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Ma Pan jakiś problem z promilami bo nie wiem o co Panu chodzi? :D

Nie chce mi się szukać znaku promila.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.10.2011, 21:45

Andrzej O.:

Ma Pan jakiś problem z promilami bo nie wiem o co Panu chodzi? :D

No mam. Za mało mam.
(Żeby skumać, skąd taka piana u Pana)

Nie chce mi się szukać znaku promila.

Ufo zabrało? Pan ma chyba jakiś problem z logistyką? Ciągle Pan coś chce zapodawać i ciągle z
jakiś względów się nie daje.

JEST (znaczek promila!)
Alt, i na numerycznej 0137 !!!
To dla Pana prezent z okazji 2 urodzin Windowsa 7 (http://pl.wikipedia.org/wiki/22_pa
%C5%BAdziernika)

Ech, cwaniaczek, ubiegł mnie!
(To ad. następnego postu.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 22:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.10.2011, 21:50

‰
do Pan to świętego trzeba :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.10.2011, 21:57

Andrzej O.:

‰
do Pan to świętego trzeba :D

Zaraz!...
To pierwsza Pana odpowiedź na moje pytanie! I jaka konkretna.
To, zachęcony powodzeniem, prosze o odpowiedź na poprzednie!

Ma Pan rower karbonowy?
Czy Pana dom budowany był młotami pneumatycznymi?
Jak można zwiększyć ROI, zwiększając koszt i nie zwiększając zysku (bo na to NIE MA
DOWODÓW)?

(z wypiekami na twarzy, czekam(y)...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 22:11

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.10.2011, 22:10

Nie wiem czy Pan wie, ale można zwiększyć zysk zmniejszając koszty.

Metoda budżetowania nie powielająca przyrostowo budżetu z roku poprzedniego może w tym
pomóc, szczególnie gdy się ją... trochę zautomatyzuje.

Czy polemizuje Pan z tezą, że controllerom w budżetowani 80% czasu zajmuje sklejanie exceli, a
analitykom 80% czasu zajmuje dotarcie do danych?
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |22.10.2011, 22:33

Andrzej O.:

Nie wiem czy Pan wie, ale można zwiększyć zysk zmniejszając koszty.

TAK! Do tego własnie wymyślono liczby urojone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_urojone

Metoda budżetowania nie powielająca przyrostowo budżetu z roku poprzedniego może w tym
pomóc, szczególnie gdy się ją... trochę zautomatyzuje.

Uwaga, uwaga! Automatyzacja powoduje niepowielanie.
Ja chyba pójdę spać. Jak się wyśpie, to może zrozumiem...

Czy polemizuje Pan z tezą, że controllerom w budżetowani 80% czasu zajmuje sklejanie
exceli, a analitykom 80% czasu zajmuje dotarcie do danych?

(Gratuluję ciętości)
Nie, nie polemizuję.
Ale to nie znaczy, że trzeba im coś sprzedać.
Ich trzeba czegoś NAUCZYĆ!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.10.2011, 23:00

P.S.
Zupełnie niezwiązane. Ale naprawdę niezłe!
http://www.goldenline.pl/forum/2630516/drugi-odcinek-s...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.10.11 o godzinie 23:07

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj22.10.2011, 23:06

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Nie wiem czy Pan wie, ale można zwiększyć zysk zmniejszając koszty.

TAK! Do tego własnie wymyślono liczby urojone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_urojone

a Pan ze sfer gdzie koszt służy do utrzymywania rentowności 0%? :)

Uwaga, uwaga! Automatyzacja powoduje niepowielanie.

Automatyzuje się (lub ułatwia obsługę) poszczególne czynności, a nie cały proces

Ale to nie znaczy, że trzeba im coś sprzedać.
Ich trzeba czegoś NAUCZYĆ!

Dopóki mają tak czas zajęty to nie mają po co się czegoś uczyć.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.10.2011, 12:23

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Nie wiem czy Pan wie, ale można zwiększyć zysk zmniejszając koszty.

