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Łukasz K.:

Nie wiem. Wiem natomiast, że są sytuacje kiedy nie ma co się spinać i robić coś koniecznie
akurat w tym narzędziu, a nie innym chociaż do tego służy.

Dokładnie. Kupiliśmy biaja za kilogram melonów i do rzyci on, bo nie robi tego, do czego został
kupiony, czyli nie dostarcza JWPa. Więc, po prostu, traktujemy to jako

sytuacje kiedy nie ma co się spinać i robić coś koniecznie akurat w tym narzędziu, a nie innym
chociaż do tego służy.

Na takim podejściu żyją biaje. WSZĘDZIE, gdzie został wdrożony biaj, WZRASTA
zapotrzebowanie na excelowców, wiżualbejzikowców, accessowców,którzy "wszystko mają", ale
tylko ciut nie tak...
http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...
Włożyliśmy wiele pracy przy wdrożeniu systemu BI. Umiemy uruchomić platformę BI, odświeżyć

zawartość hurtowni danych (HD) i wykonać każdy raport zdefiniowany na platformie.

Ale tak się składa, że Szef chce od nas codziennie pewien raport. Nasz system BI, wdrożony

wzorowo przez renomowaną firmę, przewidywał ten raport i my umiemy go uzyskać. Ale on nie

jest dobry. On jest prawie dobry…. Prawie. Które czyni wielką różnicę.

Mówi Pan w swoim i czyim imieniu?

Świata. Wszystkich ludzi, społeczeństwa, narodu, naszych matek, ojców i braci. I ojca wujka
brata syna też.

Nie, no, bez przesady, tak się nie da. Bo grupa musi być grupą, a nie że jeden wyciąga
problem i wszyscy na nim. Ale każdy ma możliwość pracy równoległej i zdarzają się tacy.
Tu coś robimy wspólnie, a on sobie na boczku ćwiczy swoje. Nie mówię tu o szkoleniach
AFINA, tylko o szkoleniach np. nt. SQLka w Excelu. W tych pierwszych to raczej nie widzę
innej metody.

No to jest tak jak wszędzie. Też mi się zdarzało na różnych szkoleniach robić po swojemu i
podnosić dyskusję jak się pojawiały problemy. Nigdy się nie spotkałem z odmową pomocy.
Może zbiera Pan doświadczenia użytkowników z pracy z narzędziem i mówi wprost, że tego lub
owego się nie da lub jest trudne? (...)

Uff, to jednak nie jestem taki beznadziejny!? Ale ulga.

PS
1./195
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Wojciech G.:

http://excelambitny.blogspot.com/2012/06/spreadsheet-o...
Włożyliśmy wiele pracy przy wdrożeniu systemu BI. Umiemy uruchomić platformę BI,

odświeżyć zawartość hurtowni danych (HD) i wykonać każdy raport zdefiniowany na

platformie.

Ale tak się składa, że Szef chce od nas codziennie pewien raport. Nasz system BI, wdrożony

wzorowo przez renomowaną firmę, przewidywał ten raport i my umiemy go uzyskać. Ale on

nie jest dobry. On jest prawie dobry…. Prawie. Które czyni wielką różnicę.

Cytat z Pierdoły!!! No to oczywiście zamyka dyskusję :). Jak pierdoła napisał to MUSI to być
prawda :)

Wzajemne cytowanie swoich bzdetów nie zwiększa wiarygodności waszych garażowych teoryjek.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:22
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Wojciech G.:

Stefan T.:

No chyba sie nie dowiemy, bo szybko powialo i panowie na deski wskoczyli.

jo.

Pytalem co wdrazali i gdzie, bo sprawa oczywista jest, ze wdrozenie SAP nie zawsze ma
sens. Z drugiej strony, SAP i doslownie kilka innych rozwiazan ma niewielka konkurencje
jako rozwiazania ERP w komplesowych organizacjach. No bo jak nie SAP/Oracle w duzej
firmie to co? Panie Gardzinski?

Bardzo dobre pytanie, jeżeli mówimy o ERPach. To, co SAP zrobił i robi z polskim rynkiem, i
to, jak ten rynek dał się (naciski polityczne + wiadomo co) zrobić, to zakrawa o pomstę do
nieba.
Wszystkie polskie spółki strategiczne, PGE, PGNiG, Taurony,... wszystkie są pod kontrolą
niemieckiej spółeczki. Czad. Polskę można wyłączyć jednym przyciskiem w Heidelbergu.

