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Ani jednego, ani drugiego analityk nie zrozumie.

nie musi się wszystkiego rozumieć. Ważne, że może poprawiać. Swoimi rękami albo rękami
kolegi, albo znajomego ITka, albo po wrzutce przez telefon, albo najprostszą PODMIANKĄ
SKOROSZYTU Z PROGRAMEM. Ja tak robię: Nie działa? Przyślij skoroszyt. Poprawiam,
odsyłam - działa. Potrafi Pan tak?
(...)

Ja potrafię, ja potrafię!

Zmieniam dtsx, poprawiam i wysyłam. Jakoś inaczej podmienia się pliki excela i te o innych
rozszerzeniach?

Oczywiście, że inaczej. Bo Pan musi najpierw sprzedać to, co rozumie dtsx-a, a SQLki rozumie
każdy łindołs. Zaraz mi Pan zarzuci, że trzeba mieć Excela.
Nie trzeba - tu przykład, jak to zrobiłem w OO:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_ProgramSQL_K...
a tu darmoszka bezexcelowa:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

I poprawia tylko Pan. A tu - może każdy - kolega ITek też.
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(..)
Polecam: http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

Ani jednego, ani drugiego analityk nie zrozumie.

nie musi się wszystkiego rozumieć. Ważne, że może poprawiać. Swoimi rękami albo
rękami kolegi, albo znajomego ITka, albo po wrzutce przez telefon, albo najprostszą
PODMIANKĄ SKOROSZYTU Z PROGRAMEM. Ja tak robię: Nie działa? Przyślij skoroszyt.
Poprawiam, odsyłam - działa. Potrafi Pan tak?
(...)

Ja potrafię, ja potrafię!

Zmieniam dtsx, poprawiam i wysyłam. Jakoś inaczej podmienia się pliki excela i te o innych
rozszerzeniach?

Oczywiście, że inaczej. Bo Pan musi najpierw sprzedać to, co rozumie dtsx-a, a SQLki rozumie
każdy łindows. Zaraz mi Pan zarzuci, że trzeba mieć Excela.
Nie trzeba - tu przykład, jak to zrobiłem w OO
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_ProgramSQL_K...
a tu darmoszka bezexcelowa
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

I poprawia tylko Pan. A tu - może każdy - kolega ITek też.

Ale to co rozumie te dtsx jest tańsze od najtańszej wersji office dla firm...

P.S. Poprawia ten kto umie. I ewentualnie zna hasło - dokładnie jak u Pana.
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Łukasz D.:

Ale to co rozumie te dtsx jest tańsze od najtańszej wersji office dla firm...

Ale wtedy nie ma offisa. I dusza sina.

PS
UWAGA, ale jaja!
Biaje zaczynają KONKUROWAĆ CENĄ. Svet se posral.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 20:38
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Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ale to co rozumie te dtsx jest tańsze od najtańszej wersji office dla firm...

Ale wtedy nie ma offisa. I dusza sina.

No. I AFINa. I Exchange'a. I jeszcze paru rzeczy.

PS
UWAGA, ale jaja!
Biaje zaczynają KONKUROWAĆ CENĄ. Svet se posral.

Rozmawiamy o SSIS, nie o BI. To część kosztów. I znów dokładnie jak u Pana. Trzeba kupić
AFINa, szkolenia itp. itd. A jak się jest średnią/duża firmą to dodatkowo tego SQL i tak trzeba
kupić i tak. Tylko Pan wtedy umyje ręce i powie to "nie ja, to MS każe tyle płacić".

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 20:44
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To proszę teraz powiedzieć czym różni się Pana skrypt do skryptu z BI.

Jasnością, psze Pana. I narzędziem - każdym, co rozumie unigadkę SQL

Ci co rozumieją nie potrzebują afina, cała reszta i tak sobie z tym nie poradzi.
Tak samo jak z BI.
Tyle, że za konsultację afin Pan bierze kasę.

Polecam: http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

Litości. Ile można ?

Ani jednego, ani drugiego analityk nie zrozumie.

nie musi się wszystkiego rozumieć. Ważne, że może poprawiać.

