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Nie mam nic przeciwko Excel'owi. Po prostu biznes go lubi i nie ma co z tym walczyć. Jako
narzędzie analityczne jest niezastąpiony, jednak do prawdziwego BI wiele mu brakuje.
Każde rozwiązanie BI ma jakąś wartość dodaną wykraczającą poza funkcjonalność Excel'a. Na
pewno znajdzie się wiele rzeczy, które da się zrobić zarówno w Excelu jak i narzędziach
raportujących będących częścią jakichś pakietów BI. Na 100% będą takie funkcje, które będą
specyficzne tylko dla Excel'a i BI. Wszystko dla tego że te narzędzia zostały zaprojektowane do
różnych celów, a fakt że są ze sobą w pewnych momentach zbieżne lub mogą się zastępować o
niczym nie świadczy. Excel nawet z PP odpada przy na prawdę sporej ilości danych, typowy BI
mieli dalej i osobiście uważam że cała ta zabawa z formułami jest męcząca, wole MDX.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 13:42

Powiem nawet, że w Excelu da się to zrobić wszystko co w narzędziach BI.

Za każdym razem od nowa :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 13:55

Michał Sowacki:

Nie mam nic przeciwko Excel'owi. Po prostu biznes go lubi i nie ma co z tym walczyć. Jako
narzędzie analityczne jest niezastąpiony, jednak do prawdziwego BI wiele mu brakuje.

CZEGO MU BRAKUJE???????????????????????????????????????

Każde rozwiązanie BI ma jakąś wartość dodaną wykraczającą poza funkcjonalność Excel'a.

JAKĄ???????????????????????????????????????
Każde (sic!) powtórzę - KAŻDE!!! - BI ma, bo się nazywa BI - wyborne!!!
Z nieba Pan nam spadł, Panie Michale. Od 1.300 postów chcę się tego dowiedzieć! Fantastycznie,
że Pan właśnie zna odpowiedź - super!!!!!
TO NAM PAN WRESZCIE POWIE!
I proszę nie rzucać ogólnikami! Pan wie, więc proszę podzielić się tą wiedzą,
pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzz...

Na pewno znajdzie się wiele rzeczy, które da się zrobić zarówno w Excelu jak i narzędziach
raportujących będących częścią jakichś pakietów BI.

Na pewno.

Na 100% będą takie funkcje, które będą specyficzne tylko dla Excel'a i BI. Wszystko dla tego
że te narzędzia zostały zaprojektowane do różnych celów, a fakt że są ze sobą w pewnych
momentach zbieżne lub mogą się zastępować o niczym nie świadczy.

Świadczy, proszę Pana, bo jeżeli spełnia podobne funkcje i jest, to nie trzeba wydawać
kolosalnych pieniędzy i uzależniać się (sic!) od dostawcy BI.

Excel nawet z PP odpada przy na prawdę sporej ilości danych,

Nie odpada, tylko excelowcy nie mają pojęcia, że Excel może na kilka sposobów współpracować
z bazami danych. Głupie i stare ODBC wystarcza dla 90% przypadków.

typowy BI mieli dalej i osobiście uważam że cała ta zabawa z formułami jest męcząca, wole
MDX.

Po 1. Z Excela też można wojować MDXem.
http://www.goldenline.pl/forum/2064304/proste-zadania-...
Po 2. Proszę spróbować obliczyć sobie podatek (jakikolwiek) MDXami. Raczy Pan żartować...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.11 o godzinie 14:19

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 13:59

Andrzej O.:

Powiem nawet, że w Excelu da się to zrobić wszystko co w narzędziach BI.

Bingo.
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Za każdym razem od nowa :)

Czy słyszał Pan może o takich fantastycznych funkcjonalnościach Excela jak "Zapisz plik"
[Ctrl+S], "Skopiuj formułę"[Ctrl+C] [Ctrl+V], "Zapisz jako <inna nazwa>" [F12], "Odśwież
kwerendę"?
;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.11 o godzinie 14:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 14:01

każdy model buduje Pan od nowa u każdego klienta.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 15:54

Andrzej O.:

każdy model buduje Pan od nowa u każdego klienta.

