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Strasznie mi przykro, że, w gruncie rzeczy, nic się nie zmieniło...

P.S.

Uwaga! ten obrazek IDEALNIE nadaje się na tło pupitu.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.12.11 o godzinie 21:06

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2011, 16:55

Wojciech Gardziński:

Zaraz, zaraz, czy ja się nie przesłyszałem?

Pan Andrzej już nie lubi rowerów karbonowych, tylko ma, owszem, rower karbonowy, ale

tylko do użytku specjalnego, tak "na Krupówki" i "przed kolegami", a większość realnej

informacji i wszystkie prototypy (znaczy się dojazdy bieżące) dzieją się na zwykłych

rowerkach, nawet dziecinnych, damkach jakich, hulajnogach, a nawet wrotkach, tfu!

I jeszcze drobna uwaga: Jednak "hurtowienka", nie "hurtowianka".

http://www.radio90.pl/nielegalna-hurtowienka-wodki.html

Nie. Pan jak zwykle nie rozumie.

Excel to jest może bagażnik w moim rowerze. Co najwyżej :D

Ja w ogóle proponuje zmienić tytuł wątku:

"Excel - król BI... tak jak zeszyt w kratkę jest królem matematyki" :D

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.12.11 o godzinie 19:37

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.12.2011, 19:35

Andrzej O.:

Nie. Pan jak zwykle nie rozumie.

Excel to jest może bagażnik w moim rowerze. Co najwyżej :D

Łojej, aż tak? Kupuje Pan rower karbonowy, bo Pan walczy o zrzucenie zbędnego kilograma w

swoim rowerze i zakłada Pan bagażnik?

No, nie chcę tu Panu mówić, że to trochę bez sensu, ale tak delikatnie powiem, że to

nieracjonalne.

A, jednak, Pan ma ten bagażnik! Czyli, dla Pana, ów bagażnik jest więcej funkcjonalnie warty,

niż koszt nieracjonalności Pana postępowania.

Jakiż ten arkusz kalkulacyjny jest wielki!

Ja w ogóle proponuje zmienić tytuł wątku:

"Excel - król BI... tak jak zeszyt w kratkę jest królem matematyki" :D
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Racja - genialne!

Wszystkie moje ważne wyliczenia robię zawsze na kartce. Kalkulator, a czasami i komputer z

Excelem mi w tym pomagają, bardzo rzadko sięgam do specjalistycznych czarnych skrzynek.

Powiem więcej, mogę się bez nich, w ogóle, obejść!

No, no, no, takiego hołdu dla kartki w kratkę się po Panu nie spodziewałem...

Cicha woda z Pana...

Mówi Pan to samo swoim klientom?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2011, 20:58

Wojciech Gardziński:

Racja - genialne!

Wszystkie moje ważne wyliczenia robię zawsze na kartce. Kalkulator, a czasami i komputer z

Excelem mi w tym pomagają, bardzo rzadko sięgam do specjalistycznych czarnych skrzynek.

Powiem więcej, mogę się bez nich, w ogóle, obejść!

No, no, no, takiego hołdu dla kartki w kratkę się po Panu nie spodziewałem...

Cicha woda z Pana...

Mówi Pan to samo swoim klientom?

Od tego zaczynam :D

Całą Księgę Główną można prowadzić na papierze, a obliczenia aerodynamiczne na suwaku

logarytmicznym. Nikt nikomu nie zabrania tkwić w zacofaniu... ale wymyślono do tego bardziej

zaawansowane narzędzia :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |1.12.2011, 21:11

Andrzej O.:

Nikt nikomu nie zabrania tkwić w zacofaniu... ale wymyślono do tego bardziej zaawansowane

narzędzia :)

ZNOWU RACJA!

Rzeczywiście, do trwania w zacofaniu informatycznym wymyśla się coraz bardziej zaawansowane

narzędzia.

Przykład: Power Pivot.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.12.11 o godzinie 21:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj1.12.2011, 21:15

Jest dobrze. Kabaret trwa.

http://www.goldenline.pl/forum/2676880/architektura-ws...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.12.2011, 12:42

Na szczęscie już nie - wątek zamknięty...

