tylko trollem internetowym i ma z tego ubaw.
Ale sprawa jest o wiele poważniejsza, to nie jest już zabawa, Pan ma obsesje daleko odbiegające
od normalnej dyskusji czy Excel jest królem BI czy nie.
Z dobrego serca radziłbym kontakt z psychiatrą.

Tym bardziej szacunek, że potrafi Pan tak zakręcić grupą specjalistów że wciąż z Panem coś tu
dyskutują.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 13.04.13 o godzinie 17:57
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 17:38

Dariusz K.:

O rany... dotąd myślałem, że Pan jest tylko trollem internetowym i ma z tego ubaw.
Ale sprawa jest o wiele poważniejsza, to nie jest już zabawa, Pan ma obsesje daleko
odbiegające od normalnej dyskusji czy Excel jest królem BI czy nie.
Z dobrego serca radziłbym kontakt z psychiatrą.

Tym bardziej szacunek, że potrafi Pan tak zakręcić grupą specjalistów że wciąż z Panem coś tu
dyskutują.

Panie Darku, Specjalisto Ty Mój.
Nie bójmy się pierwszej wersji tego posta, nie bójmy się!

O rany... dotad myślałem że Pan jest tylko trollem internetowym.
A Pan jest psychopatą.

Pan mnie obraża! Jak można nazwać mnie "tylko trollem"? Psychopata o wiele lepiej pasuje.
Psychopatę cechuje...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychopata
... upośledzenie związków – relacje oparte na przydatności innych do własnych celów, płytkie
związki – dominujące w typie kalkulatywnym, ignorowanie konwencji społecznych;

Rzeczywiście, wykorzystuję Pana do nabijania mi wątku. A Pan się tak łatwo daje...
Czy lepiej być psychopatą, czy narzędziem w rękach psychopaty, oto jest pytanie...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.04.13 o godzinie 21:01

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:00

Wojciech G.:

Nie bójmy się pierwszej wersji tego posta, nie bójmy się!
Psychopata o wiele lepiej pasuje.

Skoro Pan woli.... Pana Sprawa.

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

Dariusz K.:

Wojciech G.:

Nie bójmy się pierwszej wersji tego posta, nie bójmy się!
Psychopata o wiele lepiej pasuje.

Skoro Pan woli.... Pana Sprawa.

Oczywiście, że wolę! Skoro mogę sobie wybrać choróbsko, to, a niech tam.

Ale, jak to jest z tym moim ostatnim pytaniem?

Czy lepiej być psychopatą, czy narzędziem w rękach psychopaty?

Zwracam się do Specjalisty! Odmowa będzie traktowana jako pogwałcenie przysięgi
Hipokratesa.
I, pozwoli Pan, jeszcze drugie pytanko:
Strasznie wszechstronnie Was tam kształcą w tym IBM. IBM dba o ludzi!

Poczytałem sobie Pana profilek raz jeszcze i strasznie spodobało mi się hasło "wsparcie dla
wsparcia". Czy mógłby Pan to objaśnić bliżej nieco?
(Proszę pamiętać, że nabije Pan wątek psychopacie na jego prośbę.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:50

Wojciech G.:

Ale, jak to jest z tym moim ostatnim pytaniem?

Czy lepiej być psychopatą, czy narzędziem w rękach psychopaty

(Proszę pamiętać, że nabije Pan wątek psychopacie na jego prośbę.)

Ja nie traktuję mojej odpowiedzi w ten sposób że jestem narzędziem w rękach psychopaty.
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Tak mógłbym myśleć, gdybym zrobił coś złego pod wpływem takiego człowieka.
A moja odpowiedź nie spełni tego typu wymogu.
Ja ją potraktuję jako uszczęśliwienie Pana - a niechże się Pan ucieszy kolejną cyferką. Kolejną
wypowiedzią wydłużającą dyskusję. Niech Pan ją ma.
To coś złego? Wprost przeciwnie! Dlatego chętnie odpiszę.

Niestety dalej będzie już tylko poważnie.

1. Nie jest normalne, że dojrzały mężczyzna ciągnie jakąkolwiek dyskusję po to by liczyć ilość
odpowiedzi i się tym rajcować. Sądziłem, że ćwiczy Pan w ten sposób swoją socjotechnikę ale po
tym co ostatnio zobaczyłem, uważam że się pomyliłem. To poszło o wiele dalej.

