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Panie Wojciechu, ostatnio zainteresowałem się tematem, który jest chyba bardzo dobrym
przykładem kwestii zastosowania i możliwości Excela.

To programy wspomagające proces podejmowania decyzji. Gdy mamy do podjęcia decyzję, dla
której są 3 opcje, a przy każdej 5 kryteriów to nie ma z tym problemu. Problem zaczyna się przy
odpowiedniej skali - gdy opcji jest kilkadziesiąt, a wybór opiera się na wielopoziomowych
grupach kilkunastu

kryteriów. Wtedy jest to już trudne do opanowania. Ale na świecie sobie z tym poradzili - są
metody np. Analytical Hierarchy Process (niestety po angielsku, polskiej nazwy jeszcze nie ma),
w której wykorzystuje się rachunek macierzowy.

BINGO! powie Pan, przecież nie ma nic lepszego niż Excel do rachunku macierzowego. Zgadza
się - jeśli chce Pan sobie zaprezentować liczenie wektora własnego z kwadratu macierzy Excel
jest idealny - ponieważ wektor się doszacowuje podnosząc do kwadratu macierz kilkukrotnie to
arkusz kalkulacyjny

jest tutaj rewelelacyjny. Problem robi się wtedy gdy zrobi Pan sobie taką formatkę dla 4
kryteriów, a na warsztacie okaże się, że klient ma 5 kryteriów. Wtedy mówi Pan - przepraszam
bardzo na pół godzinki, ale tyle potrzebuję, żeby macierze 4*4 przerobić na 5*5. A klient ma 10
grup po kilkanaście kryteriów, więc wyniki swoich odpowiedzi zamiast od razu na warsztatach
zobaczy za tydzień.
Więc to jest kwestia skali - jeśli ktoś chce błysnąć w firmie scoringiem macierzowym to może
zrobić narzędzie w Excelu i w jego skali będzie to najbardziej efektywne, ale jak na poziomie
firmy taki scoring robi się w iluś departamentach to lepiej wdrożyć narzędzie, które jeszcze
pozwoli by scoring robić kwartalnie.

Na świecie już to przerabiali i mają do tego stosowne aplikacje.

Nie wiem czy Pan wie, kto byli luddyści? To taki ruch protestu w XVIII/XIX przeciwko
wprowadzaniu maszyn do procesu produkcji - zajmowali się ich niszczeniem w proteście
przeciwko odbieraniu pracy - mam wrażenie, że część ludzi jest u nas takimi luddystami i co
zaskakujące są oni tam, gdzie by się człowiek ich najmniej spodziewał, czyli np. w IT. Zawsze
można walczyć z postępem technicznym, ale efekcie końcowym kończy się na nieefektywnym
zacofaniu - czyli ciężkiej pracy, za którą mało płacą. A potem jeszcze przychodzi ktoś kto zna
metodę i zamiast coś przez miesiąc robi w jeden dzień.

Zgłoś | Link | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |15.04.2011, 08:06

Andrzej O.:

Panie Wojciechu, ostatnio zainteresowałem się tematem, który jest chyba bardzo dobrym
przykładem kwestii zastosowania i możliwości Excela.

Panie Andrzeju, nie ostatnio ja interesuję się tematem transportu na poduszce magnetycznej.
Nie wiem, ale pewnie jestem JEDYNYM tutaj, który miał w życiu okazję jechać osobiście (!)
pociągiem bez kół (1989, listopad, Berlin Zachodni, testowy odcinek kolejki magnetycznej, 1,5
km, 20 km/h max)
Poduszka magnetyczna w transporcie to dobry przykład pokazania ograniczeń koła w
transporcie.

