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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Znaczy się "podpieprzą" Panu model marketingowy ? "Jo mam narzendzie za pińcset, a robi
to samo co biaje za milion".

Dokładnie. Odkrył Pan moje wszystkie karty.

Ale tu się Pan grubo myli, że biaje za milion ROBIĄ TO SAMO, CO NARZĘDZIE ZA PIŃCSET.
ROBIĄ DUŻO MNIEJ, BO NIE SĄ EXCELOCENTRYCZNE.

Ale, dzięki za reklamę!

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii, więc nie
ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.
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Sławomir B.:

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii, więc nie
ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.

A co potrafią, skoro SAM PAN SIEBIE tytułuje
VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją pracy.

?

PS
2./196 ;)
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii, więc
nie ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.

A co potrafią, skoro SAM PAN SIEBIE tytułuje
VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją pracy.

?

PS
2./196 ;)

A co mój profil ma wspólnego z BI ?
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Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii,
więc nie ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.

A co potrafią, skoro SAM PAN SIEBIE tytułuje
VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją pracy.
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A co mój profil ma wspólnego z BI ?

No właśnie nic!

Robi Pan to, co tysiące analityków (VBA, Excel Access) i jest Pan w tym chyba niezły - w każdym
razie ratuje Pan tyłek temu swojemu biajowi. Bez Pana ten biaj nie istnieje, jest niczym.
Ha, w sumie jest też odwrotnie, gdyby nie ów biaj, nie miałby Pan tyle pracy.
Więc w ramach tej symbiozy, tak Pan ślicznie go broni.
Taka schizka lekka, nieprawdaż?
Ale proszę się nie konsultować z lekarzem ani farmaceutą. Wystarczy pomyśleć i zacząć nazywać
rzeczy po imieniu.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 12:38

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii,
więc nie ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.

A co potrafią, skoro SAM PAN SIEBIE tytułuje
VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją pracy.

?

PS
2./196 ;)

A co mój profil ma wspólnego z BI ?

No właśnie nic!

Skoro nic, to po co Pan o nim pisze w dyskusji o BI ?

Robi Pan to, co tysiące analityków (VBA, Excel Access) i jest

To tak jak Pan. VB, excel, sql.

Pan w tym chyba niezły - w każdym razie ratuje Pan tyłek temu swojemu biajowi. Bez Pana
ten biaj nie istnieje, jest niczym.

Jakiemu kurna biajowi ? Ja pracuję z ERP od SAP'a. Słyszał Pan o takim?

Ha, w sumie jest też odwrotnie, gdyby nie ów biaj, nie miałby Pan tyle pracy.

Gdyby nie ten ERP to musiał bym się sklonować.

Więc w ramach tej symbiozy, tak Pan ślicznie go broni.
Taka schizka lekka, nieprawdaż?

Znawca tematu się wypowiedział, więc nie będę dyskutował.

Ale proszę się nie konsultować z lekarzem ani farmaceutą. Wystarczy pomyśleć i zacząć
nazywać rzeczy po imieniu.

Tak zacznę jak Pan na wszystko co nie jest excelem mówić biaj i palić to coś na stosie swojej
ignorancji.
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Sławomir B.:

A co mój profil ma wspólnego z BI ?

No właśnie nic!

Skoro nic, to po co Pan o nim pisze w dyskusji o BI ?

Robi Pan to, co tysiące analityków (VBA, Excel Access) i jest

To tak jak Pan. VB, excel, sql.

 

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - stron... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...

2 z 7 2013-07-31 11:38



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

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

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

Jakiemu kurna biajowi ? Ja pracuję z ERP od SAP'a. Słyszał Pan o takim?

Może ja zacznę szczekać? Bo już mi się wszystko pokręciło. Nie-biaj broni biaja, nie pracując na
biaju, i zarzuca mi, antybiajowi, że ja nie mogę o biaju, bo ten biaj, którego nie ma, to taki
fajowy, bo coś tam...
Miau, miau, .... k, ko, koko, kukurykuuuu, ..., kurczę, jak to było? (to
szczekanie)..................!!!

PS
Cóś jadu kiełbasianego dawno nie było, na wakacjach gdzie, cycóś?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 29.07.13 o godzinie 13:09

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 13:05

Wojciech G.:

Sławomir B.:

A co mój profil ma wspólnego z BI ?

No właśnie nic!

Skoro nic, to po co Pan o nim pisze w dyskusji o BI ?

Robi Pan to, co tysiące analityków (VBA, Excel Access) i jest

To tak jak Pan. VB, excel, sql.