Panie Wojciechu dlaczego Pan się ogranicza tylko do Goldenline ?

Czas zacząć trollować na facebooku, linkedin, twitterze i gdzie jeszcze oczy poniosą. Nie tylko po

polsku ale i po angielsku, niemiecku, rosyjsku i chińsku - trzeba nieść ten kaganek oświaty przez

cały świat...

Ale pomimo wielkich talentów może Pan sam nie da rady ? Może czas załozyć już własną sektę ?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.12.2011, 21:25
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Krzysztof Konitz:

Na szczęscie już nie - wątek zamknięty...

Panie Wojciechu dlaczego Pan się ogranicza tylko do Goldenline ?

Czas zacząć trollować na facebooku, linkedin, twitterze i gdzie jeszcze oczy poniosą. Nie tylko

po polsku ale i po angielsku, niemiecku, rosyjsku i chińsku - trzeba nieść ten kaganek oświaty

przez cały świat...

Ale pomimo wielkich talentów może Pan sam nie da rady ? Może czas załozyć już własną sektę

?

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego po Panu (Pan jest moderatorem), ale, w sumie,

było to do przewidzenia, więc gra muzyka.

Nie wiem, czy Pan zauważył, ale, tak się jakoś dziwnie składa, jestem pierwszą osobą, która w

ogóle rusza tę tematykę. SAP (i inni wielcy) siedzi cicho, bo mu to pasuje (ta excelioza ogólna),

Microsoft raczkuje, jak dziecko we mgle (wymyślając Power Pivoty i Office'y 365), analitycy klną,

na czym świat stoi, ale z lubością osiągają orgazmy, odkrywając codziennie na nowo

WYSZUKAJ.PIONOWO i VBA - wszystko gra!

Przykro mi, że jestem taki straszny upierdas, naprawdę.

Ale, jakoś się tak dziwnie składa, że, powolutku, po kryjomu, świat powoli dąży do tego naszego

ideolo. To, że tak powolutku, to jest, rzeczywiście mój (nasz) problem, ale to, że

NIEUCHRONNIE, to Pana (oczywiście, Pan jest tu przykładem) problem poważny.

Ja się godzę na tę niesławę obecną, ale Pan ma gorzej. Bo Pan musi(!) się tego nauczyć i jutro

śpiewać naszą melodię.

Zobaczy Pan Szanowny, ilu ojców będzie jutro.

Pozdrawiam Pana serdecznie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.12.11 o godzinie 22:16

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.12.2011, 22:10

W Pańskim wydaniu rzeczywiście wielowymiarowość zamiast kostki Rubika przypomina

spaghetti.

Pan nie walczy z JWP przed jakimiś smartassami z korporacji, bo potraktują Pana jak trolla :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |2.12.2011, 22:40

Andrzej O.:

W Pańskim wydaniu rzeczywiście wielowymiarowość zamiast kostki Rubika przypomina

spaghetti.
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Pan nie walczy z JWP przed jakimiś smartassami z korporacji, bo potraktują Pana jak trolla :)

Przecież wiem. Co, ja ślepy jestem?

Ale, proszę mi wierzyć, a zresztą - Pan nie musi, bo Pan to doskonale widzi, tylko czasami udaje

Pan adwokata diabła (i bardzo dobrze!) - czas wszechwładzy IT się w korporacjach kończy -

coraz więcej liczą się koszty i coraz bardziej patrzy się na ręce, czyli na "szkoleniowe" bilety

lotnicze.

Excela jest coraz więcej i więcej. Spaghetti staje się już nie do zniesienia i "coś" z tym trzeba

będzie zrobić. Biajki padają, Małomiękki błądzi, Excel stanie się niedługo religią oficjalną. Trzeba

będzie to jakoś zorganizować, no nie?