To programy wspomagające proces podejmowania decyzji. Gdy mamy do podjęcia decyzję,
dla której są 3 opcje, a przy każdej 5 kryteriów to nie ma z tym problemu. Problem zaczyna
się przy odpowiedniej skali - gdy opcji jest kilkadziesiąt, a wybór opiera się na
wielopoziomowych grupach kilkunastu

To sposób unikania tarcia w dziedzinie poruszania się. Gdy mamy pojazd, który ma łyżwy i lód
jako nawierzchnię albo koła stalowe i śliczne szyny, nie ma w zasadzie problemu. Problem
zaczyna się na podłożu miękkim - a gdy dochodzi problem wielu osi - jest to trudne do
opanowania

kryteriów. Wtedy jest to już trudne do opanowania. Ale na świecie sobie z tym poradzili - są
metody np. Analytical Hierarchy Process (niestety po angielsku, polskiej nazwy jeszcze nie
ma), w której wykorzystuje się rachunek macierzowy.

Ale na świecie sobie z tym poradzili - są samoloty, pociągi na poduszce (polskiej nazwy długo nie
będzie)

BINGO! powie Pan, przecież nie ma nic lepszego niż Excel do rachunku macierzowego. Zgadza
się - jeśli chce Pan sobie zaprezentować liczenie wektora własnego z kwadratu macierzy Excel
jest idealny - ponieważ wektor się doszacowuje podnosząc do kwadratu macierz kilkukrotnie
to arkusz kalkulacyjny
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BINGO! powie Pan nie ma nic lepszego, niż kolej. Zgadza się, jeśli Pan chce od stacji do stacji i
nieelastycznie, o określonych godzinach... - takie są zasady transportu hurtowego

jest tutaj rewelelacyjny. Problem robi się wtedy gdy zrobi Pan sobie taką formatkę dla 4
kryteriów, a na warsztacie okaże się, że klient ma 5 kryteriów. Wtedy mówi Pan -
przepraszam bardzo na pół godzinki, ale tyle potrzebuję, żeby macierze 4*4 przerobić na 5*5.
A klient ma 10 grup po kilkanaście kryteriów, więc wyniki swoich odpowiedzi zamiast od razu
na warsztatach zobaczy za tydzień.

Problem robi się, gdy che Pan podjechać pod dom dziewczyny i zabrać ją do kina, itp

Więc to jest kwestia skali - jeśli ktoś chce błysnąć w firmie scoringiem macierzowym to może
zrobić narzędzie w Excelu i w jego skali będzie to najbardziej efektywne, ale jak na poziomie
firmy taki scoring robi się w iluś departamentach to lepiej wdrożyć narzędzie, które jeszcze
pozwoli by scoring robić kwartalnie.

Więc jest to kwestia skali - jeśli ktoś chce błysnąć zderzaczkiem, to itp...
Ale jeśli chce Pan błysnąć przed populacją kobitek, to się kupuje odrzutowca.

Na świecie już to przerabiali i mają do tego stosowne aplikacje.

Na świecie już to przerabiali i mają do tego odpowiednie odrzutowce

Nie wiem czy Pan wie, kto byli luddyści? To taki ruch protestu w XVIII/XIX przeciwko
wprowadzaniu maszyn do procesu produkcji - zajmowali się ich niszczeniem w proteście
przeciwko odbieraniu pracy - mam wrażenie, że część ludzi jest u nas takimi luddystami i co
zaskakujące są oni tam, gdzie by się człowiek ich najmniej spodziewał, czyli np. w IT. Zawsze
można walczyć z postępem technicznym, ale efekcie końcowym kończy się na nieefektywnym
zacofaniu - czyli ciężkiej pracy, za którą mało płacą. A potem jeszcze przychodzi ktoś kto zna
metodę i zamiast coś przez miesiąc robi w jeden dzień.

Nie wiem, czy Pan wie, kto to są motocykliści? To taki ruch hałasu niedzielnego, przeciwko
wprowadzaniu jakichkolwiek innowacji w temat sposobu poruszania się (oraz hałasu)
jednośladów - mam wrażenie że część młodzieży męskiej w różnym wieku jest u nas takimi
motocyklistami i są tam, gdzie by się człowiek ich nigdy nie spodziewał ("Motocykle są
wszędzie"). Zawsze można walczyć z postępem technicznym, ale zawsze kończy się to na
zacofanym, wszędobylskim hałasie przy niedzielnym grillu. A potem przychodzi ktoś z biletem
lotniczym i leci na Hawaje.