Pan w tym chyba niezły - w każdym razie ratuje Pan tyłek temu swojemu biajowi. Bez
Pana ten biaj nie istnieje, jest niczym.

Jakiemu kurna biajowi ? Ja pracuję z ERP od SAP'a. Słyszał Pan o takim?

Może ja zacznę szczekać? Bo już mi się wszystko pokręciło. Nie-biaj broni biaja, nie pracując
na biaju, i zarzuca mi, antybiajowi, że ja nie mogę o biaju, bo ten biaj, którego nie ma, to taki
fajowy, bo coś tam...
Miau, miau, .... k, ko, koko, kukurykuuuu, ..., kurczę, jak to było? (to
szczekanie)..................!!!

PS
Cóś jadu kiełbasianego dawno nie było, na wakacjach gdzie, cycóś?

Na to nie wiem jak odpowiedzieć. Chyba tak niskiego poziomu nie jestem w stanie osiągnąć.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 13:11

Sławomir B.:

Na to nie wiem jak odpowiedzieć. Chyba tak niskiego poziomu nie jestem w stanie osiągnąć.

Oj tak, oj tak... ;)
Kolejny dowód, że biaj czegoś nie potrafi, co dla nas, badziewiastych excelowców, jest chlebem
powszednim.
Biaje robią cud-miód, a my to, naszymi strasznymi metodami, musimy, ciągle i wciąż,
poprawiać. I poprawiać, i poprawiać...
Taki już nasz los. A, gdyby zmienić optykę na excelocentryczną...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:28

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Na to nie wiem jak odpowiedzieć. Chyba tak niskiego poziomu nie jestem w stanie
osiągnąć.

Oj tak, oj tak... ;)
Kolejny dowód, że biaj czegoś nie potrafi, co dla nas, badziewiastych excelowców, jest
chlebem powszednim.
Biaje robią cud-miód, a my to, naszymi strasznymi metodami, musimy, ciągle i wciąż,
poprawiać. I poprawiać, i poprawiać...
Taki już nasz los. A, gdyby zmienić optykę na excelocentryczną...

...Magia jest w opinii niektórych ucieleśnieniem Chaosu. Jest kluczem zdolnym otworzyć
zakazane drzwi. Drzwi, za którymi czai się koszmar, zgroza i niewyobrażalna okropność, za
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manipulują, kiedyś ktoś popełni błąd, a wówczas zagłada świata będzie przesądzona i
nieuchronna. Magia jest zatem zemstą i orężem Chaosu. To, że po Koniunkcji Sfer ludzie nauczyli
posługiwać się magią, jest przekleństwem i zgubą świata. Zgubą ludzkości. I tak jest. Ci, którzy
uważają magię za Chaos, nie mylą się. ..

A powyższy tekst jest dowodem na.......

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:01

Sławomir B.:

...Magia jest w opinii niektórych ucieleśnieniem Chaosu. Jest kluczem zdolnym otworzyć
zakazane drzwi. Drzwi, za którymi czai się koszmar, zgroza i niewyobrażalna okropność, za
którymi czyhają wrogie, destrukcyjne siły, moce czystego zła, mogące unicestwić nie tylko
tego, kto drzwi te uchyli, ale i cały świat. A ponieważ nie brakuje takich, którzy przy owych
drzwiach manipulują, kiedyś ktoś popełni błąd, a wówczas zagłada świata będzie przesądzona i
nieuchronna. Magia jest zatem zemstą i orężem Chaosu. To, że po Koniunkcji Sfer ludzie
nauczyli posługiwać się magią, jest przekleństwem i zgubą świata. Zgubą ludzkości. I tak jest.
Ci, którzy uważają magię za Chaos, nie mylą się. ..

A powyższy tekst jest dowodem na.......

Na to nie wiem jak odpowiedzieć. Chyba tak wysokiego poziomu nie jestem w stanie osiągnąć.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 15:44

Wojciech G.:

Maciej K.:

Do rzeczy, stawiam pytanie retoryczne:

A co do "oceny profesjonalnej" - Jeżeli Pan nie widzi (o, jeszcze jakiś plusik od profesjonałki,
hehehe), kto tu co sobą reprezentuje, to... ma Pan problem. I Pani Plusikowa też ;)

Z tą "profesjonałką" to Pałasie Zakutasie lekko przesadziłeś. Pani się udało skończyć studia dwa
lata temu...

Będziesz WG arbitrem w sprawie dobrych manier? Możesz wydać poradnik "Etykieta biznesowa
na dnie bajora"... :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:25

Wojciech G.:

Stefan T.:

Apropos zegarków... zakupiłem w Turcji pięknego oryginalnego tureckiego Breitlinga.
Replika 1:1. Zapłaciłem 100 EUR (pewnie i tak za dużo) a oryginał kosztuje 10,000 EUR.