2. Nie jest normalne że pieczołowicie archiwizuje Pan sobie tę dyskusję bojąc się, że ktoś może
Panu skasować 'dorobek życia'. Tak samo jak nie jest normalne że zaczyna Pan liczyć rzekome
tajemnicze usunięcia wypowiedzi. To mnie przeraziło, wie Pan? To nie powinno być w ogóle
ważne w życiu właściciela firmy, a Pan ma z tego obsesję.

3. Nie jest normalne, że taka zabawa nie znudziła się Panu i ciągnie ją już piąty rok, a kiedy choć
na chwilę nie może Pan wejść na GoldenLine to jest Pan chory, nie śpi i nie je, tylko prowadzi
Pan "rozmowę z koniem", którą również Pan pieczołowicie archiwizuje aby nie ukradli.

4. Nie jest normalne, że nie przyjmuje Pan żadnej ale to żadnej krytyki. Każdy popełnia błędy (a
żeby nie być gołosłowny ja ze swojej strony dziękuję za sugestie co do 'opisiku', faktycznie głupio
to brzmiało). W momencie, kiedy Pan przyjmie pierwsze słowa krytyki będzie sens z Panem
cokolwiek dyskutować.

5. Nie jest normalne, że czuje się Pan jakimś Don Kichotem obrońcą Excela przed niedobrym
światem BI. Człowiekiem którego wrogiem jest calutki świat. Dlatego uważa Pan, że nikt go nie
lubi i robi sobie z tego ołtarzyk męczennika.

6. Nie jest normalne że właściciel firmy, poważny facet, robi z siebie pajaca edytując od czasu do
czasu swój własny profil na GL w taki mniej więcej sposób:

. Robiąc tak robi Pan z siebie pośmiewisko, zdaje Pan sobie z tego sprawę?

Zapewne można by tę listę ciągnąć w nieskończoność (tak samo jak dyskusję czy Excel jest
królem BI czy też nie), tylko po co, skoro to i tak do Pana nie dociera. Po co dyskutować jedno i
drugie.
To nie jest normalne i stało się Pana szaloną obsesją. To nie jest najważniejsze w życiu, ani
nawet ważne. Dla wszystkich oprócz Pana nie jest to ważne, w tym czasie mógłby Pan się zająć
ważniejszymi sprawami jak firmą czy rodziną.

Szkoda, bo skoro stworzył Pan Afin to na pewno jest Pan inteligentnym gościem. Tyle że tu już
nie ma nikogo kto by z Panem obiektywnie dyskutował temat BI. Dawno odpuścili, bo to co Pan
robi jest szalone i ci którzy zostali tylko Pana podpuszczają i mają ubaw.

Niestety obawiam się że znam Pana odpowiedź na to co napisałem.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 14.04.13 o godzinie 10:14

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 09:51

Dariusz K.:

Wojciech G.:

Ale, jak to jest z tym moim ostatnim pytaniem?

Czy lepiej być psychopatą, czy narzędziem w rękach psychopaty

(Proszę pamiętać, że nabije Pan wątek psychopacie na jego prośbę.)

Ja nie traktuję mojej odpowiedzi w ten sposób że jestem narzędziem w rękach psychopaty.
Tak mógłbym myśleć, gdybym zrobił coś złego pod wpływem takiego człowieka.
A moja odpowiedź nie spełni tego typu wymogu.
Ja ją potraktuję jako uszczęśliwienie Pana - a niechże się Pan ucieszy kolejną cyferką. Kolejną
wypowiedzią wydłużającą dyskusję. Niech Pan ją ma.
To coś złego? Wprost przeciwnie! Dlatego chętnie odpiszę.

Świetnie. Nie musi Pan zdawać sobie sprawy ze wszystkiego
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Niestety dalej będzie już tylko poważnie.

Że co?

1. Nie jest normalne, że dojrzały mężczyzna ciągnie jakąkolwiek dyskusję po to by liczyć ilość
odpowiedzi i się tym rajcować.