Koło jest strasznie ZACOFANYM wynalazkiem. DLACZEGO PAN GO UŻYWA?
Dlaczego nie lata Pan samolotem do pracy albo pociągami na poduszkach magnetycznych czy
powietrznych? Dlatego że ludzie znają koło, znają jego niewątpliwe zalety, ale znają i wady. I
walczą z tymi wadami dość sprawnie, np. produkując smary. A są jeszcze goście, którzy np.
ulepszają trochę te koła przez produkcję łożysk, lepszych opon itp. Koło można ulepszyć - nie
trzeba go zastępować czymkolwiek innym.

P.S. Strasznie naukowy wywód n.t. nowoczesności - dziękujemy.

Żeby nowe było wystarczająco dobre, musi być dużo lepsze od starego.
A nie jest. Po prostu. I zaklinanie tego faktu jest próżne.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.11 o godzinie 11:13

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.04.2011, 10:52

Wojciech Gardziński:

Koło jest strasznie ZACOFANYM wynalazkiem. DLACZEGO PAN GO UŻYWA?
Dlaczego nie lata Pan samolotem do pracy albo posciągami na poduszkach magnetycznych czy
powietrznych? Dlatego że ludzie znają koło, znają jego niewątpliwe zalety, ale znają i wady. I
walczą z tymi wadami dość sprawnie, np.produkując smary. A są jeszcze goście, którzy np.
ulepszają trochę te koła przez produkcję łożysk, lepszych opon itp. Kooło można ulepszyć - nie
trzeba go zastępować czymkolwiek innym.

no własnie jak się chce lecieć np. w kosmos to czasami trzeba i wcale nie oznacza to , że koła nie
przydadza się gdzieś indziej i od razu trzeba wywalać je do smietnika. Co chce Pan udowodnić?
że pieszo też mozna dojść do Częstochowy i są tacy co lubią pospacerować? oczywiście, że są i
osobiście popieram - ruch to zdrowie:), a exela lubię:))

Iwona K. edytował(a) ten post dnia 15.04.11 o godzinie 11:36

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.04.2011, 11:32

Kobieta? Tutaj????
Szanowna Pani, witam, rączki całuję, itp...
Z tymi facetami to tylko mordobicie...
;)

Ale chyba mnie Pani nie do końca zrozumiała... bo to ja jestem tutaj od obrony koła.
"Koło - the Król of Transport"
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.11 o godzinie 11:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.04.2011, 11:36

Wojciech Gardziński:

Kobieta? Tutaj????

Ale chyba mnie Pani nie do końca zrozumiała... bo to ja jestem tutaj od obrony koła.

tak, liczyłam się z taką odpowiedzią chociaż mimo wszystko jestem jednak trochę zaskoczona.
Powinnam przed wypowiedzią wkleić jakieś zdjęcie, by mozna jeszcze żart o blondynkach
puscić:)
Ale i tak dziekuję - mam jasność i zmykam. To kto kogo zrozumiał lub nie pozostawiam Panu do
przemyślenia:)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |15.04.2011, 12:07

Iwona K.:

Wojciech Gardziński:

Kobieta? Tutaj????

Ale chyba mnie Pani nie do końca zrozumiała... bo to ja jestem tutaj od obrony koła.

tak, liczyłam się z taką odpowiedzią chociaż mimo wszystko jestem jednak trochę zaskoczona.
Powinnam przed wypowiedzią wkleić jakieś zdjęcie, by mozna jeszcze żart o blondynkach
puscić:)
Ale i tak dziekuję - mam jasność i zmykam. To kto kogo zrozumiał lub nie pozostawiam Panu
do przemyślenia:)

"Myśleć przy blondynce..." to chyba zadanie podobnej trudności co "zrobić coś sensownego z,
kupionym za miliony, biajem..."?