Sławek wskazał Ci już niekonsekwencję... Microsoft może wyłączyć cały świat :). Zgodnie z twoją
radą to każda z tych firm musiałaby stworzyć własny system. B E Z E D U R A.....

Szarogęszenie się SAPków też już jest legendarne, a pożyteczni idioci vide Sławcio robią tu
fantastyczną robótkę. Tak, tak, wspaniały... Ja, na miejscu polskich strategicznych,
doinwestowałbym Tetę, czy jakiegoś inszego polskiego barachła, i zrobiłbym z tego coś.
A tak to SAP wyznacza standardy, a reszta, w tym np. Teta, to kopiuje. I wszyscy odwalają
kaszankę. No, wiadomo, że SAP ma tutaj pozycję uprzywilejowaną.

A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i gdzie
spółka matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

Oczywiście piszesz bzdety, które wynikają z tego, że masz garażową perspektywę. NIGDZIE tak
nie jest.

I to się potem odbija na tzw. wyjściu analitycznym, a konkretnie jego braku.
Chociaż mam już sygnały (m.in. od naszych studentów), że UDOSTĘPNIA SIĘ W RBDMSach
WIDOKI ANALITYCZNE, DEFINIOWANE UŻYTKOWNIKIEM. Kumacie? Rewolucja! SOA!

A co w zamian?
Myślę, że tak, jak powyżej. Comarchy, Zeto, Tety (chociaż tych ostatnich nie lubię. A ci, co
mnie znają osobiście wiedzą, dlaczego), srety. SAPkom trzebaby serio utrzeć noska, zgadzasz
się ze mną, Panie Trygiel?

Zgadzam się... to ma sens w spółce wielkości AFIN z jednym/kilkoma oddziałami. Pytałem o
duże firmy.
Żaden z tych systemów, które wymieniłeś nie ma skalowalności potrzebnej do wsparcia dużych
firm (np: mających 450 spółek i w kilkudziesięciu krajach).

SAP ma wady. Ale Teta ma go zastąpić? Szczególnie w globalnych spółkach? Jaja sobie robisz
Pałasie? A może proponujesz używanie wielu (kilkudziesięciu??) rozwiązań FK/ERP w dużych
firmach?

W jednej z moich byłych firm wdrażaliśmy globalne rozwiązanie ERP. Tylko cztery (4!!!) firmy:
Oracle, SAP, Exact i jakaś francuska firma miały funkcjonalności, które spełniały powyżej 70%
naszych wymagań (robiliśmy analizę na podstawie RFP (request for proposal)).

Proces wyboru ERP (wbrew temu co myślisz, bo widzieć to nie widziałeś), to nie jest decyzja typu
"widzi mi się" CIO albo CFO. To jest proces/projekt, który ma strukturę i sens. Problem w tym,
że ty tego nie widziałeś... twoja perspektywa to ciotki-klotki, firmy garażowe, szkolenia MS
Excel i polskie spółki ze złogami komunistycznymi....

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:38

Wojciech G.:

Dokładnie. Kupiliśmy biaja za kilogram melonów i do rzyci on, bo nie robi tego, do czego
został kupiony, czyli nie dostarcza JWPa.

O ile znam systemy informatyczne, to dostarcza dokładnie to do czego został zaprogramowany.

nie jest dobry. On jest prawie dobry…. Prawie. Które czyni wielką różnicę.[/i]

To go poprawić, żeby był całkiem dobry i po problemie. Jak się ktoś miga od roboty, to go
postawić do pionu i niech pracuje nad problemem.
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Świata. Wszystkich ludzi, społeczeństwa, narodu, naszych matek, ojców i braci. I ojca wujka
brata syna też.

Hehe, zadam Panu kłam. Mianowicie zaliczam się do Świata, a nie przemawia Pan w moim
imieniu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:40

Stefan T.:

Sławek wskazał Ci już niekonsekwencję... Microsoft może wyłączyć cały świat :). Zgodnie z
twoją radą to każda z tych firm musiałaby stworzyć własny system. B E Z E D U R A.....

A już najbardziej podoba mi się PGNiG. Firma dystrybuująca ROSYJSKI GAZ na NIEMIECKIM
ERPie.
Czad. Powinni sobie jako logo zrobić pacyfkę, a nie jakiś tam ognik bez sensu.

A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i gdzie
spółka matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

Oczywiście piszesz bzdety, które wynikają z tego, że masz garażową perspektywę. NIGDZIE
tak nie jest.