Dla Pana Krzyśka Moderatora zrobiłem obrazek - na pamiątkę:

Życzę firmie SAP, żeby też, kiedyś, do tego dojrzała! Zobaczycie wtedy, jakie piękne oczy mają

uśmiechnięte księgowe, bo, na razie, widzicie tylko ich zaciśnięte zęby.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.12.11 o godzinie 22:56

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.12.2011, 22:53

taka mała podpowiedź, na pierwszy rzut paradoksalna - WIELOwymiarowość nie istnieje bez

JEDNEJ wersji prawdy.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 03.12.11 o godzinie 15:52

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.12.2011, 01:15

Wojciech Gardziński:

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego po Panu (Pan jest moderatorem), ale, w sumie,

było to do przewidzenia, więc gra muzyka.

Nie ja zamknąłem Pana wątek - ale decyzję popieram. Ma Pan ten tutaj - myślę, że wystarczy...

pozdrawiam

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.12.2011, 01:26
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Krzysztof Konitz:

Wojciech Gardziński:

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego po Panu (Pan jest moderatorem), ale, w

sumie, było to do przewidzenia, więc gra muzyka.

Nie ja zamknąłem Pana wątek - ale decyzję popieram. Ma Pan ten tutaj - myślę, że

wystarczy...

pozdrawiam

Jaki Pan jest dla mnie dobry! Dziękuję bardzo, Pan taki dobry. Tyle Pan ma władzy, ach! A Pan

taki mądry i dobry...

Mógł Pan, przecież, coś napisać na temat - wtedy, niechybnie, zniszczyłby mnie Pan...

@ AO

Gdzie na tych moich rysuneczkach jest wielowymiarowość? Jest w SAP BW, a ludzie marzą o

płaskich tabelkach, bo je rozumieją.

Ja też robię kostki, ale dopiero wtedy, gdy ktoś stwierdzi: "Tak, ta tabela przestawna jest super,

tylko się długo liczy". Nie ma lepszego projektanta, niż użytkownik.

Robię też, oczywiście, kostki predefiniowane. Ale tylko do bardzo konkretnych zastosowań, np.

księgowe.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.12.11 o godzinie 15:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.12.2011, 15:28

Krzysztof Konitz:

Panie Wojciechu dlaczego Pan się ogranicza tylko do Goldenline ?

Czas zacząć trollować na facebooku, linkedin, twitterze

Po 1. Dlaczego dopiero "zacząć"?

Ale pomimo wielkich talentów

Po 2. Nie docenił jeszcze Pan moich talentów tekściarskich...(*)

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAn...

Na zagranicznych forach, moje posty również wywołują DZIWNE MILCZENIE.

Biajki, zapewne, milczą z zażenowania niskim poziomem moich postów...

P.S.

(*) Wiem, wiem, nie wszyscy tam.

Dopisałem zwrotkę do ślicznej piosnki, nabijającej się z BI. Cienkie trochę to nabijanie - my tutaj

jesteśmy dwa lata do przodu, serio.

Every report you make

Every data you take

Every chart you place

Every problem you face

You will Excel it

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.12.11 o godzinie 22:48

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.12.2011, 16:25

Jako totalny oszołom (tego, co za chwilę, to już inaczej nazwać nie można!)

postanowiłem sprawdzić, co kryje się pod górnolotnym pojęciem "Chmura".

I zapisałem się na okres próbny do usługi "Office 365".

Kto ma ochotę pobawić się ze mną w jakąś pseudowspółpracę?

Jak na razie próbuję zrobić cokolwiek i poza koniecznością ciągłego oczekiwania na "wczytanie

czegośtam" do niczego nie doszedłem.

Może ktoś podrzuci jakieś ciekawostki?

Zapraszam do zabawy w chmurę, hehehe

http://afin.sharepoint.com

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.12.2011, 17:24

brawo!

proponuję przetłumaczyć na angielski i przedstawić ludziom, którzy chcą mieć lekką

przeglądarkową aplikację dostępną dla danego użytkownika w dowolnej lokalizacji.
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Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |5.12.2011, 19:59

Andrzej O.:

brawo!

proponuję przetłumaczyć na angielski i przedstawić ludziom, którzy chcą mieć lekką

przeglądarkową aplikację dostępną dla danego użytkownika w dowolnej lokalizacji.

