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Dariusz K.:

Dowiedział się że Wojciech by to zrobił w Excelu

Eee tam, to jeszcze nic.

Ponieważ biaje same w sobie nic nie wnoszą, raczej to one będą się starać przejmować opcje

ERPów (no, żeby miały jakąś funkcjonalność - przykładzik tutaj: http://www.goldenline.pl/forum

/3290516/najnowsza-wersj... )

Sama pani się śmieje z tego, jakie głupoty opowiada.

1./192

Ten post został edytowany przez Autora dnia 10.07.13 o godzinie 10:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj10.07.2013, 10:06

Wojciech G.:

Co już połindsurfingować se nie można?

W morzu absurdów....

I po górach porowerzyć?

Zdobywając himalaje głupoty.

Ot, kolejny element w ciągu (i nie jest to bynajmniej ciąg alkoholowy).

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |10.07.2013, 14:25

Marcin Jan B.:

Wojciech G.:

Co już połindsurfingować se nie można?

W morzu absurdów....

Się kajakowiec odezwał, hehehe, ...

I po górach porowerzyć?

Zdobywając himalaje głupoty.

...docenia mnie czasami, dzięki, ...

Ot, kolejny element w ciągu (i nie jest to bynajmniej ciąg alkoholowy).

...ale tu mnie nie docenił. :(

MB

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj10.07.2013, 17:21

Wojciech G.:

Jakie słabe? Rewelacyjne.

Co już połindsurfingować se nie można? I po górach porowerzyć?
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No witam, witam!!! Ja też po urlopie. Muszę powiedzieć, że oprócz schabowego to najbardziej mi

brakowało właśnie ciebie Pałasie.

Słuchaj, poeto - anegdota. Jest tak bez sensu, że aż mi się śmiać chce.

Ale jest AUTENTYCZNA. I wiem, że nie uwierzycie, bo jest jak wyżej.

Pływam sobie na deseczce na morzu, patrzę - daleko gdzieś płynie gostek. Ma wolniejszą

deskę, więc go dogoniłem. Chwilowo przyflauciło, więc sobie siedliśmy na tych deskach i

zaczęliśmy gaworzyć, że ja tak na imię, on tak, takie tam. (on jest Słoweńcem, a gaworzymy

po dżangielsku)

no ta rozmowa musiała być przekomiczna. Twój angielski jest zniewalający.

W pewnym momencie on wypala: "A kim ty jesteś z zawodu?". Tak z głupia frant, "na środku

morza". Ja, że coś tam z komputerami, że excelek, bez szczegółów, bo kurna jesteśmy na

środku morza. (!)

A on: "A bo my tu SAPa wdrażamy, katastrofa, drogi, sztywny, bez sensu, my tu chcemy coś

wiedzieć, a on nic nie daje, sztywny..." (on to powtórzył ze 3 razy).

No faktycznie jaja. Pałas Zakutas wyjechał nad morze do Chorwacji i tam znalazł analityka

Wielką Stopę?! Nigdzie go nie mógł dorwać, ale wystarczyło, że wypłynął na desce, trochę flauty

i proszę..... JEST! A dołączył do was również święty mikołaj?

Takie głupie pytanko (bo głupiutki jestem i w biaja wierzę).... oni wdrażali SAP jako rozwiązanie

BI czy jako system ERP? Jeżeli jako system ERP to gdzie go wdrażali (wielkość firmy, ilość

jednostek organizacyjnych etc)?

Ja zacząłem się głupio śmiać,

No tutaj wierzę akurat bez zastrzeżeń

pośmialiśmy się chwilę, stanęliśmy, bo zawiało, i gadka się skończyła.

Jaja.

Tylko biaje tego nie widzą.

Widzi to tylko dwóch mitomanów z garażu oraz analityk-wielka deska surfingowa z Chorwacji.

A rozmowa odbyła się dokładnie tu: http://binged.it/13zqVYL

Trzeba oddalić, żeby zobaczyć gdzie toto.

Jednym słowem pomyślałem o Was, słodziutkie Wy moje szaraczki - powtarzaczki reklamek

biaja.

Ja też o Tobie myślę cały czas!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 12:30

Stefan T.:

Wojciech G.:

Jakie słabe? Rewelacyjne.

Co już połindsurfingować se nie można? I po górach porowerzyć?

No witam, witam!!! Ja też po urlopie. Muszę powiedzieć, że oprócz schabowego to najbardziej

mi brakowało właśnie ciebie Pałasie.

Gdzie byłeś, Bluzgusie?

Słuchaj, poeto - anegdota. Jest tak bez sensu, że aż mi się śmiać chce.

Ale jest AUTENTYCZNA. I wiem, że nie uwierzycie, bo jest jak wyżej.