Nosek Ci rośnie Bluzgusie, uważaj, bo porysujesz monitor!

A co w zamian?
Myślę, że tak, jak powyżej. Comarchy, Zeto, Tety (chociaż tych ostatnich nie lubię. A ci, co
mnie znają osobiście wiedzą, dlaczego), srety. SAPkom trzebaby serio utrzeć noska,
zgadzasz się ze mną, Panie Trygiel?

Zgadzam się... to ma sens w spółce wielkości AFIN z jednym/kilkoma oddziałami. Pytałem o
duże firmy.
Żaden z tych systemów, które wymieniłeś nie ma skalowalności potrzebnej do wsparcia
dużych firm (np: mających 450 spółek i w kilkudziesięciu krajach).

SAP ma wady. Ale Teta ma go zastąpić? Szczególnie w globalnych spółkach? Jaja sobie robisz
Pałasie? A może proponujesz używanie wielu (kilkudziesięciu??) rozwiązań FK/ERP w dużych
firmach?

W jednej z moich byłych firm wdrażaliśmy globalne rozwiązanie ERP. Tylko cztery (4!!!) firmy:
Oracle, SAP, Exact i jakaś francuska firma miały funkcjonalności, które spełniały powyżej 70%
naszych wymagań (robiliśmy analizę na podstawie RFP (request for proposal)).

Dobra, dobra, znamy te RFPy... To tak, jak RFPy dotyczące samochodów służbowych dla VIPów
samorządowych. Ma być auto o takich parametrach, ale ma mieć coś tam, co zupełnie
przypadkowo spełnia tylko Skoda Superb, i to tylko w wersji za 200 tysiaków. I jest oferta. RFP,
hehehe

A już z liczbą 4 to mnie nie rozśmieszaj!
Ci, co mnie znają, wiedzą, że opowiadam taką anegdotkę - chyba ją też już pisałem tutaj, ale nie
pamiętam...
(AD 1997) Dzwonię do takiej jednej dużej firemki i opowiadam jaki to AFIN jest fajowy, że tu
błyska, tam świeci, a jak się kichnie, to podaje chusteczkę.
A Pani dyrfin do mnie
- czy jest Pan jednym z 4 wiodących producentów oprogramowania na świecie?
- eeee, ...., yyyy, ...., jeszcze nie...
- Bo Rada Nadzworcza uchwaliła, że my tylko od takich, bo my jesteśy poważni, blebleble
(Firma jest od 14 lat klientem AFINA. Ciągle na starym FK.)

Proces wyboru ERP (wbrew temu co myślisz, bo widzieć to nie widziałeś), to nie jest decyzja
typu "widzi mi się" CIO albo CFO. To jest proces/projekt, który ma strukturę i sens. Problem
w tym, że ty tego nie widziałeś... twoja perspektywa to ciotki-klotki, firmy garażowe,
szkolenia MS Excel i polskie spółki ze złogami komunistycznymi....

Ten post został edytowany przez Autora dnia 18.07.13 o godzinie 11:58

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:55

Łukasz K.:

Wojciech G.:

Dokładnie. Kupiliśmy biaja za kilogram melonów i do rzyci on, bo nie robi tego, do czego
został kupiony, czyli nie dostarcza JWPa.
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nie jest dobry. On jest prawie dobry…. Prawie. Które czyni wielką różnicę.[/i]

To go poprawić, żeby był całkiem dobry i po problemie. Jak się ktoś miga od roboty, to go
postawić do pionu i niech pracuje nad problemem.

Mówi Pan w swoim i czyim imieniu?

Świata. Wszystkich ludzi, społeczeństwa, narodu, naszych matek, ojców i braci. I ojca
wujka brata syna też.

Hehe, zadam Panu kłam. Mianowicie zaliczam się do Świata, a nie przemawia Pan w moim
imieniu.

3 zdania i 2 nieprawdy. Niezła średnia. Ale w ostatnim zdaniu mnie celnie wypunktował,
bystrzacha.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:03

Wojciech G.:

Łukasz K.:

Wojciech G.:

Ale ja właśnie o tym piszę. Pan Sławek pisze, że ma super środowisko z SAPem w roli głównej
(ERP+BI), że w ogóle nie eksportuje do Excelka, bo po co, itp.
A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?

Za długie nogi i wydajny biust.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:59

Wojciech G.:

Stefan T.:

A już najbardziej podoba mi się PGNiG. Firma dystrybuująca ROSYJSKI GAZ na NIEMIECKIM
ERPie.
Czad. Powinni sobie jako logo zrobić pacyfkę, a nie jakiś tam ognik bez sensu.