TAK! Do tego własnie wymyślono liczby urojone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_urojone

a Pan ze sfer gdzie koszt służy do utrzymywania rentowności 0%? :)

Nie rozumiem. Ale nie szkodzi. Rozumiem, że jestem "ze sfer", czyli be.
Fakt, mawiam czasem "mordo Ty moja".
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Andrzej

Uwaga, uwaga! Automatyzacja powoduje niepowielanie.

Automatyzuje się (lub ułatwia obsługę) poszczególne czynności, a nie cały proces

Czyli kłamstwem jest, że biaje (lub pseudobiaje) usprawniają CAŁY PROCES budżetowania, jak
się chwalą.
Tak myślałem.

Ale to nie znaczy, że trzeba im coś sprzedać.
Ich trzeba czegoś NAUCZYĆ!

Dopóki mają tak czas zajęty to nie mają po co się czegoś uczyć.

Lepiej im dać dodatkowy obiekt do nauczenia się - owego biaja. Wtedy już zupełnie wariują i
robią wszystko w Excelku, ale już nie klną, bo wiedzą, że jak zaczną klnąć, to im dadzą nowy
obiekt...

A ja im nie daję kolejnego obiektu, tylko automatyzuję, to, co już mają, CZYLI ICH EXCELKI!.
Bo ONI CHCĄ MIEĆ WŁAŚNIE TO. (Sam Pan to gdzieś powyżej przyznał: "ma to wyglądać jak
moje excelki")
http://www.goldenline.pl/forum/2610065/konsolidacja-10...

Zaś w pełni się z Panem zgadzam. Zgoda buduje!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.10.2011, 20:59

Wojciech Gardziński:

Nie rozumiem. Ale nie szkodzi.

Albo nie rozumie Pan, że zysk można zwiększyć zmniejszając koszty, albo zakłada Pan, że zysk
ma nie być wykazany

biaje (lub pseudobiaje) usprawniają CAŁY PROCES budżetowania

Usprawniają cały, również poprzez automatyzację elementów.

Bo ONI CHCĄ MIEĆ WŁAŚNIE TO. (Sam Pan to gdzieś powyżej przyznał: "ma to wyglądać jak
moje excelki")

Ale ONI (w sensie controllerzy) nie używają tych exceli, bo oni nie są Budget Holderami.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.10.2011, 21:10

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie rozumiem. Ale nie szkodzi.

Albo nie rozumie Pan, że zysk można zwiększyć zmniejszając koszty, albo zakłada Pan, że
zysk ma nie być wykazany

Biaj KOSZTUJE. Proszę podać TWARDY DOWÓD, że zmniejsza koszty i to w wysokości większej,
niż sam kosztuje (i powoduje). To znaczy, zdaję sobie sprawę, że jest to wołanie ".. na puszczy",
bo Pan przecież nie ma dowodów i nie odpowiada na pytania. Panie Andrzeju, to zaczyna być
wesołe!

biaje (lub pseudobiaje) usprawniają CAŁY PROCES budżetowania

Usprawniają cały, również poprzez automatyzację elementów.

Poprzez automatyzację niepowielania. Taaa..., znaczy się: To jasne.

Bo ONI CHCĄ MIEĆ WŁAŚNIE TO. (Sam Pan to gdzieś powyżej przyznał: "ma to wyglądać
jak moje excelki")

Ale ONI (w sensie controllerzy) nie używają tych exceli, bo oni nie są Budget Holderami.

Ale ja nigdzie nie napisałem ani w moim filmiku nie ma, że Controller jest (tu chyba ma być
"is"?) Budget Holder!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.10.11 o godzinie 21:23

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj23.10.2011, 21:19

Wojciech Gardziński:

Biaj KOSZTUJE. Proszę podać TWARDY DOWÓD, że zmniejsza koszty i to w wysokości
większej, niż sam kosztuje (i powoduje). To znaczy, zdaję sobie sprawę, że jest to wołanie "..
na puszczy", bo Pan przecież nie ma dowodów i nie odpowiada na pytania. Panie Andrzeju, to
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zaczyna być wesołe!