Nieprawda. Raportowanie finansowe jest wdrażalne w pół dnia przez telefon.

Ale, zaraz, a Pan nie buduje? Jak klient ma jakiś system, do tej pory nie obrabiany, to co
zmienia mu Pan ERPa, żeby pasowało?

To, że w biajach jest napisane,że one maja wspaniały model, to nie znaczy że wspaniałe modele
nie powstają w arkuszach. Zdarzało mi się implementować MÓJ model raportowania finansowego
na SQLu. Przesłałem excelka z SQLkami panu informatykowi, on zrobił kopiuj-wklej, dostosował
ścieżki na adres bazy i ruszyło w parę godzin. Żaden problem.

Z budżetami jest jeszcze prościej. Pisałem już kiedyś, że zdarzyło mi się że firma wdrożyła
kontrolę budżetów NA SZABLONIE. Czuje Pan? Duża firma (100 MPKów - patrzy - szablon... -
Pasuje? - Pasuje. - Do widzenia Panie dostawco.
Trochę mało zarobiłem :(, mianowicie zero, ale to udowodniło mi, że MOŻNA.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 16:06

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

każdy model buduje Pan od nowa u każdego klienta.

Nieprawda. Raportowanie finansowe jest wdrażalne w pół dnia przez telefon.

Ale, zaraz, a Pan nie buduje? Jak klient ma jakiś system, do tej pory nie obrabiany, to co
zmienia mu Pan ERPa, żeby pasowało?

To, że w biajach jest napisane,że one maja wspaniały model, to nie znaczy że wspaniałe
modele nie powstają w arkuszach.

Tu nie chodzi też o interfejsy do zasileń.

BI nie zawsze mają modele - mają narzędzia do tworzenia modeli. To naprawdę ułatwia ich
budowę i obsługę.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 16:12

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

każdy model buduje Pan od nowa u każdego klienta.

Nieprawda. Raportowanie finansowe jest wdrażalne w pół dnia przez telefon.

Ale, zaraz, a Pan nie buduje? Jak klient ma jakiś system, do tej pory nie obrabiany, to co
zmienia mu Pan ERPa, żeby pasowało?

To, że w biajach jest napisane,że one maja wspaniały model, to nie znaczy że wspaniałe
modele nie powstają w arkuszach.
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Tu nie chodzi też o interfejsy do zasileń.

Nie. Mówię o modelach raportowych, np. budżetowych lub kontroli rozrachunków. O
sprawozdawczości finansowej, np. o wzorcach sprawozdań, nawet nie wspominam, bo można je
ściągnąć z Internetu w minutę.
Oczywiście modele zasileń też pod to podchodzą. Każdy model można zapisać jako skoroszyt
Excela. Prosto, wszyscy potrafią, łatwo modyfikować - miód.

BI nie zawsze mają modele - mają narzędzia do tworzenia modeli. To naprawdę ułatwia ich
budowę i obsługę.

Jak Pan ślicznie potrafi nazwać, to co ja ściągam za free z Internetu.
A tam ja - wszystkie księgowe to już dawno ściągnęły i mają. A Pan to bierze i przeklepuje,
sorka, "projektuje w narzędziu do budowy modeli, hehehe", oczywiście po to, żeby w kolejnym
kroku użytkownik to wyeksportował do Excela.

Uwielbiam te zabawy biajowe! Co by tylko godzinki leciały...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.11 o godzinie 16:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 16:28

Wojciech Gardziński:

Nie. Mówię o modelach raportowych, np. budżetowych lub kontroli rozrachunków. o
sprawozdawczości finansowej, np. o wzorcach sprawozdań nawet nie wspominam, bo można
je ściągnąć z internetu w minutę.
Oczywiście modele zasileń też pod to podchodzą.