Znów ten sam bełkot ? Poprawiać skrypt w SQL bez jego zrozumienia ?
Co Pan jara ?

Swoimi rękami albo rękami kolegi, albo znajomego ITka, albo po

Tak samo w BI. Wystarczy znać narzędzie.

wrzutce przez telefon, albo najprostszą PODMIANKĄ SKOROSZYTU Z PROGRAMEM. Ja tak
robię: Nie działa? Przyślij skoroszyt. Poprawiam, odsyłam - działa. Potrafi Pan tak?

Serio ? To skoroszyty można podmieniać ? I wysyłać ? Nie możliwe

A BI ma tę przewagę, że tam jest graficzny interfejs, którym da się wszystko wyklikać, w
afin nie.

Nie ma Query? Zabrali zbóje? Łapać złodzieja!

W query Pan taki skrypt zrobił ?
Proszę o filmik z tego wyczynu.
Pominę już, że query ma graficzny interfejs do układanki z sql, a w BI tniemy sobie w nim plik
jak chcemy. Bez jednego krzaczka SQL'a.

Przyjaciółko, pomóż!!!

SQLiki pisze Pan super, ale później wciska Pan, że analityk po 2 dniach szkolenia u Pana
zrobi to samo.
Otóż nie - nie zrobi.

Hehehe, dzięki, dzięki. Komplement dostałem, urrrrraaaa
Po dwóch dniach nie zrobi, ale po 2 dniach + konsultacje w rozwiązaniu problemu - zrobi, albo
ja zrobię z nim.
Otóż, mam nadzieję, że po obronie prac na EXC, zostaną one opublikowane...
Zdziwi się Pan. Ja już się zadziwiam.

Ta. Yeti się pokaże ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:54

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Rozmawiamy o SSIS, nie o BI. To część kosztów. I znów dokładnie jak u Pana. Trzeba kupić
AFINa, szkolenia itp. itd. A jak się jest średnią/duża firmą to dodatkowo tego SQL i tak trzeba
kupić i tak. Tylko Pan wtedy umyje ręce i powie to "nie ja, to MS każe tyle płacić".

Och, nie rozumieją po polsku chłopcy, nie rozumieją...
Nie trzeba - tu przykład, jak to zrobiłem w OO:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_ProgramSQL_K...
a tu darmoszka bezexcelowa:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

... a Excela i tak każdy ma. Że Małomiękki kosi kasię, cóż, nie mam na to wpływu. Musi robi
dobrze, że kosi.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 21:57
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Co Pan jara ?

Faje.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:58

Wojciech G.:

albo rękami kolegi, albo znajomego ITka, albo po wrzutce przez telefon, albo najprostszą
PODMIANKĄ SKOROSZYTU Z PROGRAMEM. Ja tak robię: Nie działa? Przyślij skoroszyt.
Poprawiam, odsyłam - działa. Potrafi Pan tak?

Piękne... Self-Service :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:00

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Ale to co rozumie te dtsx jest tańsze od najtańszej wersji office dla firm...

P.S. Poprawia ten kto umie. I ewentualnie zna hasło - dokładnie jak u Pana.

Konfiguracja BI ( i wszystkiego co nie jest afinem) to magia tajemna, znana jedynie sługom
ciemnej mocy (konsultantom).

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 22:13
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Sławomir B.:

Konfiguracja BI ( i wszystkiego co nie jest afinem) to magia tajemna, znana jedynie sługą
ciemnej mocy (konsultantom).

Nie zauważył Pan, ze już nie chodzi o zachwalanie Afina lub związanych z nim usług?
Już jest wszystko, cokolwiek OpenOffice, skrypty SQL, byle nie BI... ostra biajofobia...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 22:24

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:06

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Rozmawiamy o SSIS, nie o BI. To część kosztów. I znów dokładnie jak u Pana. Trzeba
kupić AFINa, szkolenia itp. itd. A jak się jest średnią/duża firmą to dodatkowo tego SQL i
tak trzeba kupić i tak. Tylko Pan wtedy umyje ręce i powie to "nie ja, to MS każe tyle
płacić".