Chce Pan dowód na to, że w KAŻDEJ firmie można uzyskać racjonalizację kosztów?
To jest dopiero kabaret :DDD Ja mówię uczciwie - w firmie o 50mln obrotu uniknięcie
nieuzasadnionych kosztów wysokości 1‰ przez 3 lata zwraca koszt wdrożenia przeciętnego BI.
A Pan chce żebym obiecywał gruszki na wierzbie. To nie moja specjalność.

To zależy od rezerw kosztowych firmy. W jednej są, w innej nie. Czego zwykle świadomość jest
na którymś szczeblu. Chyba ze teraz znowu uważa Pan, ze nie bo firmy w Polsce nie mają rezerw
kosztowych, tak są świetnie zarządzane :D A ich nośnikiem kosztu w planowaniu jest zwykle
jednostka roku poprzedniego :) Znaczy kwartał lub miesiąc.

Więc jeśli chce Pan TWARDY DOWÓD to proszę iść z nim do sądu. Klient jak chce kupić to
porównuje i ocenia.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 23.10.11 o godzinie 23:29

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |23.10.2011, 23:20

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Biaj KOSZTUJE. Proszę podać TWARDY DOWÓD, że zmniejsza koszty i to w wysokości
większej, niż sam kosztuje (i powoduje). To znaczy, zdaję sobie sprawę, że jest to wołanie
".. na puszczy", bo Pan przecież nie ma dowodów i nie odpowiada na pytania. Panie
Andrzeju, to zaczyna być wesołe!

Chce Pan dowód na to, że w KAŻDEJ firmie można uzyskać racjonalizację kosztów?
To jest dopiero kabaret :DDD Ja mówię uczciwie - w firmie o 50mln obrotu uniknięcie
nieuzasadnionych kosztów wysokości 1‰ przez 3 lata zwraca koszt wdrożenia przeciętnego
BI. A Pan chce żebym obiecywał gruszki na wierzbie. To nie moja specjalność.

To zależy od rezerw kosztowych firmy. W jednej są, w innej nie. Czego zwykle świadomość
jest na którymś szczeblu. Chyba ze teraz znowu uważa Pan, ze nie bo firmy w Polsce nie mają
rezerw kosztowych, tak są świetnie zarządzane :D A ich nośnikiem kosztu w planowaniu jest
zwykle jednostka roku poprzedniego :) Znaczy kwartał lub miesiąc.

Więc jeśli chce Pan TWARDY DOWÓD to proszę iść z nim do sądu. Klient jak chce kupić to
porównuje i ocenia.

Pan naciąga.
Proszę o twardy dowód, że to WDROŻENIE BI POWODUJE jakąkolwiek obniżkę kosztów.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj24.10.2011, 09:36

Niama dowoda(*). Szkoda.

Ciekaw jestem, którego biaja uważa Pan za "przeciętnego"?
Ja myślałem że one wszystkie są nieprzeciętne" - są wszak Systemami Business Intelligence, a
to zobowiązuje, czyż nie?

A takich bajek biajowych, to nawet trudno się przyczepić.

Andrzej O.:

Chce Pan dowód na to, że w KAŻDEJ firmie można uzyskać racjonalizację kosztów?
To zależy od rezerw kosztowych firmy. W jednej są, w innej nie.
Ja mówię uczciwie - w firmie o 50mln obrotu uniknięcie nieuzasadnionych kosztów wysokości
1‰ przez 3 lata zwraca koszt wdrożenia przeciętnego BI.