Pływam sobie na deseczce na morzu, patrzę - daleko gdzieś płynie gostek. Ma wolniejszą

deskę, więc go dogoniłem. Chwilowo przyflauciło, więc sobie siedliśmy na tych deskach i

zaczęliśmy gaworzyć, że ja tak na imię, on tak, takie tam. (on jest Słoweńcem, a

gaworzymy po dżangielsku)

no ta rozmowa musiała być przekomiczna. Twój angielski jest zniewalający.

Oj tak, oj tak! Przekomiczna. Gościowi to tak leżało na sercu, że opowiadał nawet na środku

morza.

W pewnym momencie on wypala: "A kim ty jesteś z zawodu?". Tak z głupia frant, "na
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środku morza". Ja, że coś tam z komputerami, że excelek, bez szczegółów, bo kurna

jesteśmy na środku morza. (!)

A on: "A bo my tu SAPa wdrażamy, katastrofa, drogi, sztywny, bez sensu, my tu chcemy

coś wiedzieć, a on nic nie daje, sztywny..." (on to powtórzył ze 3 razy).

No faktycznie jaja. Pałas Zakutas wyjechał nad morze do Chorwacji i tam znalazł analityka

Wielką Stopę?! Nigdzie go nie mógł dorwać, ale wystarczyło, że wypłynął na desce, trochę

flauty i proszę..... JEST! A dołączył do was również święty mikołaj?

Nie. Tylko wiatr.

Takie głupie pytanko (bo głupiutki jestem i w biaja wierzę)....

Hehehe, Bluzgusie...

Możesz mnie łajać, opowiadać bajki, ale w to, co powyżej, nie wierzę.

W Biaja już nikt nie wierzy.

PS

Teraz chłopaki myślą, jak przechrzcić te swoje biaje na inną nazwę albo na czołowych

przedstawicieli jakiegoś innego ideolo - jeszcze nie wiedzą, jakiego, i, na razie, testują "agile",

"big data", "cloud"... "Artificial Intelligence" ani "In-Memory Calculation" się nie sprawdziły. A nuż

CIOłki coś łykną...

Proponuję nazwę dla tej, jakże nowej, hehehe, kategorii produktów:

EFAS - Excel-Friendly Analytical Systems

Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.07.13 o godzinie 15:42

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:35

Panowie,

Jeszcze jakiś czas temu dało się tu wyłowić trochę merytoryki, ale to co tu ostatnio wyprawiacie

jest dosyć niskich lotów. Postarajcie się lepiej, również dla swego dobra. Taki skromny apel z

mojej strony.

Pozdrawiam.

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

Łukasz K.:

Panowie,

Jeszcze jakiś czas temu dało się tu wyłowić trochę merytoryki, ale to co tu ostatnio

wyprawiacie jest dosyć niskich lotów. Postarajcie się lepiej, również dla swego dobra. Taki

skromny apel z mojej strony.

Pozdrawiam.

A Ty policzyłeś posty? Co można dyskutować _merytorycznie_ przez 192 strony i 6 lat?

Chyba że od tasiemców w rodzaju "Moda na sukces" też oczekujesz _merytoryki_ to

przepraszam.

Ludzie robią tu już sobie tylko i wyłącznie jaja, bo ten temat został przedyskutowany tysiące razy

na tysiące sposobów. Kilka lat temu.

To tyle jeśli chodzi o moją opinię o "Postarajcie się lepiej, również dla swego dobra."

Wszyscy którzy chcieli coś dyskutować dawno zrozumieli że można, ale nie tu. Tu można sobie

robić tylko i wyłącznie jaja. Ale jeśli masz ochotę, spróbuj dyskutować merytorycznie z WG.

Powodzenia życzę. Nie tacy sobie odpuścili.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 23:25

Po pierwsze, nie wiem od kiedy jesteśmy na "Ty"...

Po drugie, przez jakiś czas aktywnie dyskutowałem w tym wątku. Z mojej perspektywy nie jest

koniecznym, aby zaliczyć dyskusje do udanych, jeśli ja kogoś lub ktoś mnie lub ktoś kogoś zdoła

przekonać do innego stanowiska. Wymiana argumentów wystarcza do zajęcia stanowiska innym

nieuczestniczącym aktywnie.

"Pyskówkę" która tutaj ostatnio się dzieje, w mojej ocenie nie kwalifikuje się na kategorię "jaja".

To raczej kategoria, przy której rzeczowy dyskutant woli nie zabierać głosu.

Co do "dobra" samych pyskujących, to powszechnie wiadomo, że rekruterzy czytają wypowiedzi

na publicznych porach. Nawet jeśli pal ich licho, to po co publicznie prezentować taki poziom...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:09
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OK, dobry człowieku,

Po co tu w ogóle przyszedłeś?