Och, nie rozumieją po polsku chłopcy, nie rozumieją...
Nie trzeba - tu przykład, jak to zrobiłem w OO:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_ProgramSQL_K...
a tu darmoszka bezexcelowa:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

... a Excela i tak każdy ma. Że Małomiękki kosi kasię, cóż, nie mam na to wpływu. Musi robi
dobrze, że kosi.

Z ostatnich Pańskich postów wynika, że:
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- Narzędzia ETL sobie nie radzą z plikami txt, mimo, że sobie radzą.
- Są trudne w używaniu, mimo, że do Pańskich prostych narzędzi również potrzebne są szkolenia
- SQL jest horrendalnie drogi, ale jest tańszy od Offica. Czyli office to już w ogóle ma kosmiczną
cenę.
- Każdy ma offica, ale nie każdy ma SQL. Czyli Pańscy klienci, którymi to podobną są potężne
międzynarodowe koncerny jadą na sql express za free.
- Pańskie narzędzie jest prostsze w użyciu, a skrypty SSIS są za długie. Mimo, iż są krótsze od
tych w Pańskim narzędziu.
- Konsultanci BI to tylko kasę biorą, ale żeby używać Pańskiego narzędzia szkolenia są
niezbędne. Czyli konsultanci BI ble, konsultanci AFIN ok.

Przyznam, że jestem pod wielki wrażeniem. Ostatnio przechodzi Pan sam siebie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:08

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Ale to co rozumie te dtsx jest tańsze od najtańszej wersji office dla firm...

P.S. Poprawia ten kto umie. I ewentualnie zna hasło - dokładnie jak u Pana.

Konfiguracja BI ( i wszystkiego co nie jest afinem) to magia tajemna, znana jedynie sługą
ciemnej mocy (konsultantom).

Oooo Wielki Magu...trafił Pan w samo sedno!

P.S.

A teraz trochę czarów:

Hokus pokus, abrakadabra, AFIN to ściema, BI to niezła jazda!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 22:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:11

Łukasz D.:

Z ostatnich Pańskich postów wynika, że:

- Narzędzia ETL sobie nie radzą z plikami txt, mimo, że sobie radzą.

Nie widziałem, żeby Pana ETL sobie poradził z hierarchią TXT.

- Są trudne w używaniu, mimo, że do Pańskich prostych narzędzi również potrzebne są
szkolenia

Nie, bo my szkolimy z UNIWERSALNEGO SQLa, a Pan szkoli z narzędzia

- SQL jest horrendalnie drogi, ale jest tańszy od Offica. Czyli office to już w ogóle ma
kosmiczną cenę.

Po co komu SQLS do konsolidacji 5 tabelek budżetowych?

- Każdy ma offica, ale nie każdy ma SQL. Czyli Pańscy klienci, którymi to podobną są potężne
międzynarodowe koncerny jadą na sql express za free.

nie, oni jadą na accesskach. W działach analiz wystarcza na 99%

- Pańskie narzędzie jest prostsze w użyciu, a skrypty SSIS są za długie. Mimo, iż są krótsze od
tych w Pańskim narzędziu.

Pod warunkiem, że Pan mierzy Pańską miarką.

- Konsultanci BI to tylko kasę biorą, ale żeby używać Pańskiego narzędzia szkolenia są
niezbędne. Czyli konsultanci BI ble, konsultanci AFIN ok.

konsultanci BI be, szkolenia SQLa OK

Przyznam, że jestem pod wielki wrażeniem. Ostatnio przechodzi Pan sam siebie.
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Skoro Pan nie nadąża, muszę pobijać własne rekordy.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 22:17
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Wojciech G.:

Łukasz D.:

Z ostatnich Pańskich postów wynika, że:

- Narzędzia ETL sobie nie radzą z plikami txt, mimo, że sobie radzą.

Nie widziałem, żeby Pana ETL sobie poradził z hierarchią TXT.

A ja nie widziałem, żeby to o czym Pan pisze (SpOA) w ogóle działało. Iiiii?

- Są trudne w używaniu, mimo, że do Pańskich prostych narzędzi również potrzebne są
szkolenia

Nie, bo my szkolimy z UNIWERSALNEGO SQLa, a Pan szkoli z narzędzia

Yhym. A nauka jazdy szkoli z obsługi auta. Co z tego wynika? Każdy szkoli z tego, z czego uważa
za stosowne.