Dlaczego? Znam dojrzałych mężczyzn, którzy co niedzielę rajcują się błyskiem sreberka na
tłumiku swojego motorka i, podobnie jak Pan, jeżdżą po mieście za jakimś przewodnikiem,
czyniąc dużo hałasu. Oni są niepoważni?

Sądziłem, że ćwiczy Pan w ten sposób swoją socjotechnikę ale po tym co ostatnio zobaczyłem,
uważam że się pomyliłem. To poszło o wiele dalej.

Dalej nie wiemy, dokąd. Tzn. ja wiem. Pan z IBMa próbuje mnie naprawić od strony
socjotechnicznej, bo, od merytorycznej, wymięka. Niech próbuje!

2. Nie jest normalne że pieczołowicie archiwizuje Pan sobie tę dyskusję bojąc się, że ktoś
może Panu skasować 'dorobek życia'.

Zazdrości mi Pan, że mam wolne miejsce na dysku, czy co? "nie jest normalne". A co, do diabła,
według Pana, jest normalne?

Tak samo jak nie jest normalne że zaczyna Pan liczyć rzekome tajemnicze usunięcia
wypowiedzi. To mnie przeraziło, wie Pan? To nie powinno być w ogóle ważne w życiu
właściciela firmy, a Pan ma z tego obsesję.

Blebleble, już nawet nie chce mi się objaśniać pana miernej socjotechniki.

3. Nie jest normalne, że taka zabawa nie znudziła się Panu i ciągnie ją już piąty rok, a kiedy
choć na chwilę nie może Pan wejść na GoldenLine to jest Pan chory, nie śpi i nie je, tylko
prowadzi Pan "rozmowę z koniem", którą również Pan pieczołowicie archiwizuje aby nie
ukradli.

Zaś coś nie jest normalne...

4. Nie jest normalne, że nie przyjmuje Pan żadnej ale to żadnej krytyki. Każdy popełnia błędy
(a żeby nie być gołosłowny ja ze swojej strony dziękuję za sugestie co do 'opisiku', faktycznie
głupio to brzmiało). W momencie, kiedy Pan przyjmie pierwsze słowa krytyki będzie sens z
Panem cokolwiek dyskutować.

i zaś...

5. Nie jest normalne, że czuje się Pan jakimś Don Kichotem obrońcą Excela przed niedobrym
światem BI. Człowiekiem którego wrogiem jest calutki świat. Dlatego uważa Pan, że nikt go
nie lubi i robi sobie z tego ołtarzyk męczennika.

I zaś. Kurde! Starczy, gościu!

6. Nie jest normalne że właściciel firmy, poważny facet, robi z siebie pajaca edytując od czasu
do czasu swój własny profil na GL w taki mniej więcej sposób:

. Robiąc tak robi Pan z siebie pośmiewisko, zdaje Pan sobie z tego sprawę?

Boli Pana moje pajacowanie? Odwal się Pan!

Zapewne można by tę listę ciągnąć w nieskończoność (tak samo jak dyskusję czy Excel jest
królem BI czy też nie), tylko po co, skoro to i tak do Pana nie dociera. Po co dyskutować jedno
i drugie.

Oj, zapewne. Co Pan oczywiście, czynić będzie.

To nie jest normalne i stało się Pana szaloną obsesją. No nie jest najważniejsze w życiu, ani
nawet ważne. Dla wszystkich oprócz Pana nie jest to ważne, w tym czasie mógłby Pan się
zająć ważniejszymi sprawami jak firmą czy rodziną.

ODWAL SIĘ PAN OD RODZINY.
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Szkoda, bo skoro stworzył Pan Afin to na pewno jest Pan inteligentnym gościem.

Teraz mnie podbiera, "ułaskawia"...

Tyle że tu już nie ma nikogo kto by z Panem obiektywnie dyskutował temat BI. Dawno
odpuścili, bo to co Pan robi jest szalone i ci którzy zostali tylko Pana podpuszczają i mają
ubaw.

"bo jak nie, to wyśmieją"

Niestety obawiam się że znam Pana odpowiedź na to co napisałem.

TO PO CO PAN JĘZOR STRZĘPI, Panie Cienki Socjotechniku na usługach IBM?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 10:21

Wojciech G.:

Dariusz K.:

Wojciech G.:

Ale, jak to jest z tym moim ostatnim pytaniem?