Powymądrzać się?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:32

Łukasz K.:

Po pierwsze, nie wiem od kiedy jesteśmy na "Ty"...

Po drugie, przez jakiś czas aktywnie dyskutowałem w tym wątku. Z mojej perspektywy nie

jest koniecznym, aby zaliczyć dyskusje do udanych, jeśli ja kogoś lub ktoś mnie lub ktoś kogoś

zdoła przekonać do innego stanowiska. Wymiana argumentów wystarcza do zajęcia

stanowiska innym nieuczestniczącym aktywnie.

"Pyskówkę" która tutaj ostatnio się dzieje, w mojej ocenie nie kwalifikuje się na kategorię

"jaja". To raczej kategoria, przy której rzeczowy dyskutant woli nie zabierać głosu.

Co do "dobra" samych pyskujących, to powszechnie wiadomo, że rekruterzy czytają

wypowiedzi na publicznych porach. Nawet jeśli pal ich licho, to po co publicznie prezentować

taki poziom...

Jaśnie wielmożny Panie Łukaszu... dziękujemy za bardzo odkrywcze uwagi (rewolucyjne wręcz) i

prosimy o wybaczenie. Niestety, poziom nasz nikczemny nie pozwala na całkowite zrozumienie

Pana rad i pozwolimy sobie kontynuować naszą rąbankę.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 09:37

No, Pan Darek z IBM (Senior cośtam Engicośtam) to prawdziwa tuza merytoryczna...

Bluzgus wymięka (bo on coś chociaż przemyca między wierszami).

Jak tam, Panie Łukaszku K., ile to nam lat zostało, żeby "pyknął" Pan sobie swojego AFINA?

Przypomnieć pościk? Zarzuca Pan dokoła różne rzeczy, a Pana słowa to wiatr...

Pozdro i proszę zaglądać. BI pokazuje tutaj swoją (czerniejącą już w tempie przestraszliwym)

twarz.

Jakoś Excelek górą. Ciągle górą.

A, szuka Pan unpivotów?

http://www.goldenline.pl/forum/3306424/laczenie-dwoch-...

To Pan mało czyta...

http://www.goldenline.pl/forum/3274722/odpiwotowywanie...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:38

Wojciech G.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Jakie słabe? Rewelacyjne.

Co już połindsurfingować se nie można? I po górach porowerzyć?

No witam, witam!!! Ja też po urlopie. Muszę powiedzieć, że oprócz schabowego to

najbardziej mi brakowało właśnie ciebie Pałasie.

Gdzie byłeś, Bluzgusie?

Seszele oczywiście!

Słuchaj, poeto - anegdota. Jest tak bez sensu, że aż mi się śmiać chce.

Ale jest AUTENTYCZNA. I wiem, że nie uwierzycie, bo jest jak wyżej.

Pływam sobie na deseczce na morzu, patrzę - daleko gdzieś płynie gostek. Ma wolniejszą

deskę, więc go dogoniłem. Chwilowo przyflauciło, więc sobie siedliśmy na tych deskach i

zaczęliśmy gaworzyć, że ja tak na imię, on tak, takie tam. (on jest Słoweńcem, a

gaworzymy po dżangielsku)

no ta rozmowa musiała być przekomiczna. Twój angielski jest zniewalający.

Oj tak, oj tak! Przekomiczna. Gościowi to tak leżało na sercu, że opowiadał nawet na środku

morza.
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No strasznie go ten SAP uwierał... skoro tak na środku morza... do obcego faceta? Może czegoś

nie zrozumiałeś (wiesz... z tym twoim angielskim to mogło ci się coś mocno pomieszać).

W pewnym momencie on wypala: "A kim ty jesteś z zawodu?". Tak z głupia frant, "na

środku morza". Ja, że coś tam z komputerami, że excelek, bez szczegółów, bo kurna

jesteśmy na środku morza. (!)

A on: "A bo my tu SAPa wdrażamy, katastrofa, drogi, sztywny, bez sensu, my tu chcemy

coś wiedzieć, a on nic nie daje, sztywny..." (on to powtórzył ze 3 razy).

No faktycznie jaja. Pałas Zakutas wyjechał nad morze do Chorwacji i tam znalazł analityka

Wielką Stopę?! Nigdzie go nie mógł dorwać, ale wystarczyło, że wypłynął na desce, trochę

flauty i proszę..... JEST! A dołączył do was również święty mikołaj?

Nie. Tylko wiatr.

na pewno był to wiatr zmian.

Takie głupie pytanko (bo głupiutki jestem i w biaja wierzę)....

Hehehe, Bluzgusie...