BI nie zawsze mają modele - mają narzędzia do tworzenia modeli. To naprawdę ułatwia ich
budowę i obsługę.

Jak Pan ślicznie potrafi nazwać, to co ja ściągam za free z Internetu.
A tam ja - wszystkie księgowe to już dawno ściągnęły i mają. A Pan to bierze i przeklepuje,
sorka, "projektuje w narzędziu do budowy modeli, hehehe", oczywiście po to, żeby w
kolejnym kroku użytkownik to wyeksportował do Excela.

Uwielbiam te zabawy biajowe! Co by tylko godzinki leciały...

konsolidacje, alokacje 5 metodami, budżetowanie top-down też Pan ściąga z internetu?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 16:32

Andrzej O.:

Jak Pan ślicznie potrafi nazwać, to co ja ściągam za free z Internetu.
A tam ja - wszystkie księgowe to już dawno ściągnęły i mają. A Pan to bierze i przeklepuje,
sorka, "projektuje w narzędziu do budowy modeli, hehehe", oczywiście po to, żeby w
kolejnym kroku użytkownik to wyeksportował do Excela.

Uwielbiam te zabawy biajowe! Co by tylko godzinki leciały...

konsolidacje, alokacje 5 metodami, budżetowanie top-down też Pan ściąga z internetu?

Konsolidacja - spoko
Alokacje - Pana 5 metod to i tak mniej niż potrzeba, bo każdy ma swoją metodę, więc Pana 5 się
chowa
Budżetowanie jakie Pan chce - szablon, kostka - wszystko gotowe, chce Pan?
http://afin.net/samples
Wszystko W PLIKACH EXCELA, żeby się Pan nie zmęczył, ucząc.

P.S.
I dokładnie wszystkie te "modele" to już wszyscy mają i ani ja, ani Pan nie dostarcza tu żadnej
wartości. Pan chce zarabiać na sprzedaży klientowi wzoru bilansu. Dobre - tak trzymać! Plakietka
"Magik Biznesu" dla Pana Szanownego! ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.11 o godzinie 16:44

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 16:34

http://lmgtfy.com/?q=bi+vs+excel

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 16:38
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Michał Sowacki:

http://lmgtfy.com/?q=bi+vs+excel

Niech Pan sam to przeczyta, proponuję od góry:

SEARCH CIO, czyli strona dla ITków.

Interesy ITków zostały tu precyzyjnie i wyczerpująco omówione: nowe serwery do zabawy, nowi
ludzie do rządzenia, sorka - zarządzania zasobami, karnety na pola golfowe i szkolenia na
Bahamach.
Analitycy... Zaraz! Kto to są analitycy?

Jakby Pan tak, z łaski swojej, źródło wiedzy zmienił...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.11 o godzinie 16:45

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 16:42

Panie Wojciechu, wywodzę się z IT, dla tego wg. mnie to jest dobry punkt widzenia. Staram się
jednak nie odtrącać innych opcji gdyż może się to na mnie kiedyś zemścić. Nie jestem ekspertem
od Excel'a więc mogę nie patrzeć obiektywnie na to narzędzie. Zakładam że posiadając
odpowiednią wiedzę oraz umiejętności programistyczne można zrobić generalnie wszystko z
danymi z jednego czy więcej arkuszy a nawet plików czy baz danych.

Więc co daje BI, czego nie ma Excel? Jeżeli uznamy BI tylko za narzędzia raportujące (inne niż
Excel) to wartością dodaną jest Prestiż z wdrożenia narzędzia analitycznego innego niż Excel i
przekonania do niego użytkowników. Nie ma sensu dyskusja na temat czy coś jest lub czegoś nie
ma gdyż wszystko można stworzyć zarówno w BI jak i Excelu. Odnosząc się jeszcze raz do
tematu forum, ciężko jest określić czy Excel jest najpopularniejszy wśród narzędzi raportujących
typu BI. W każdym bądź razie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi na świecie,
niekoniecznie w celach związanych z BI czy jakąkolwiek analityką.