Dzięki za głos fanki Excela. Rzadki tutaj.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj15.04.2011, 12:26

Nonono..., już 80%!

Really…Why do 80% of BI Implementations Fail?
So many BI professionals, but still BI implementations fail. Why is that and how can we prevent
this from happening again and again and again and ...
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&srchtype=discu...

Świat się zmienia...(!)

P.S. Oj, zmienia, zmienia...
Już niektórzy OŚMIELAJĄ się zauważać, że coś nie tak. Jeszcze, na razie, "wszyscy są winni, tylko
nie oni i ich wybory", ale zawsze to coś. W dalszej kolejności będą pewnie Żydzi i cykliści.
Czekamy.
http://www.goldenline.pl/forum/2367902/opinie-nt-firm-...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.04.11 o godzinie 22:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj17.04.2011, 10:39

Jak wiadomo biaje:

- Zwiększają ROI
- Zwiększaja sprzedaż
- Zwiększają wartość firmy
- Łapią przestępców w Szwecji
- Cośtamcośtam z Łańcuchem Wartości (tego nigdy nie rozumiałem)
- Leczy pacjentów i finanse szpitali
- Oferują Jedną Wersję Prawdy, takie tam...
- Przewidują zagrożenia
- W ogóle dostarczają inteligencji ("prebuilt BI solutions that deliver intuitive, role-based
intelligence throughout an organization.")

ALE TO PIKUŚ! (znaczy, Pan Pikuś)
To wszystko betka! Sprawy nieistotne...

Czapki z głów! Oto Prawdziwa Inteligencja:
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.04.11 o godzinie 12:55

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.04.2011, 09:02

słownik Webstera:
Intelligence:
(n.) The act or state of knowing; the exercise of the understanding., (n.) The capacity to know or
understand; readiness of comprehension; the intellect, as a gift or an endowment., (n.)
Information communicated; news; notice; advice., (n.) Acquaintance; intercourse;
familiarity., (n.) Knowledge imparted or acquired, whether by study, research, or
experience; general information., (n.) An intelligent being or spirit; -- generally applied to
pure spirits; as, a created intelligence.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |28.04.2011, 13:54

Andrzej O.:

Intelligence:
generally applied to pure spirits

Ogólnie stosowane do czystych duchów

(Tłumaczenie Google Translatora, jakże prawdziwe!)

http://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#en|pl|s%C5%82....

P.S.
Ale, zaraz, od kiedy słownik Webstera, ma tłumaczyć sens angielski ze słów angielskich tekstu
polskiego z samochodu japońskiej marki francuskiego koncernu? (Zagubiłem się.)
Co, nie rozumiemy już polskiego znaczenia słów???
Aż tak daleko jesteśmy w Matrixie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.04.11 o godzinie 16:47

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj28.04.2011, 14:08

Ani-m Colombo, ani-m Ojciec Mateusz, ale - podedukujmy...

1. BI chcą nam dostarczyć inteligencji i to za nasze pieniądze - znaczy mają jej więcej od nas,
czyli jesteśmy głupsi.

2. Ponieważ, przy bliższym rozeznaniu, oni też maja jej mało, albo nawet dramatycznie mało - to
znaczy, że my (klienci BI) mamy jej jeszcze mniej!

3. Ponieważ systemy BI sprzedaje się zwykle na własnym ERP lub na zaprzyjaźnionym ERP -
znaczy, że wcześniej już tego ERPa nam sprzedali, albo, co najmniej, się z nim (znaczy z jego
producentem, wiadomo) zaprzyjaźnili.

4. Jeżeli sprzedali nam najpierw coś, a potem chcą nam sprzedać biaja, oznacza już tylko to, że
uważają nas za kretynów PONIEWAŻ jesteśmy już ich klientami!!!