I to odzywa się polski przedsiębiorca pracujący na amerykańskim excelu i wspierający się
amerykańskim sql'em, pracujący na chińskim komputerze, ubranym w tajwańską odzież.

Nosek Ci rośnie Bluzgusie, uważaj, bo porysujesz monitor!

Proszę podać nazwę jednej firmy pracującej w wymiennym przez Pana modelu.
>

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:06

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łukasz K.:

Wojciech G.:

Ale ja właśnie o tym piszę. Pan Sławek pisze, że ma super środowisko z SAPem w roli
głównej (ERP+BI), że w ogóle nie eksportuje do Excelka, bo po co, itp.
A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?

Za długie nogi i wydajny biust.

Holenderka, daje 5500 litrów mleka rocznie

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:33

Sławomir B.:
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Stefan T.:

A już najbardziej podoba mi się PGNiG. Firma dystrybuująca ROSYJSKI GAZ na NIEMIECKIM
ERPie.
Czad. Powinni sobie jako logo zrobić pacyfkę, a nie jakiś tam ognik bez sensu.

I to odzywa się polski przedsiębiorca pracujący na amerykańskim excelu i wspierający się
amerykańskim sql'em, pracujący na chińskim komputerze, ubranym w tajwańską odzież.

Zaś zostałem wypunktowany. Łał, boli...
Ale SOA (Spreadsheet Oriented Architecture) jest polska! Eee... znaczy się... eee..
Arkuszocentryczna Architektura Analiz, AAA, jak baterie.

Nosek Ci rośnie Bluzgusie, uważaj, bo porysujesz monitor!

Proszę podać nazwę jednej firmy pracującej w wymiennym przez Pana modelu.

Niestety nie wymieniamy monitorów. Zajmują się tym zakłady specjalistyczne
https://www.google.pl/search?q=wymiana+monitor%C3%B3w&i...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:35

Przemysław R.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?

Za długie nogi i wydajny biust.

Holenderka, daje 5500 litrów mleka rocznie

E, tam, mleka...
Ja bym to rozpatrywał pod kątem atrakcyjności...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 18.07.13 o godzinie 13:38

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:38

Przemysław R.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łukasz K.:

Wojciech G.:

Ale ja właśnie o tym piszę. Pan Sławek pisze, że ma super środowisko z SAPem w roli
głównej (ERP+BI), że w ogóle nie eksportuje do Excelka, bo po co, itp.
A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?

Za długie nogi i wydajny biust.

Holenderka, daje 5500 litrów mleka rocznie

Jakbym dawał tyle mleka to pewnie wypłata była by razy 2 :).

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

Wojciech G.:

Przemysław R.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?
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Holenderka, daje 5500 litrów mleka rocznie

E, tam, mleka...
Ja bym to rozpatrywał pod kątem atrakcyjności...

Znaczy tej krówki ? Cóż, o gustach się nie dyskutuje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:38

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Nosek Ci rośnie Bluzgusie, uważaj, bo porysujesz monitor!

Proszę podać nazwę jednej firmy pracującej w wymiennym przez Pana modelu.

Niestety nie wymieniamy monitorów. Zajmują się tym zakłady specjalistyczne
https://www.google.pl/search?q=wymiana+monitor%C3%B3w&i...

Za dużo wyciąłem. Nazwa firmy pracującej na excelach i mailach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:39

Sławomir B.:

Holenderka, daje 5500 litrów mleka rocznie

E, tam, mleka...
Ja bym to rozpatrywał pod kątem atrakcyjności...

Znaczy tej krówki ? Cóż, o gustach się nie dyskutuje.

Dobrze się odciął. Gratulki! ;)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:49

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Nosek Ci rośnie Bluzgusie, uważaj, bo porysujesz monitor!

Proszę podać nazwę jednej firmy pracującej w wymiennym przez Pana modelu.

Niestety nie wymieniamy monitorów. Zajmują się tym zakłady specjalistyczne
https://www.google.pl/search?q=wymiana+monitor%C3%B3w&i...

Za dużo wyciąłem. Nazwa firmy pracującej na excelach i mailach.

Fatamorgana Inc from Bulshit Mountain

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:31

Sławomir B.:

Nazwa firmy pracującej na excelach i mailach.

PKT.pl
Tzn. nie ona sama, tylko zawartość jej produktu - duuuuuuuuuuuuuuuuuuużo firemek.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:42

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Nazwa firmy pracującej na excelach i mailach.