Czy lepiej być psychopatą, czy narzędziem w rękach psychopaty

(Proszę pamiętać, że nabije Pan wątek psychopacie na jego prośbę.)

Ja nie traktuję mojej odpowiedzi w ten sposób że jestem narzędziem w rękach psychopaty.
Tak mógłbym myśleć, gdybym zrobił coś złego pod wpływem takiego człowieka.
A moja odpowiedź nie spełni tego typu wymogu.
Ja ją potraktuję jako uszczęśliwienie Pana - a niechże się Pan ucieszy kolejną cyferką.
Kolejną wypowiedzią wydłużającą dyskusję. Niech Pan ją ma.
To coś złego? Wprost przeciwnie! Dlatego chętnie odpiszę.

Świetnie. Nie musi Pan zdawać sobie sprawy ze wszystkiego

Niestety dalej będzie już tylko poważnie.

Że co?

1. Nie jest normalne, że dojrzały mężczyzna ciągnie jakąkolwiek dyskusję po to by liczyć
ilość odpowiedzi i się tym rajcować.

Dlaczego? Znam dojrzałych mężczyzn, którzy co niedzielę rajcują się błyskiem sreberka na
tłumiku swojego motorka i, podobnie jak Pan, jeżdżą po mieście za jakimś przewodnikiem,
czyniąc dużo hałasu. Oni są niepoważni?

Sądziłem, że ćwiczy Pan w ten sposób swoją socjotechnikę ale po tym co ostatnio
zobaczyłem, uważam że się pomyliłem. To poszło o wiele dalej.

Dalej nie wiemy, dokąd. Tzn. ja wiem. Pan z IBMa próbuje mnie naprawić od strony
socjotechnicznej, bo, od merytorycznej, wymięka. Niech próbuje!

2. Nie jest normalne że pieczołowicie archiwizuje Pan sobie tę dyskusję bojąc się, że ktoś
może Panu skasować 'dorobek życia'.

Zazdrości mi Pan, że mam wolne miejsce na dysku, czy co? "nie jest normalne". A co, do
diabła, według Pana, jest normalne?

Tak samo jak nie jest normalne że zaczyna Pan liczyć rzekome tajemnicze usunięcia
wypowiedzi. To mnie przeraziło, wie Pan? To nie powinno być w ogóle ważne w życiu
właściciela firmy, a Pan ma z tego obsesję.

Blebleble, już nawet nie chce mi się objaśniać pana miernej socjotechniki.

3. Nie jest normalne, że taka zabawa nie znudziła się Panu i ciągnie ją już piąty rok, a kiedy
choć na chwilę nie może Pan wejść na GoldenLine to jest Pan chory, nie śpi i nie je, tylko
prowadzi Pan "rozmowę z koniem", którą również Pan pieczołowicie archiwizuje aby nie
ukradli.

Zaś coś nie jest normalne...

4. Nie jest normalne, że nie przyjmuje Pan żadnej ale to żadnej krytyki. Każdy popełnia
błędy (a żeby nie być gołosłowny ja ze swojej strony dziękuję za sugestie co do 'opisiku',
faktycznie głupio to brzmiało). W momencie, kiedy Pan przyjmie pierwsze słowa krytyki
będzie sens z Panem cokolwiek dyskutować.

i zaś...
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5. Nie jest normalne, że czuje się Pan jakimś Don Kichotem obrońcą Excela przed
niedobrym światem BI. Człowiekiem którego wrogiem jest calutki świat. Dlatego uważa
Pan, że nikt go nie lubi i robi sobie z tego ołtarzyk męczennika.

I zaś. Kurde! Starczy, gościu!

6. Nie jest normalne że właściciel firmy, poważny facet, robi z siebie pajaca edytując od
czasu do czasu swój własny profil na GL w taki mniej więcej sposób:

. Robiąc tak robi Pan z siebie pośmiewisko, zdaje Pan sobie z tego sprawę?

Boli Pana moje pajacowanie? Odwal się Pan!

Zapewne można by tę listę ciągnąć w nieskończoność (tak samo jak dyskusję czy Excel jest
królem BI czy też nie), tylko po co, skoro to i tak do Pana nie dociera. Po co dyskutować
jedno i drugie.