Hmm... - pod rozwagę wszystkim, rozważającym zakup przerozważnego biaja.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.05.2011, 10:01
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Zważywszy na to, że nie należy Pan najprawdopodobniej do grona osób/firm, które rozwiązania
BI kupiły to nazywanie tych, którzy to zrobili kretynami jest już nawet poniżej Pana poziomu...
Rozumiem, że wątek musi żyć - w końcu to Pana "autopromocja" ale proszę trzymać
przynajmniej minimalny poziom i nie obrażać innych nawet jeśli Panu wydaje się, że ma rację...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.05.2011, 14:28

Krzysztof Konitz:

Zważywszy na to, że nie należy Pan najprawdopodobniej do grona osób/firm, które
rozwiązania BI kupiły to nazywanie tych, którzy to zrobili kretynami jest już nawet poniżej
Pana poziomu...
Rozumiem, że wątek musi żyć - w końcu to Pana "autopromocja" ale proszę trzymać
przynajmniej minimalny poziom i nie obrażać innych nawet jeśli Panu wydaje się, że ma
rację...

Witam Szanownego.

Ja nie nazywam nikogo kretynem - ja tylko wnioskuję z przesłanek, które bardzo jasno
określiłem. Jeżeli nie zgadza się Pan z przesłankami lub z procesem rozumowania (oczywiście ma
Pan takie prawo) PROSZĘ TO NAPISAĆ, a nie czepiać się osoby, czyli mnie.
Jeżeli jednak po prostu urażam Pana uczucia, bo jest Pan sercem, rozumem i kieszenią związany
z BI, to, Pan wybaczy, jest to (czepianie się mnie bez sensu) nawet poniżej Pana poziomu.
Niech Pan trzyma poziom I SIĘ ODEZWIE MERYTORYCZNIE!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.11 o godzinie 14:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.05.2011, 14:41

Nie bądźmy dziećmi:

Wojciech Gardziński:

4. Jeżeli sprzedali nam najpierw coś, a potem chcą nam sprzedać biaja, oznacza już tylko to,
że uważają nas za kretynów PONIEWAŻ jesteśmy już ich klientami!!!

Napisałem w tym wątku tylko dlatego, że wg mnie przegiął Pan tym razem przechodząc od
swojego zwykłego sarkazmu do inwektyw.
Jakiekolwiek dyskusji z Panem dotyczących merytorycznie tematu wątku już dawno
zaprzestałem z Panem prowadzić. Są bezcelowe.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.05.2011, 14:48

Krzysztof Konitz:

Nie bądźmy dziećmi:

Wojciech Gardziński:

4. Jeżeli sprzedali nam najpierw coś, a potem chcą nam sprzedać biaja, oznacza już tylko
to, że uważają nas za kretynów PONIEWAŻ jesteśmy już ich klientami!!!

Napisałem w tym wątku tylko dlatego, że wg mnie przegiął Pan tym razem przechodząc od
swojego zwykłego sarkazmu do inwektyw.
Jakiekolwiek dyskusji z Panem dotyczących merytorycznie tematu wątku już dawno
zaprzestałem z Panem prowadzić. Są bezcelowe.

JAKICH INWEKTYW???
Gdybym napisał "X jest kretynem." to byłaby to inwektywa.
Ja piszę, że, według pewnej dedukcji, "X uważa Y za kretyna.", a to chyba nie jest inwektywa?

A, zaraz! Kogo ja w takim układzie obrażam?
Zdaje się że użyte słowo "kretyn" dotyczy klienta (tzn. taki jest WNIOSEK, a nie moje zdanie, z
traktowania go przez biaje) a nie dostawcy, który łeb ma jak najbardziej na karku.
Więc
1. czy Pan jest klientem BI?
2. Kto Panu dał upoważnienie do reprezentowania owych klientów? Z tego, co wiem, oskarżony
nie ma prawa bronić pokrzywdzonego jako jego adwokat, ale może się mylę?
W kwadracie Gartnera wszystko jest wszak możliwe.