Zarabia Pan na Excel'u dla tego tak go Pan broni. Mnie nie robi różnicy jakie będzie narzędzie
raportujące. Wszystko zależy od biznesu, a jak sam Pan dobrze wie nie wszyscy znają się na
Excel'u (inaczej nie miał by Pan roboty) dla tego BI'owcy bronią narzędzi typowo BI bo są
łatwiejsze dla tych co nie znają Excel'a.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |8.09.2011, 18:24

Panie Michale.
Z wielkim zadowoleniem witam Pana dyskusyjny ton i rozumiem Pana zdanie.
Niech Pan spróbuje wyjść poza fakt, że wywodzi się Pan z IT.

Michał Sowacki:

Panie Wojciechu, wywodzę się z IT, dla tego wg. mnie to jest dobry punkt widzenia.

Nie neguję tego. Wiem, że tak jest i jedyne co chce uzyskać, to żeby Pan raczył spojrzeć na
rzeczy, które Pan robi z punktu widzenia ich użytkowników.

Staram się jednak nie odtrącać innych opcji gdyż może się to na mnie kiedyś zemścić. Nie
jestem ekspertem od Excel'a więc mogę nie patrzeć obiektywnie na to narzędzie.

Rozumiem. Staram się więc tę lukę wypełnić.

Zakładam że posiadając odpowiednią wiedzę oraz umiejętności programistyczne można zrobić
generalnie wszystko z danymi z jednego czy więcej arkuszy a nawet plików czy baz danych.

Nie wiem co tu napisać, bo to truizm.

Więc co daje BI, czego nie ma Excel?

Ależ Proszę Pana, to ja się Pana pytam o to. Pisze Pan, że Bi to nie Excel bo BI coś ma, a Excel
nie ma. TO PROSZĘ NAM TO PODAĆ, nie rozumie Pan mojej prośby?

Jeżeli uznamy BI tylko za narzędzia raportujące (inne niż Excel) to wartością dodaną jest
Prestiż z wdrożenia narzędzia analitycznego

Przepraszam za głupie pytanie. Czy mógłby Pan na poważnie?
Takie teksty to tu były 3 lata temu, teraz już nikt nie napisze, że BI dają prestiż.

innego niż Excel i przekonania do niego użytkowników. Nie ma sensu dyskusja na temat czy
coś jest lub czegoś nie ma gdyż wszystko można stworzyć zarówno w BI jak i Excelu.

To jeśli można to na czym polega prestiż? Na wydaniu bezsensownie kupy kasy?

Odnosząc się jeszcze raz do tematu forum, ciężko jest określić czy Excel jest najpopularniejszy
wśród narzędzi raportujących typu BI.

Nie jest, proszę Pana ciężko. Są setki niezależnych badań na ten temat.
i precyzyjnie określają stopień zexcelowienia działów analitycznych - 99%.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/66
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Dalej Panu ciężko?

W każdym bądź razie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi na świecie,
niekoniecznie w celach związanych z BI czy jakąkolwiek analityką.

Tak, jak Pana telewizor. To że Pana żona/mama stawia na nim kwiatki (ach sorka, ja jestem z
epoki Rubinów, teraz to już się nie da :) ), nie oznacza, że przestaje być telewizorem.

Zarabia Pan na Excel'u dla tego tak go Pan broni.

Pan chyba nie umie czytać. Bracia Wright naprawdę nie popularyzowali lotnictwa dlatego, że
mieli samolot, tylko dlatego mieli samolot, że się lotnictwem pasjonowali.

Mnie nie robi różnicy jakie będzie narzędzie raportujące.

A ludziom, jak widać, robi, a Pan tego nie dopuszcza do siebie.

Wszystko zależy od biznesu, a jak sam Pan dobrze wie nie wszyscy znają się na Excel'u
(inaczej nie miał by Pan roboty) dla tego BI'owcy bronią narzędzi typowo BI bo są łatwiejsze
dla tych co nie znają Excel'a.