1. To wcale "nie takie lekkie"

2. Podobne funkcjonalności ma połowa office-ów sieciowych

3. Jedyne, czego tak właściwie się od tego oczekuje, to...

...no tak, standard...wymiana danych z Excelem.

A tu, od razu, zagwozdka! Chce tylko Excela 2010 do edycji na lokalu, czyli niby supercienki ten

office, a jednak, równocześnie, supergruby.

Się odezwijcie Pany i Panie na priwa, to Wam poudostępniam foldery i pobawimy się ciutkę...

(a, swoją drogą, ja już próbuję "publikować na toto", "automatyzować to i owo", itd. Oczywiście,

filmoteka się wzbogaci.)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj5.12.2011, 20:32

Jeden z moich "ulubieńców", znany specjalista od brania szmaty w leasing (czyli "systemowego"

komplikowania rzeczy banalnych), p. Jarek Ż. napisał artykuł, który spowodował wypieki na

mojej twarzy.

Panie Jarku, gratuluję. Gratuluję

1. Trzeźwości spojrzenia. Rzeczywiście klient/użytkownik jakiegoś systemu wnosi niekiedy dużo

więcej do niego, niż dostawca. Ja się z tym już dawno spotkałem, analizując dane TETY - to

wspaniały przykład brania pieniędzy od klientów za ich pomysły, do tego jeszcze

rozpowszechniane potem pod własną marką.

2. Odwagi. Niewielu ma odwagę napisać coś przeciwko "wielkim dostawcom systemów". Wszak

są oni "wielkimi dostawcami systemów" - są wielcy, a "duży może więcej", są "dostawcami",

więc "dostarczają" i nikt nie ma prawa dostarczać czegokolwiek, bo oni tu właśnie dostarczają,

"systemów", czyli to oni tu "myślą systemowo", a cała reszta hołoty to ewentualnie porusza się

według wskazanej systemowo drogi...

3. "Podejścia proklienckiego". W branży, w której my tutaj, klient jest zwierzyną leśną, na którą

się poluje. Zasadzki, taktyki, zagrywki psychologiczne ("głupio mi wskazać innego, jak kartę do

klubu golfowego dostałem od tego"), itp. raczej powodują, że "opłaca się grać" po stronie

myśliwych, a nie owej zwierzyny ofiarnej. Szczególnie, że ta zwierzyna jest tak zastraszona, że

ucieka też od tych, którzy chcą ją ratować.

http://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/index...

I mam od razu pytanie do Pana Eksperta:

Czy spaghetti excelowe, czyli systemy informacyjne, przejmowane w czasie "analizy

przedwdrożeniowej" przez dostawców ERP/BI nie podlegają temu prawu?

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.12.2011, 09:25

To ja też dorzucę pytanie do Pana Eksperta:

- jeśli klient przyniósł kaszkę (semolina) i narzeka, że mu kuźwa zawsze z tego wychodzi

spaghetti, a konsultant zrobił lasagnę to czy może przyjść Pan Wojtek/Jarek, zabrać lasagnę,

pociąć na spaghetti i cieszyć się z klientem, że nie zapłacił za spaghetti konsultantowi?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |6.12.2011, 19:52

Andrzej O.:

To ja też dorzucę pytanie do Pana Eksperta:

- jeśli klient przyniósł kaszkę (semolina) i narzeka, że mu kuźwa zawsze z tego wychodzi

spaghetti, a konsultant zrobił lasagnę to czy może przyjść Pan Wojtek/Jarek, zabrać lasagnę,

pociąć na spaghetti i cieszyć się z klientem, że nie zapłacił za spaghetti konsultantowi?

(Może ja jestem jakiś nie tenteges, ale nie skumałem. Zwykle kumam metafory. Mehr licht!)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj6.12.2011, 22:10
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