No, ale dobrze.
Proszę mi zaprezentować JEDNEGO, słownie JEDNEGO klienta BI, który nie przerabia danych,
otrzymanych z BI, w arkuszu kalkulacyjnym!
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Bo ja mogę Panu podać setki przykładów, gdzie wszystko jest robione w arkuszu kalkulacyjnym
POMIMO posiadania biaja.

P.S.
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...
Panie Krzysztofie Bardzo Znajomy!
Ja, według Pana, przeginam od 28.8.2009 !!! Co tak Pana nagle tknęło?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.11 o godzinie 15:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.05.2011, 14:54

Wojciech Gardziński:

Więc
1. czy Pan jest klientem BI?

Tak jestem. W firmie, której jestem współwłaścicielem zakupiliśmy oraz używamy zarówno SAP
ERP jak i SAP BI.

2. Kto Panu dał upoważnienie do reprezentowania owych klientów? Z tego, co wiem,
oskarżony nie ma prawa bronić pokrzywdzonego jako jego adwokat, ale może się mylę?

Jak wyżej. Ale nawet gdybym nie był także klientem, który kupił rozwiązanie BI to miałbym
prawo napisać coś w czyjejś obronie - nie jesteśmy w sądzie...

Proszę mi zaprezentować JEDNEGO, słownie JEDNEGO klienta BI, który nie przerabia danych,
otrzymanych z BI, w arkuszu kalkulacyjnym!

Bo ja mogę Panu podać setki przykładów, gdzie wszystko jest robione w arkuszu
kalkulacyjnym POMIMO posiadania biaja.

Stwierdzenie bez sensu - nikt nie podważa roli arkusza kalkulacyjnego jako jednego z ważnych
interfejsów dostępu do danych przechowywanych w hurtowni. To tylko Pan od miesięcy bije
pianę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.05.2011, 15:11

Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Więc
1. czy Pan jest klientem BI?

Tak jestem. W firmie, której jestem współwłaścicielem zakupiliśmy oraz używamy zarówno
SAP ERP jak i SAP BI.

Wersje developerskie.

2. Kto Panu dał upoważnienie do reprezentowania owych klientów? Z tego, co wiem,
oskarżony nie ma prawa bronić pokrzywdzonego jako jego adwokat, ale może się mylę?

Jak wyżej. Ale nawet gdybym nie był także klientem, który kupił rozwiązanie BI to miałbym
prawo napisać coś w czyjejś obronie - nie jesteśmy w sądzie...

To czemu Pan mnie OSĄDZA?

Proszę mi zaprezentować JEDNEGO, słownie JEDNEGO klienta BI, który nie przerabia
danych, otrzymanych z BI, w arkuszu kalkulacyjnym!

Bo ja mogę Panu podać setki przykładów, gdzie wszystko jest robione w arkuszu
kalkulacyjnym POMIMO posiadania biaja.

Stwierdzenie bez sensu - nikt nie podważa roli arkusza kalkulacyjnego jako jednego z ważnych
interfejsów dostępu do danych przechowywanych w hurtowni. To tylko Pan od miesięcy bije
pianę.

(...)

Ceny biajów i usług biajowych już spadły 3-krotnie. Niech spadają dalej!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.11 o godzinie 17:43
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Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.05.2011, 15:13

Zatem ostatni już raz odpowiadam:

Wojciech Gardziński:

Więc
1. czy Pan jest klientem BI?

Tak jestem. W firmie, której jestem współwłaścicielem zakupiliśmy oraz używamy zarówno
SAP ERP jak i SAP BI.

Wersje developerskie.

Napisałem wyraźnie - kupiliśmy. Używamy produkcyjnie. Dziwne prawda ? Nie pasuje do Pana
układanki ?

2. Kto Panu dał upoważnienie do reprezentowania owych klientów? Z tego, co wiem,
oskarżony nie ma prawa bronić pokrzywdzonego jako jego adwokat, ale może się mylę?