Oj, zapewne. Co Pan oczywiście, czynić będzie.

To nie jest normalne i stało się Pana szaloną obsesją. No nie jest najważniejsze w życiu, ani
nawet ważne. Dla wszystkich oprócz Pana nie jest to ważne, w tym czasie mógłby Pan się
zająć ważniejszymi sprawami jak firmą czy rodziną.

ODWAL SIĘ PAN OD RODZINY.

Szkoda, bo skoro stworzył Pan Afin to na pewno jest Pan inteligentnym gościem.

Teraz mnie podbiera, "ułaskawia"...

Tyle że tu już nie ma nikogo kto by z Panem obiektywnie dyskutował temat BI. Dawno
odpuścili, bo to co Pan robi jest szalone i ci którzy zostali tylko Pana podpuszczają i mają
ubaw.

"bo jak nie, to wyśmieją"

Niestety obawiam się że znam Pana odpowiedź na to co napisałem.

TO PO CO PAN JĘZOR STRZĘPI, Panie Cienki Socjotechniku na usługach IBM?

psychol, psychol.... :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 11:05

psychol?

prosze mnie tu nie obrazac pana darka! taz to specjalista z ibm!
psycholog, psychiatra, psychoanalityk...? ale zeby zaraz psychol?...

ps
on wspiera wspieranie cognosa. musi cienki ten cognos strasznie, skoro wymaga wsparcia
wsparcia...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 14.04.13 o godzinie 22:12

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:54

Hejka, chopy i dziołchy.

Najbliższe dni to rarytas dla umęczonych analityków i biajków maści wszelkiej. Przyjeżdża
kabaret!

I tak:
Controllerzy się będą controllingować
http://www.controlling-systems.pl/files/Kongres%20ICV/...
Najbardziej podoba mi się program "prezentacji partnerów", czyli opłacone prezentacje
sponsorskie
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Wojciech
Gardziński

UWAGA! Domdata i Controlling systems (obie firmy dobrze mi znane, powiedziałbym, że nawet
znajome ;) ) będą się ścigać... No właśnie, W JAKICH ZAWODACH ONE SIĘ BĘDĄ ŚCIGAĆ?
Na co, jak nie na miłość do Excelka? Ale go będą lowciać, o mamo! "Ja jestem bardziej
przyjazny" vs "To moje NATURALNE środowisko".
Ale będą jaja. Proszę o bezpośrednią, oczywiście, anonimową, relację!
(Wprawne oko na pewno zanuci: "Widziałam AFINA cie-eń...")

I drugi iwent, tym razem już typowo dla ITków
http://konferencje.pb.pl/konferencja/656,vii-kongres-b...

Zwróćcie uwagę, ŻE ZAŚ NIE CHCĄ TAM ANALITYKÓW!
W trakcie Kongresu swoją wiedzę wzbogacą i zaktualizują przedstawiciele kadry menedżerskiej,

zainteresowani wykorzystaniem informacji do strategicznego zarządzania firmą, a przede

wszystkim:

Menedżerowie Business Intelligence

Dyrektorzy Finansowi

Dyrektorzy, Menedżerowie Kontrolingu

Dyrektorzy, Menedżerowie IT

Kierownicy Projektów

Architekci i Specjaliści Baz Danych

Administratorzy Hurtowni Danych

Architekci Aplikacji

Menadżerowie odpowiedzialni za rozwój i utrzymanie narzędzi CRM

Kierownicy działów operacyjnych

oraz

Kadra podejmująca decyzje strategiczne w firmie

Osoby odpowiedzialne za rozwój firmy

Wszystkie osoby zainteresowane implementacją rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji.

Po ostatnich doświadczeniach z prof. Dariuszem Kiełbasą, światowej (cały profilek po angielsku)
sławy psychiatrą (zdiagnozował u mnie psychopatologię, musi psychiatra) z IBM (Instytut Badań
Manipulacyjnych - specjalizacja: wsparcie wsparcia sprzedaży Cognosa), który wspiera wsparcie,
czyli, w żargonie medycznym, zapodaje relanium, wreszcie wiem, o co chodzi z tymi
konferencjami business intelligence - to takie RELANIUM DLA ITKÓW - takie terefere, żeby mogli
się chwalić, jacy to oni są przeszkoleni, jakie to jest w ogóle niezbędne i takie tam. Tu relanium,
a tam, na poziomie kasiorki, operacja na żywym organizmie, czyli kasowanie za jedną wersję
prawdy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 09:30

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:16

Wojciech G.:

(...)