PKT.pl
Tzn. nie ona sama, tylko zawartość jej produktu - duuuuuuuuuuuuuuuuuuużo firemek.

No to proszę się zdecydować czy mówimy o firmach pokroju "Pan Staszek i szfagier - okna na
błysk", czy o F500.
Chyba oczywiste, że u Pana Staszka ERP Sapa raczej wdrażać nie należy.
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błysk", czy o F500.
Chyba oczywiste, że u Pana Staszka ERP Sapa raczej wdrażać nie należy.

Patrzcie, Bluzgusa nie ofuknął. Dla Wiżualbejzikusa, jak coś ma w nazwie Inc albo cóś
angielskiego, to już jest wielkie. I nawet nie szkodzi, że jakiś Bullshit (chyba o to chodziło?),
ważne że hamerykanskie. Yes-yes-yes!

I daj Pan spokój temu F500. Jakaś gazetka se publikuje jakieś pierdoły, a Wy się podniecacie,
jak jaką kulką. Przeca to biaje już jakiś czas temu opuściły swoje ukochane F500 i się wdrażają u
dilerów samochodowych, pocytować ERP-view? Tam, co chwila, lista takich, zakończonych
wielkimi sukcesami, wdrożeń.
Co ma F500 do reala? Jak coś powiem że nie - to Wy, że excelek to maliznacienizna
Jak coś powiem , że tak, to wy że "tam w oddziale jakimś", czyli excelek to maliznacienizna
A jak nic nie powiem, to też, jak wyżej. Wy mnie nie potrzebujecie, żeby głosić swą, jakże
bzdurną, tezę.
A świat już excelka zauważa. Proszę:
http://www.accountingweb.co.uk/article/excel-still-kin...

Zerknijcie na te moje połajanki na http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&
type...
Jak myślicie, ile się płaci za takie wpisy, tzn. że jak się napiszę o czymś co ma w nazwie Excel, to
od razu pojawia się jakiś gość z kosmosu, reklamujący Powerpivota i, drugi, clouda?
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Eee, Pan tak na serio ? Jeżeli tak to współczuję poziomu zrozumienia słowa pisanego.
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I daj Pan spokój temu F500. Jakaś gazetka se publikuje jakieś

F500 to skrót myślowy od "dużej, międzynarodowej" a Pan Staszek zoo to skrót od "małej,
lokalnej" firmy.
Tak ciężko to wydedukować ?

pierdoły, a Wy się podniecacie, jak jaką kulką. Przeca to

Te pierdoły poparte są wynikami finansowymi, więc to chyba nie pierdoły.

biaje już jakiś czas temu opuściły swoje ukochane F500 i się wdrażają u dilerów
samochodowych, pocytować ERP-view? Tam, co chwila, lista takich, zakończonych wielkimi
sukcesami, wdrożeń.
Co ma F500 do reala? Jak coś powiem że nie - to Wy, że excelek to maliznacienizna

Do Pana zrozumienia słowa REALIZM pewnie nic, bo Pana realizm zaczyna się i kończy na Pana
poglądach.
Wszystko inne jest beeeee.

Jak coś powiem , że tak, to wy że "tam w oddziale jakimś", czyli excelek to maliznacienizna

Excela używa się w każdej firmie, ale nie do wszystkiego. To już zostało ustalone i potwierdzone
przez wszystkich uczestników tej "dyskusji". Tylko do Pana to nie dociera jakoś.

A jak nic nie powiem, to też, jak wyżej. Wy mnie nie potrzebujecie, żeby głosić swą, jakże
bzdurną, tezę.

A jaką konkretnie ? "Excel nie jest do wszystkiego" czy "Excel jest w każdej firmie", a może "WG
- jak prowadzić dyskusje bez argumentów".

A świat już excelka zauważa. Proszę:
http://www.accountingweb.co.uk/article/excel-still-kin...

Świat ? WTF ? Jakiś blog to dla Pana świat ?

Zerknijcie na te moje połajanki na http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&
type...

Microsoft Excel: The king of BI wersja angielska. Czyli jak dać się skopać i ośmieszyć na arenie
międzynarodowej.

Jak myślicie, ile się płaci za takie wpisy, tzn. że jak się napiszę o czymś co ma w nazwie Excel,
to od razu pojawia się jakiś gość z kosmosu, reklamujący Powerpivota i, drugi, clouda?

Brzoza, spisek, gdzie jest kszysz...........Żałosne.
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