Możesz mnie łajać, opowiadać bajki, ale w to, co powyżej, nie wierzę.

W Biaja już nikt nie wierzy.

Ależ ja wierzę... gorąco. Nie odpowedziałeś... do czego oni tego SAPa potrzebowali i w jakiej

organizacji?

>

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:45

Stefan T.:

na pewno był to wiatr zmian.

Dobrze powiedziane.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:53

Dariusz K.:

OK, dobry człowieku,

Po co tu w ogóle przyszedłeś?

Powymądrzać się?

Panie Kiełbasa, lubię poczytać, jak się ludzie spierają w kulkturalny sposób, jeśli temat mnie

interesuje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:16

Stefan T.:

pozwolimy sobie kontynuować naszą rąbankę.

Ja zaś pozwolę sobie zgłaszać nadużycia w przypadku mało kulturalnych wypowiedzi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:19

Wojciech G.:

Jak tam, Panie Łukaszku K., ile to nam lat zostało, żeby "pyknął" Pan sobie swojego AFINA?

Przypomnieć pościk? Zarzuca Pan dokoła różne rzeczy, a Pana słowa to wiatr...

Pamiętam ile, ale szczerze powiedziawszy to nie zamierzam działać w tym kierunku. Są rzeczy,

które aktualnie pochłaniają mnie bardziej. Innymi słowy ROI z tej inwestycji nie warte jest

mojego czasu.

A, szuka Pan unpivotów?

http://www.goldenline.pl/forum/3306424/laczenie-dwoch-...

To Pan mało czyta...
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http://www.goldenline.pl/forum/3274722/odpiwotowywanie...

To nie ja szukam. Proszę udzielić się czynnie w owym wątku. Zdaje się, że autor poszukuje

rozwiązań typowo SQL-owych, ale możliwe, że podchwyci pomysł.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:29

Łukasz K.:

Stefan T.:

pozwolimy sobie kontynuować naszą rąbankę.

Ja zaś pozwolę sobie zgłaszać nadużycia w przypadku mało kulturalnych wypowiedzi.

Nie, no, pliiiz...

Nie chcemy tu przyzwoitki!

Tu "nadużycia" są zarezerwowane dla mnie (znaczy się - moich postów) a ich autorami są biajki,

nie mogące znieść, że ktoś ma rację, a oni se mogą podskoczyć.

Czy Pan Szanowny już przestał być biajkiem?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.07.13 o godzinie 11:49

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:43

Wojciech G.:

Nie, no, pliiiz...

Nie chcemy tu przyzwoitki!

Tu "nadużycia" są zarezerwowane dla mnie (znaczy się - moich postów) a ich autorami są

biajki, nie mogące znieść, że ktoś ma rację, a oni se mogą podskoczyć.

Obie strony mają za uszami. Liczę na ogólną poprawę z jednej i drugiej.

Czy Pan Szanowny już przestał być biajkiem?

W gruncie rzeczy nie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:57

Wojciech G.:

Łukasz K.:

Stefan T.:

pozwolimy sobie kontynuować naszą rąbankę.

Ja zaś pozwolę sobie zgłaszać nadużycia w przypadku mało kulturalnych wypowiedzi.

Nie, no, pliiiz...

Nie chcemy tu przyzwoitki!

Z tym się zgodzę.

Tu "nadużycia" są zarezerwowane dla mnie (znaczy się - moich postów) a ich autorami są

biajki, nie mogące znieść, że ktoś ma rację, a oni se mogą podskoczyć.

A na poparcie swoich racji ma Pan słowo swoje i kolegi.

I ew. artykuły pisane przez siebie.

Coś jeszcze ?

Moc argumentów powala.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:04

Łukasz K.:

Wojciech G.:
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Nie, no, pliiiz...

Nie chcemy tu przyzwoitki!

Tu "nadużycia" są zarezerwowane dla mnie (znaczy się - moich postów) a ich autorami są

biajki, nie mogące znieść, że ktoś ma rację, a oni se mogą podskoczyć.

Obie strony mają za uszami. Liczę na ogólną poprawę z jednej i drugiej.

Nikomu nie kliknąłem w "nadużycie", proszę Szanownego, więc się Pan zastanowi, zanim Pan

napisze.

Poza tym - dowody!

Czy Pan Szanowny już przestał być biajkiem?

W gruncie rzeczy nie.

To chyba Pan pomylił adresatów swoich napomknień. Ogień na mnie, poproszę!

Czyż to nie zaszczyt będzie stanąć u boku takich specjalistów (od trafiania do galerii sławy BI)

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/afin... , jak pan Darek z IBM albo pan

doktor M,J.B. z Wyższej Szkoły Bankowej z Torunia?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.07.13 o godzinie 12:12
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