- SQL jest horrendalnie drogi, ale jest tańszy od Offica. Czyli office to już w ogóle ma
kosmiczną cenę.

Po co komu SQLS do konsolidacji 5 tabelek budżetowych?

Pana tabelki są sprzeczne z jakimikolwiek regułami projektowania, więc śmiało niech Pan pisze o
1. 5 to i tak wiele.

- Każdy ma offica, ale nie każdy ma SQL. Czyli Pańscy klienci, którymi to podobną są
potężne międzynarodowe koncerny jadą na sql express za free.

nie jadą na accesskach. W działach analiz wystarcza na 99%

To po co się Pan tak chwali sterownikami do innych rozwiązań?

- Pańskie narzędzie jest prostsze w użyciu, a skrypty SSIS są za długie. Mimo, iż są krótsze
od tych w Pańskim narzędziu.

Pod warunkiem, że Pan mierzy Pańską miarką.

Yhym. A Pan czym mierzy? Zmniejsza czcionkę i linijką jedzie?

- Konsultanci BI to tylko kasę biorą, ale żeby używać Pańskiego narzędzia szkolenia są
niezbędne. Czyli konsultanci BI ble, konsultanci AFIN ok.

konsultanci BI be, szkolenia SQLa OK

Przyznam, że jestem pod wielki wrażeniem. Ostatnio przechodzi Pan sam siebie.

Skoro Pan nie nadąża, muszę pobijać własne rekordy.

Tutaj raczej nie chodzi o nadążanie tylko przejście w inną czasoprzestrzeń. Może Pan zdradzi na
czym Pan takie odloty osiąga? Będzie łatwiej się zintegrować.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:21

Łukasz D.:

A ja nie widziałem, żeby to o czym Pan pisze (SpOA) w ogóle działało. Iiiii?

Wielu rzeczy Pan nie wiedział. Np. praktyki.

Yhym. A nauka jazdy szkoli z obsługi auta. Co z tego wynika? Każdy szkoli z tego, z czego
uważa za stosowne.

Dobrze. Niech pan uczy biaja, a ja będę uczył SQLa.

Pana tabelki są sprzeczne z jakimikolwiek regułami projektowania, więc śmiało niech Pan
pisze o 1. 5 to i tak wiele.

Dziękuję za komplement. Wszystkie epokowe wynalazki itp. były sprzeczne z dotychczasowymi
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regułami.

To po co się Pan tak chwali sterownikami do innych rozwiązań?

Żeby pokazać, że to rozwiązanie uniwersalne.

- Pańskie narzędzie jest prostsze w użyciu, a skrypty SSIS są za długie. Mimo, iż są
krótsze od tych w Pańskim narzędziu.

Pod warunkiem, że Pan mierzy Pańską miarką.

Yhym. A Pan czym mierzy? Zmniejsza czcionkę i linijką jedzie?

Oczywiście, jasna sprawa itede itepe

Tutaj raczej nie chodzi o nadążanie tylko przejście w inną czasoprzestrzeń. Może Pan zdradzi
na czym Pan takie odloty osiąga? Będzie łatwiej się zintegrować.

Proszę zacząć używać profesjonalnie Excela. Mówię Panu - wciąga i uzależnia, i zapewnia niezłe
odloty od tego bagna biajowo-exceliozowego.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:30

Sławomir B.:

Konfiguracja BI ( i wszystkiego co nie jest afinem) to magia tajemna, znana jedynie sługom
ciemnej mocy (konsultantom).

Widać, że Pan ma blade pojęcie o temacie. Proszę spróbować zrobić kostkę w SQLS2012BI. 3 dni
z czapki, nawet jak ktoś wstępnie poprowadzi za rączkę. Durnota biaja niestety nie ominęła
Małomiękkiego.
Aaaa tylko, że Pan nigdy kostek nie robił... ale to nie przeszkadza się wymądrzać.