Bez sensu, proszę Pana.
Analitycy nie umieją Excelka, więc biajki bronią biaje, bo biaje są łatwiejsze niż Excel?
W imieniu analityków składam hołd dziękczynny biajom, że mnie bronią, przed tym, czego ja
chcę. Co ja, pięć lat mam i chcę przebiegać przez ulicę, bo nie wiem, że tam samochody jeżdżą i
mogą mi zrobić buma?
Niech Pan to przeczyta, co Pan napisał i mnie wytłumaczy, o co kaman.

Ale, wie Pan - komplement. Pan szuka. Gratuluję.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 22:46

Wojciech Gardziński:

Michał Sowacki:

Nie mam nic przeciwko Excel'owi. Po prostu biznes go lubi i nie ma co z tym walczyć. Jako
narzędzie analityczne jest niezastąpiony, jednak do prawdziwego BI wiele mu brakuje.

CZEGO MU BRAKUJE???????????????????????????????????????

Każde rozwiązanie BI ma jakąś wartość dodaną wykraczającą poza funkcjonalność Excel'a.

JAKĄ???????????????????????????????????????

Pozwoliłem sobie powtórzyć pytania do Pana, na które mi Pan nie odpowiedział.

P.S.
Kto pamięta?

Ale,niestety, to już przeszłość. To samo autko ma już na drzwiach napisane tylko "Nissan
X-Trail". Inteligencję wywiało, może za szybko jechał?
.
Świat głupieje. Nissan zgłupiał, podobnie jak BI - to teraz już tylko hurtownia danych.
Utracili, biedacy, swoją ponadprzeciętną inteligencję.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/66

5 z 7 2012-01-03 09:55



Michał Sowacki
Właściciel,
Michał Sowacki
Technologie
Informatyczne

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.09.11 o godzinie 23:39

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj8.09.2011, 22:50

Więc co daje BI, czego nie ma Excel?

Ależ Proszę Pana, to ja się Pana pytam o to. Pisze Pan, że Bi to nie Excel bo BI coś ma, a Excel
nie ma. TO PROSZĘ NAM TO PODAĆ, nie rozumie Pan mojej prośby?

Jak sam Pan wyżej dobrze zauważył jest to nieistotne, cokolwiek napiszę, Pan zaraz doda że jest
w Excel'u, lub da się zrobić z Excel'em.

Przepraszam za głupie pytanie. Czy mógłby Pan na poważnie?
Takie teksty to tu były 3 lata temu, teraz już nikt nie napisze, że BI dają prestiż.

innego niż Excel i przekonania do niego użytkowników. Nie ma sensu dyskusja na temat czy
coś jest lub czegoś nie ma gdyż wszystko można stworzyć zarówno w BI jak i Excelu.

To jeśli można to na czym polega prestiż? Na wydaniu bezsensownie kupy kasy?

Próbuje Pan z miejsca zniechęcić wszystkich zainteresowanych do BI i nawet na swoim profilu
wypacza Pan jego architekturę. Normalny BI wygląda podobnie jak Pana "Pożądana" wersja
tylko że na końcu jest frontend BI zamiast Excel'a. Każdy BI jest inny i ciężko tu określić co
będzie jego konkretną techniczną przewagą nad Excel'em. Zaleta dla biznesu i analityków jest
taka że część roboty analitycznej i raportowej została już wykonana przez kogoś innego, BI
dostarcza już pewne i sprawdzone dane w predefiniowanych raportach, które mogą posłużyć jako
materiał do dalszej obróbki. No i oczywiście pozostaje Prestiż. BI to nie małe i nie tanie
rozwiązanie. Jak się uda go poprawnie wdrożyć to na prawdę warto się tym pochwalić.

Odnosząc się jeszcze raz do tematu forum, ciężko jest określić czy Excel jest
najpopularniejszy wśród narzędzi raportujących typu BI.