Czyli jak za 1 procenta czuć się lepszym. Gratulujemy!
My wolimy 40 procent.

eee tam... nie kumasz (jak zwykle). Nie stać mnie na oryginał a PODOBA mi się ten zegarek.
Mógłbym go ukraść, mógłbym kupić "bylejaki" zegarek na targu od Chińczyka (czyli to co ty
robisz z koszulami i garniturami) ALBO kupić ładnie wyglądającą replikę:

Oto oryginał:
http://www.apart.pl/pl/zegarki,c,3,Breitling,Transocea...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 29.07.13 o godzinie 16:32

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:30

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Apropos zegarków... zakupiłem w Turcji pięknego oryginalnego tureckiego Breitlinga.
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Czyli jak za 1 procenta czuć się lepszym. Gratulujemy!
My wolimy 40 procent.

eee tam... nie kumasz (jak zwykle). Nie stać mnie na oryginał a PODOBA mi się ten zegarek.

Jasne ;) Brzuch mnie boli.

Mógłbym go ukraść, mógłbym kupić "bylejaki" zegarek na targu od Chińczyka (czyli to co ty
robisz z koszulami i garniturami) ALBO kupić ładnie wyglądającą replikę:

Oto oryginał:
http://www.apart.pl/pl/zegarki,c,3,Breitling,Transocea...

Standardowy chwyt biaja. Pokazuje cud-miód.
Ty masz Bluzgusie TYLKO replikę. Tylko replikę. I już pół GLa wie, że MASZ TYLKO REPLIKĘ.
1%. Która Cię zechce z 1% twojego ogona, pawiu?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 16:51

Stefan T.:

Będziesz WG arbitrem w sprawie dobrych manier? Możesz wydać poradnik "Etykieta
biznesowa na dnie bajora"... :)

Świetny podtytuł do książki "SQL w Excelu"! Dzięki, Bluzgusie!
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/

Ten post został edytowany przez Autora dnia 29.07.13 o godzinie 16:54
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Wojciech G.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Apropos zegarków... zakupiłem w Turcji pięknego oryginalnego tureckiego Breitlinga.
Replika 1:1. Zapłaciłem 100 EUR (pewnie i tak za dużo) a oryginał kosztuje 10,000
EUR.

Czyli jak za 1 procenta czuć się lepszym. Gratulujemy!
My wolimy 40 procent.

eee tam... nie kumasz (jak zwykle). Nie stać mnie na oryginał a PODOBA mi się ten
zegarek.

Jasne ;) Brzuch mnie boli.

Mógłbym go ukraść, mógłbym kupić "bylejaki" zegarek na targu od Chińczyka (czyli to co ty
robisz z koszulami i garniturami) ALBO kupić ładnie wyglądającą replikę:

Oto oryginał:
http://www.apart.pl/pl/zegarki,c,3,Breitling,Transocea...

Standardowy chwyt biaja. Pokazuje cud-miód.
Ty masz Bluzgusie TYLKO replikę. Tylko replikę. I już pół GLa wie, że MASZ TYLKO REPLIKĘ.
1%. Która Cię zechce z 1% twojego ogona, pawiu?

ehhhh... znowu nie kumasz :)... pawiową już mam. Ogon upiększyłem dla siebie (Pana
Pawia).... ale dość tam o moim wspaniałym zegarku :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:59

Stefan T.:

ehhhh... znowu nie kumasz :)... pawiową już mam. Ogon upiększyłem dla siebie (Pana
Pawia).... ale dość tam o moim wspaniałym zegarku :)

Pawiowa wie, że Paw ma tylko 1%, a na pawiowej pawiowi (podobno) zależy.
Inne pawiówki (no bo nie "pawianki") myślą, że Paw ma 100%, ale pawiowi na nich (podobno)
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Paw se szczelił w kolano :(

Dobrze gadał - nic nie kumam.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 18:34

Wojciech G.:

Stefan T.:

ehhhh... znowu nie kumasz :)... pawiową już mam. Ogon upiększyłem dla siebie (Pana
Pawia).... ale dość tam o moim wspaniałym zegarku :)

Pawiowa wie, że Paw ma tylko 1%, a na pawiowej pawiowi (podobno) zależy.
Inne pawiówki (no bo nie "pawianki") myślą, że Paw ma 100%, ale pawiowi na nich (podobno)
nie zależy.
Co na to pawiowa? Se pewnie myśli: A niech się która jędza obejrzy, to zaraz powiem, że 1%.
Paw se szczelił w kolano :(

Dobrze gadał - nic nie kumam.