Zwróćcie uwagę, ŻE ZAŚ NIE CHCĄ TAM ANALITYKÓW!
(...)
Kadra podejmująca decyzje strategiczne w firmie
Osoby odpowiedzialne za rozwój firmy
Wszystkie osoby zainteresowane implementacją rozwiązań wspierających podejmowanie
decyzji.[/i]
(...)

Ulala...ale zmiana frontu! Okazuje się, że ten analityk co to jest w centrum:

- Nie podejmuje strategicznych decyzji
- Nie jest odpowiedzialny za rozwój firmy

i najważniejsze

- W pewnej części ciała ma wspieranie podejmowania decyzji.

Ktoś taki musi czuć się strasznie niepotrzebny. Robi te swoje excele, korzysta z hiper, super,
ultra narzędzia jakim jest AFIN, a na końcu okazuje się, że to ani nie wspiera podejmowania
decyzji, ani nie przyczynia się do rozwoju firmy, ani nie ma nic do gadania przy podejmowaniu
decyzji.

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 09:28

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:28

Łukasz D.:

Ulala...ale zmiana frontu! Okazuje się, że ten analityk co to jest w centrum:

- Nie podejmuje strategicznych decyzji
- Nie jest odpowiedzialny za rozwój firmy
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i najważniejsze

- W pewnej części ciała ma wspieranie podejmowania decyzji.

Zaś UFO nic nie skumał. Ja tu jestem PO TO, ŻEBY ANALITYK BYŁ W CENTRUM.
Dzięki za podbicie wątku. Miał Pan się już tu nie pojawiać. Zatęsknił Pan za debilizmem, czy po
prostu nie wytrzymuje Pan bez?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:40

Łukasz D.:

Wojciech G.:

(...)

Zwróćcie uwagę, ŻE ZAŚ NIE CHCĄ TAM ANALITYKÓW!
(...)
Kadra podejmująca decyzje strategiczne w firmie
Osoby odpowiedzialne za rozwój firmy
Wszystkie osoby zainteresowane implementacją rozwiązań wspierających podejmowanie
decyzji.[/i]
(...)

Ulala...ale zmiana frontu! Okazuje się, że ten analityk co to jest w centrum:

- Nie podejmuje strategicznych decyzji

Szok.

- Nie jest odpowiedzialny za rozwój firmy

Szok.

i najważniejsze

- W pewnej części ciała ma wspieranie podejmowania decyzji.

Mega szok.

Ktoś taki musi czuć się strasznie niepotrzebny. Robi te swoje excele, korzysta z hiper, super,
ultra narzędzia jakim jest AFIN, a na końcu okazuje się, że to ani nie wspiera podejmowania
decyzji, ani nie przyczynia się do rozwoju firmy, ani nie ma nic do gadania przy podejmowaniu
decyzji.

Bo to jest model NOWEGO_ANALITYKA. Taki co to tylko kilka AFINEM raporty 8h/dzień.
Te same codziennie w kółko. I jeszcze mu za to płacą.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:54

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

(...)

Zwróćcie uwagę, ŻE ZAŚ NIE CHCĄ TAM ANALITYKÓW!
(...)
Kadra podejmująca decyzje strategiczne w firmie
Osoby odpowiedzialne za rozwój firmy
Wszystkie osoby zainteresowane implementacją rozwiązań wspierających podejmowanie
decyzji.[/i]
(...)

Ulala...ale zmiana frontu! Okazuje się, że ten analityk co to jest w centrum:

- Nie podejmuje strategicznych decyzji

Szok.

- Nie jest odpowiedzialny za rozwój firmy

Szok.
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i najważniejsze

- W pewnej części ciała ma wspieranie podejmowania decyzji.

Mega szok.