(*) z bułgarskiego. Tydzień nie wystarczył na wyszukanie dowoda, a podobno biaje mają takie
fantastyczne datamajningi... :(

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.11 o godzinie 14:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.10.2011, 14:34

Wojciech Gardziński:

(*) z bułgarskiego. Tydzień nie wystarczył na wyszukanie dowoda, a podobno biaje mają takie
fantastyczne datamajningi... :(

Jeśli Pan nie widzi odpowiedzi to niestety jest to pański problem.

Równie dobrze mógłby Pan w suahili czy innym narzeczu somalijskim, na razie proponuję
kilkukrotne wciskanie w excelu F9 dla zwiększenia promili :)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/75
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.10.2011, 14:42

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

(*) z bułgarskiego. Tydzień nie wystarczył na wyszukanie dowoda, a podobno biaje mają
takie fantastyczne datamajningi... :(

Jeśli Pan nie widzi odpowiedzi to niestety jest to pański problem.

Równie dobrze mógłby Pan w suahili czy innym narzeczu somalijskim, na razie proponuję
kilkukrotne wciskanie w excelu F9 dla zwiększenia promili :)

Gdzie jest DOWÓD, gdzie jest DOWÓD...? Zginął mi, jakoś tak tuż przed wyborami... ;)
Oo, Pan wie, co robi F9! Gratulacje.
Sam Pan Szanowny widzi, jak niektórzy potrafią odnosić tylko ciche sukcesy ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.11 o godzinie 14:51

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.10.2011, 14:46

Jak się Pan wpisze ostatni znowu Pan odniesie sukces :D

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |31.10.2011, 14:55

Andrzej O.:

Jak się Pan wpisze ostatni znowu Pan odniesie sukces :D

No dobra. :)

A tak bardziej serio:
Niedługo mija TRZECIA rocznica naszych tu, przeuroczych, pisaninek.
Jak uważacie, CO SIĘ ZMIENIŁO od tego czasu?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.11 o godzinie 15:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj31.10.2011, 14:57

Po pierwsze, mam prezent dla Pana, zamiast tak powszechnych wyjazdów na Bermudy coś na
zimowe szaleństwo:

Nie zmieniło się to, że Pan nadal jak Kononowicz zapowiada, że niczego nie będzie :)

Mimo, że na świecie ludzie potworzyli setki systemów, programów i programików - od
kompleksowych kombajnów po małe wyspecjalizowane aplikacje np. do tworzenia kostek OLAP
lub konkretnego rodzaju analiz, Pan nadal twierdzi, że niczego nie będzie bo jest Excel.

A jak użytkownik tak rozbuduje arkusz, że ma problem z wpisaniem czegoś w komórkę - zawsze
może sobie wyłączyć przeliczanie i co jakiś czas... wcisnąć F9, żeby mu się cały arkusz przeliczył.
O, zmieniło się - zamiast 65536 wierszy dostępnych jest chyba milion :)

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/75
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Zgłoś | Link | Cytuj1  Kto głosował? |2.11.2011, 12:59

Andrzej O.:

Po pierwsze, mam prezent dla Pana, zamiast tak powszechnych wyjazdów na Bermudy coś na
zimowe szaleństwo:

Mi tam się "zimowe szaleństwo" kojarzy raczej z hurtowym wysyłaniem ludzi na szkolenia
excelowe z budżetów szkoleniowych SAP, czyli raczej jakiś krawat by się przydał... Arbiter
Elegantiarum Doktor Folklor Panu doradzi...

Ale, jak to mądrze odpowiedział Jagiełło Władek:
Sweterków ci u nas dostatek, ale i ten sweterek przyjmę jako dobrą wróżbę.

Dziękuję!

... i poproszę o dalsze wypowiedzi w temacie:
CO SIĘ ZMIENIŁO W BI PRZEZ OSTATNIE 3 LATA?

P.S.
O kostko olapowa i serwerze analityczny! Toć to 1500. post w tym wątku!
Ten Pan Andrzej to rasowy treser trolla, czyż nie?
(Poproszę o gratulacje i brawa na stojąco dla niego!)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.11.11 o godzinie 13:25

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.11.2011, 13:12
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