Tiaaa.... Zdecydowanie lepszym sposobem na "pawiowki" jest zakup brazowego garnituru, zoltej
koszuli oraz krawatu z myszka Mickey w zaprzyjaznionym ciucholandzie :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:10

Sławomir B.:

Ale tu się Pan grubo myli, że biaje za milion ROBIĄ TO SAMO, CO NARZĘDZIE ZA PIŃCSET.
ROBIĄ DUŻO MNIEJ, BO NIE SĄ EXCELOCENTRYCZNE.

Ale, dzięki za reklamę!

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii, więc nie
ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.

No i nie napisał Wiżualbejzikus, co potrafią te biaje. Musi, nic nie potrafią i nic sensownie nie
można z nimi zrobić. No, coś tam pobełkotał o magii do zamkniętych drzwi - tak, tak, wiemy, też
czytamy reklamy biaja.

Tylko Excelek i VBA. Tu przyznaję Ci rację, Wiżualbejzikusie.

******************
Poczytajta też to, ale jaja.
Już biaje są be do kwadratu, bo BiDa rządzi!
Bluzgus mnie wyzywa od Skleponarogulubów, hehehe. Do tego jest BiDa!

Ale bełkot, ja p... w sam raz dla CIOłków, sorka, "liderów IT".

Big Data dla każdego

Big Data jest obecne wszędzie. Od szpitali, przez szkoły, przedsiębiorstwa, aż po twój ulubiony

sklep na rogu, ludzie na całym świecie odkrywają potencjał Big Data. Piszą o tym gazety, a

blogerzy umieszczają wpisy na swoich blogach. Wydawane są książki i pisane są prace

badawcze. Firmy myślące przyszłościowo, które czytają te gazety, blogi, prace badawcze i

książki, skupiają się na gromadzeniu i przechowywaniu każdego możliwego fragmentu danych.

Według ostatnich badań firmy Gartner, 42 procent liderów IT zainwestowało już w technologię

Big Data lub planuje to zrobić w ciągu najbliższego roku.

PS
http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

PPS
Tu macie, Misie-pysie, PRAWDZIWY PROBLEM z Big Data (wielkimi literami, oczywiście). I,
oczywiście Wiżualbejzikusa, który doradza... oraz Business Developera, który "kluczy" (do
tablicy)
http://www.goldenline.pl/forum/1872484/makro-kopiowani...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 31.07.13 o godzinie 11:19

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:03
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Sławomir B.:
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Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 192  193  194  195  196  197     Następna »

ROBIĄ DUŻO MNIEJ, BO NIE SĄ EXCELOCENTRYCZNE.

Ale, dzięki za reklamę!

Raczej problemem jest to, że nie są GardzińskoCentryczne. Nie pasują do Pana teorii, więc
nie ma znaczenie co można nimi robić i co potrafią.

No i nie napisał Wiżualbejzikus, co potrafią te biaje. Musi, nic nie potrafią i nic sensownie nie
można z nimi zrobić. No, coś tam pobełkotał o magii do zamkniętych drzwi - tak, tak, wiemy,
też czytamy reklamy biaja.

A może w końcu Pan samodzielnie zdecyduje się popracować przez chwilę na jakimś ?
Może wtedy ktoś zacznie Pana wypowiedzi brać poważniej.

Tylko Excelek i VBA. Tu przyznaję Ci rację, Wiżualbejzikusie.

Proszę nie łgać. Zgadza się Pan wyłącznie ze swoim zdaniem.
Ps.: Już Panu pisałem kiedyś - dla mnie może Pan nawet wodę w kibelku spuszczać z excela.

******************
Poczytajta też to, ale jaja.
Już biaje są be do kwadratu, bo BiDa rządzi!
Bluzgus mnie wyzywa od Skleponarogulubów, hehehe. Do tego jest BiDa!

Ale bełkot, ja p... w sam raz dla CIOłków, sorka, "liderów IT".

[i]

Skoro poniższe to bełkot, to jak ocenić Pana wypowiedzi ?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 31.07.13 o godzinie 11:27

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:21

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Tu macie, Misie-pysie, PRAWDZIWY PROBLEM z Big Data (wielkimi literami, oczywiście). I,
oczywiście Wiżualbejzikusa, który doradza... oraz Business Developera, który "kluczy" (do
tablicy)
http://www.goldenline.pl/forum/1872484/makro-kopiowani...

Ja odpowiedziałem na konkretne pytanie użytkownika forum. Pan wkleił swoją reklamę. Co jest
bardziej przydatne ?
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