Ktoś taki musi czuć się strasznie niepotrzebny. Robi te swoje excele, korzysta z hiper,
super, ultra narzędzia jakim jest AFIN, a na końcu okazuje się, że to ani nie wspiera
podejmowania decyzji, ani nie przyczynia się do rozwoju firmy, ani nie ma nic do gadania
przy podejmowaniu decyzji.

Bo to jest model NOWEGO_ANALITYKA. Taki co to tylko kilka AFINEM raporty 8h/dzień.
Te same codziennie w kółko. I jeszcze mu za to płacą.

jak ten dyrfin z grupy cyrkowej co to sam sobie raporty w afin robi :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:56

Sławomir B.:

... analityk ...

- Nie podejmuje strategicznych decyzji

Szok.

- Nie jest odpowiedzialny za rozwój firmy

Szok.

i najważniejsze
- W pewnej części ciała ma wspieranie podejmowania decyzji.

Mega szok.

Ktoś taki musi czuć się strasznie niepotrzebny.

Czyli Pan Sławek przyznał się, kim jest.
To, co, Panie Sławku, siadamy do VBA i klecimy imporcik z eksporcika z BW SAP? Taki los...

PS
Chłopaki nabijają, aż miło.
A Darek i Malwinka zazdroszczą. Też miło. Niedługo 3,5 kilopościa. Gajery szykować! I garsonki!

PPS
Zauważyliście, że z profilu Darka cichaczem wyparowało "wsparcie wsparcia"?
Ja to mam influensa, no nie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 10:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:57

Stefan T.:

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

jak ten dyrfin z grupy cyrkowej co to sam sobie raporty w afin robi :)

Przecież celem samym w sobie jest ZROBIENIE raportu.
dyrfin chce być najważniejszy, więc sam sobie robi self-service.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:59

Sławomir B.:

Przecież celem samym w sobie jest ZROBIENIE raportu.
dyrfin chce być najważniejszy, więc sam sobie robi self-service.

Nie, no, oczywiście, że nie. Raporty to robią tam jakieś byle-excelki.

Zadaniem systemu Business Intelligence jest:
* Wzrost ROI
* Dostarczenie Jednej Wersji Prawdy
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 170  171  172  173  174  175

* Dostarczenie właściwej informacji we właściwym czasie właściwym ludiom. Właściwie właściwą
właściwością jest owa właściwość, czyż nie?
* i takie tam inne, dyrdymały

A raportowanie (czynność tak straszliwie przyziemną) od zawsze robi się w Excelku.

PS
A wiecie, chłopaki i dziewczyny, jak mi się podoba, że w każdym poście wymieniacie nazwę
"AFIN"? Wy to robicie, żeby mi dopiec, że ja tu taką komerszkę odwalam, a tu taka reklamka
idzie... miód!
(Wszyscy wiedzą, że podstawowe funkcjonalności AFINA są za total free
http://www.goldenline.pl/forum/3157908/wijciech-g/s/1#... )

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 10:19

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:12

Wojciech G.:

(..)

PPS
Zauważyliście, że z profilu Darka cichaczem wyparowało "wsparcie wsparcia"?
Ja to mam influensa, no nie?

Jedyne co zauważyłem to Pański brak umiejętności czytania. Po raz kolejny.

(a żeby nie być gołosłowny ja ze swojej strony dziękuję za sugestie co do 'opisiku', faktycznie

głupio to brzmiało).

Brzmiało to czas przeszły...

A co do analityka - to dodatkowo jeszcze Pan przyznaje, że te 18 lat rewolucji nie przyniosło
żadnego efektu? Bo myślałem, że właśnie będzie Pan udowadniał, że w końcu zaczynają Pana
rozumieć. A tymczasem Pan, sam brnie w udowadnianie, że Pańskie działanie jest bez sensu.

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

Łukasz D.:

Wojciech G.:

(..)

PPS
Zauważyliście, że z profilu Darka cichaczem wyparowało "wsparcie wsparcia"?

(a żeby nie być gołosłowny ja ze swojej strony dziękuję za sugestie co do 'opisiku', faktycznie

głupio to brzmiało).

Darek to Łukaszek, czy Łukaszek to Darek?

W każdym razie to 3.500. post tego wątku. TRZY TYSIĄCE PIĘĆSETNY.
A Malwince i Darkowi/Łukaszkowi niech skacze gul.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:25
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