Nie jest, proszę Pana ciężko. Są setki niezależnych badań na ten temat.
i precyzyjnie określają stopień zexcelowienia działów analitycznych - 99%.
Dalej Panu ciężko?

A czy jest badanie które potwierdza ile z tych 99% jest ekspertami z Excel'a?
Wielu analityków korzysta najpierw z narzędzi BI by wyeksportować dane do xls'a do dalszej
obróbki, bo wymaga to mniejszego nakładu pracy.

Analitycy nie umieją Excelka, więc biajki bronią biaje, bo biaje są łatwiejsze niż Excel?

No tu niech się Pan sam zastanowi!

Proszę by teraz Pan spojrzał na cały temat nie z punktu widzenia analityka tylko biznesu. Excel
to nie tylko analityka, BI to nie tylko raportowanie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 08:58

Michał Sowacki:

Więc co daje BI, czego nie ma Excel?

Ależ Proszę Pana, to ja się Pana pytam o to. Pisze Pan, że Bi to nie Excel bo BI coś ma, a
Excel nie ma. TO PROSZĘ NAM TO PODAĆ, nie rozumie Pan mojej prośby?

Jak sam Pan wyżej dobrze zauważył jest to nieistotne, cokolwiek napiszę,

Pan przesadza ze skromnością.
A ja proszę o odpowiedź na moje pytania.

Przypomnę:

Wojciech Gardziński:

Michał Sowacki:

Nie mam nic przeciwko Excel'owi. Po prostu biznes go lubi i nie ma co z tym walczyć.
Jako narzędzie analityczne jest niezastąpiony, jednak do prawdziwego BI wiele mu
brakuje.

CZEGO MU BRAKUJE???????????????????????????????????????

Każde rozwiązanie BI ma jakąś wartość dodaną wykraczającą poza funkcjonalność
Excel'a.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/66
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JAKĄ???????????????????????????????????????

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 09:18

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 09:17

Odpowiedziałem na Pana pytania. Proszę przeczytać moje posty. Wszystko co ja zrobię w jakimś
BI, Pan zrobi w Excel'u i na odwrót. Wszystko jest kwestią czasu, biznesu i otoczenia.

Mogę zrobić podstawy BI (ETL, DWH, OLAP) w SQL Server i frontend w Sharepoint i Excel'u, a
mogę też w innym BI np Panorama NovaView, Panorama Necto czy banalne Reporting Services z
Report Builderem. Nawet jeżeli któreś z tych narzędzi ma jakieś unikalne cechy, nie oznacza to
że nie można ich zaimplementować w pozostałych narzędziach.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 09:33

Wojciech Gardziński:

Michał Sowacki:

Nie mam nic przeciwko Excel'owi. Po prostu biznes go lubi i nie ma co z tym walczyć.
Jako narzędzie analityczne jest niezastąpiony, jednak do prawdziwego BI wiele mu
brakuje.

CZEGO MU BRAKUJE???????????????????????????????????????

Michał Sowacki:

Wszystko co ja zrobię w jakimś BI, Pan zrobi w Excel'u i na odwrót.

Każde rozwiązanie BI ma jakąś wartość dodaną wykraczającą poza funkcjonalność
Excel'a.

JAKĄ???????????????????????????????????????

Nawet jeżeli któreś z tych narzędzi ma jakieś unikalne cechy, nie oznacza to że nie można ich
zaimplementować w pozostałych narzędziach.

Zawsze Pan sobie przeczy tak bezpośrednio?

Ale to, co Pan teraz napisał, to prawda.
A, jeśli jest to to samo, to po co przepłacać?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.09.11 o godzinie 10:36

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj9.09.2011, 10:32

Nie przeczę, zmieniam zdanie pod wypływem nowych informacji.

A, jeśli jest to to samo, to po co przepłacać?

To pytanie może zadać Pan też sobie? Ile będzie kosztowało dorobienie niektórych funkcji
takiego Necto do Sharepoint'a i Excel'a?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.09.2011, 10:49
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