Dla porównania:
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 28.05.13 o godzinie 10:33

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:32

Wojciech G.:

Łukasz D.:

A ja nie widziałem, żeby to o czym Pan pisze (SpOA) w ogóle działało. Iiiii?

Wielu rzeczy Pan nie wiedział. Np. praktyki.

To fakt. Od kilku miesięcy proszę o pokazanie SpOA w praktyce i nic. Ani Pan, ani Pański
przyjaciel nie chcecie pokazać nic z praktyki.

Yhym. A nauka jazdy szkoli z obsługi auta. Co z tego wynika? Każdy szkoli z tego, z czego
uważa za stosowne.

Dobrze. Niech pan uczy biaja, a ja będę uczył SQLa.

Dziękuje za zezwolenie. To dla mnie zaszczyt, że taki specjalista jak Pan udzielił mi
błogosławieństwa.

Pana tabelki są sprzeczne z jakimikolwiek regułami projektowania, więc śmiało niech Pan
pisze o 1. 5 to i tak wiele.

Dziękuję za komplement. Wszystkie epokowe wynalazki itp. były sprzeczne z
dotychczasowymi regułami.

Proponuję jeszcze opracować kwadratowe koło. Będzie spełniało wszystkie warunki.

To po co się Pan tak chwali sterownikami do innych rozwiązań?

Żeby pokazać, że to rozwiązanie uniwersalne.

A SSIS nie jest?

- Pańskie narzędzie jest prostsze w użyciu, a skrypty SSIS są za długie. Mimo, iż są
krótsze od tych w Pańskim narzędziu.

Pod warunkiem, że Pan mierzy Pańską miarką.
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Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 185  186  187  188  189  190     Następna »

Tak jest. Moją miarką jest ilość linii. Ale nadal nie wiem jaka jest Pańska.

Yhym. A Pan czym mierzy? Zmniejsza czcionkę i linijką jedzie?

Oczywiście, jasna sprawa itede itepe

To wiele wyjaśnia.

Tutaj raczej nie chodzi o nadążanie tylko przejście w inną czasoprzestrzeń. Może Pan
zdradzi na czym Pan takie odloty osiąga? Będzie łatwiej się zintegrować.

Proszę zacząć używać profesjonalnie Excela. Mówię Panu - wciąga i uzależnia, i zapewnia
niezłe odloty od tego bagna biajowo-exceliozowego.

Nie mam czasu. Sprzątam po takich co wdrażają środowiska, w których każdy ma swoją wersję
tego samego raportu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:01

Łukasz D.:

Proszę zacząć używać profesjonalnie Excela. Mówię Panu - wciąga i uzależnia, i zapewnia
niezłe odloty od tego bagna biajowo-exceliozowego.

Nie mam czasu. Sprzątam po takich co wdrażają środowiska, w których każdy ma swoją
wersję tego samego raportu.

PAN MA STRASZNIE DUŻO CZASU.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:47

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Konfiguracja BI ( i wszystkiego co nie jest afinem) to magia tajemna, znana jedynie sługom
ciemnej mocy (konsultantom).

Widać, że Pan ma blade pojęcie o temacie. Proszę spróbować zrobić kostkę w SQLS2012BI. 3
dni z czapki, nawet jak ktoś wstępnie poprowadzi za rączkę. Durnota biaja niestety nie
ominęła Małomiękkiego.

Chyba jak robi to analityk-yeti.
Proszę wyjaśnić która część procesu jest tak czasochłonna.

Aaaa tylko, że Pan nigdy kostek nie robił... ale to nie przeszkadza się wymądrzać.

Oczywiście Pan po raz kolejny wie lepiej co ja robiłem, a co nie.
\Spam wycięty\

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:50

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Proszę zacząć używać profesjonalnie Excela. Mówię Panu - wciąga i uzależnia, i zapewnia
niezłe odloty od tego bagna biajowo-exceliozowego.

Nie mam czasu. Sprzątam po takich co wdrażają środowiska, w których każdy ma swoją
wersję tego samego raportu.

PAN MA STRASZNIE DUŻO CZASU.

A co jadłem na śniadanie też Pan wie?

P.S. Przecież mi płacą za to, że tutaj jestem i Panów hejtuje! Zapomniał Pan?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:10
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