Jak wyżej. Ale nawet gdybym nie był także klientem, który kupił rozwiązanie BI to miałbym
prawo napisać coś w czyjejś obronie - nie jesteśmy w sądzie...

To czemu Pan mnie OSĄDZA?

Nie osądzam - tylko zwracam uwagę - na forum publicznym mógłby Pan zachować jakąś
powściągliwość - to nie jest forum "polityka".

Proszę mi zaprezentować JEDNEGO, słownie JEDNEGO klienta BI, który nie przerabia
danych, otrzymanych z BI, w arkuszu kalkulacyjnym!

Bo ja mogę Panu podać setki przykładów, gdzie wszystko jest robione w arkuszu
kalkulacyjnym POMIMO posiadania biaja.

Stwierdzenie bez sensu - nikt nie podważa roli arkusza kalkulacyjnego jako jednego z
ważnych interfejsów dostępu do danych przechowywanych w hurtowni. To tylko Pan od
miesięcy bije pianę.

A Pan ją zlizuje. A mi o to właśnie chodzi.(*)

Bez komentarza.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.05.2011, 15:30

Krzysztof Konitz:

Zatem ostatni już raz odpowiadam:

Strach padł na wszystkich. Mowy końcowe i ... wyrok?

Napisałem wyraźnie - kupiliśmy. Używamy produkcyjnie. Dziwne prawda ? Nie pasuje do Pana
układanki ?

Krzysztof Konitz - profil

Doświadczenie i referencje

Firma:

Quercus (od 2006-09)

Stanowisko:

konsultant SAP ABAP, BW, SEM (współwłaściciel)

Obowiązki:

Prace programistyczne (ABAP, Java)

Implementacje rozwiązań SAP BI (BW, Business Objects)

Konfiguracja SAP SEM (BPS, CPM)

Aplikacje webowe (BSP, web dynpro, Java i J2EE, Enterprise Portal)

Wymiana danych pomiędzy systemami (EDI, IDoc, XI, Business Connector)

Używamy produkcyjnie. Łaahahahahahaha!
Co, ma Pan pulpit z prędkościomierzem "Stopień wrobienia klienta w monopol naszych usług"?

-----------------------------------------------------
P.S.
Wie Pan co, Panie Krzysztofie, jednak trochę się zagalopowałem w swoich wypowiedziach.
Przepraszam Pana za hasło "Pan zlizuje". Usuwam ze wszystkich swoich postów i obiecuję
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 40  41  42  43  44  …  82     Następna »

złośliwość, ale nie aż taką.
W ramach przeprosin - gadżet biajowy dla Pana (nie trzeba płacić):
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AmMSvXUHrEXtcF...
;) (wróbkę można zmieniać!)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.11 o godzinie 21:57

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.05.2011, 15:35

Ech, ciekawe, czy ja kiedyś doczekam się jakichś przeprosin?...

"Pan od miesięcy bije pianę. "

"wg mnie przegiął Pan tym razem przechodząc od swojego zwykłego sarkazmu do inwektyw.
Jakiekolwiek dyskusji z Panem dotyczących merytorycznie tematu wątku już dawno
zaprzestałem z Panem prowadzić. Są bezcelowe. "

"nazywanie tych, którzy to zrobili kretynami jest już nawet poniżej Pana poziomu...
Rozumiem, że wątek musi żyć - w końcu to Pana "autopromocja" ale proszę trzymać
przynajmniej minimalny poziom i nie obrażać innych nawet jeśli Panu wydaje się, że ma rację...
"

...ech...
;)

Ja też chcę jakiś SAP-owy, darmowy (hehehe) gadżet biajowy! Długopis? Nie! Chcę rafting na
Dominikanie - przecież SAP tak właśnie organizuje szkolenia kadry informatycznej - to takie
"darmowe" gadżeciki...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.11 o godzinie 20:09

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj7.05.2011, 20:00
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