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Zaś mam bana na byznes yntelydżensach.
Martwię się, bo chłopcy umrą z tęsknoty :(

Automatyczne zablokowanie dostępu do grupy Business Intelligence
dzisiaj 10:52 GoldenLine.pl do mnie
Witaj,
W wyniku wielu zgłoszeń nieprawidłowości w Twoich wypowiedziach na grupie Business
Intelligence Twój dostęp do tej grupy został automatycznie zablokowany na 14 dni.
Jeśli nie zgadzasz się z tą decyzją, skontaktuj się z założycielem grupy.
Pozdrawiamy,
Zespół GoldenLine.pl

PS
Oj, dziewczyny też tęsknią...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.05.13 o godzinie 12:30

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj2.05.2013, 12:27   

Reakcje:
Bluzgus: WG zabanowali*... Mafia wstrętna
Wiżualbejzikus: czyli przegapiłem event i premi nie będzie :(
Plusus: tzn. ze Malediwy coraz bliżej... lece po koszule hawajska!

Żadnemu do łba nie wpadnie, żeby spytać, KTO TO ZROBIŁ.
KTO ICH OSZUKUJE, ochraniając ich przed strasznym trollem, pijącym krew dzieciątek, KTO ICH
WYKORZYSTUJE do firmowania tego faktu.

Dyskutujcie chłopcy, dyskutujcie, fajna zabawa, mówię Wam.

PS
*Dzięki, Bluzgusie!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.05.13 o godzinie 22:26

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj2.05.2013, 22:23   

Wojciech G.:

Reakcje:
Bluzgus: WG zabanowali*... Mafia wstrętna
Wiżualbejzikus: czyli przegapiłem event i premi nie będzie :(
Plusus: tzn. ze Malediwy coraz bliżej... lece po koszule hawajska!

Żadnemu do łba nie wpadnie, żeby spytać, KTO TO ZROBIŁ.
KTO ICH OSZUKUJE, ochraniając ich przed strasznym trollem, pijącym krew dzieciątek, KTO
ICH WYKORZYSTUJE do firmowania tego faktu.

Dyskutujcie chłopcy, dyskutujcie, fajna zabawa, mówię Wam.

PS
*Dzięki, Bluzgusie!

Odwiedzam Pałasa Zakutasa na wygnaniu... trochę nielogiczny i niezgodny z prawdą jest ten
wywód powyżej.

Nieprawdą jest jakoby "nie wpadło mi do łba zapytać kto to zrobił". Ależ oczywiście, że wpadło.
Ba, była to wręcz piersza myśl! Odpowiedziałem sobie na to arcyciekawe pytanie stwierdzając,
że to "mafia wstrętna". Chodziło mi oczywiście o mafię BI.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |3.05.2013, 08:26    

Stefan T.:

Nieprawdą jest jakoby "nie wpadło mi do łba zapytać kto to zrobił". Ależ oczywiście, że
wpadło. Ba, była to wręcz piersza myśl! Odpowiedziałem sobie na to arcyciekawe pytanie
stwierdzając, że to "mafia wstrętna". Chodziło mi oczywiście o mafię BI.

I co? I jest dobrze? Jakaś mafia reguluje, z kim Bluzgus ma możliwość pobluzgotać?
Jak jest dobrze, to jest dobrze.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.05.13 o godzinie 13:25

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj3.05.2013, 12:10   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Nieprawdą jest jakoby "nie wpadło mi do łba zapytać kto to zrobił". Ależ oczywiście, że
wpadło. Ba, była to wręcz piersza myśl! Odpowiedziałem sobie na to arcyciekawe pytanie
stwierdzając, że to "mafia wstrętna". Chodziło mi oczywiście o mafię BI.

I co? I jest dobrze? Jakaś mafia reguluje, z kim Bluzgus ma możliwość pobluzgotać?
Jak jest dobrze, to jest dobrze.

Tylko, że, Bluzgusie, ja wiem, że dobrze jest takim gościom, jak Pomidorus lub Plusus (tzw.
sprądospływki), ale, że Tobie? Hehehehe

Jako wierny sługa mafii (przypominam, że jestem szefem bojówki internetowej) nie mogę jej
otwarci krytykować... Przyznaje jednak, że ostatnio się Pałasie Zakutasie nieźle sprawowałeś,
więc wyrok szefów mnie zadziwił. Może pracujesz Pałasie nad czymś równie przełomowym jak
SpOA i to zaniepokoiło WIELKICH?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |3.05.2013, 13:26    

Stefan T.:

Jako wierny sługa mafii (przypominam, że jestem szefem bojówki internetowej) nie mogę jej
otwarci krytykować... Przyznaje jednak, że ostatnio się Pałasie Zakutasie nieźle sprawowałeś,
więc wyrok szefów mnie zadziwił. Może pracujesz Pałasie nad czymś równie przełomowym jak
SpOA i to zaniepokoiło WIELKICH?

Cóż, wyroki WIELKICH niezbadanymi są. Ach, ani ja nie pobełkocę, ani TY na Malediwy nie
polecisz. Oni fundują Malediwy tylko tym, którzy coś mogą, jakimś CIOłkom, albo
"koordynatorom wdrożeń BI". Musiałbyś, Bluzgusie, mieć podpis warty Malediwów...
Ale nie masz. Trochę mi Was szkoda, bo byście się, w ten chmurny czas, nasłoneczkowali...

Ale, skoro nasza Schimka zapodała strasznie wartościowy temacik, to może byśmy go
obdyskutowali tutaj?
Powiedzcie, ale szczerze, pliz, czy to naprawdę taki problem sczytać log z serwera
internetowego, wrzucić go do jakiejś bazki, rozdzielić po ID produktu, albo po IP sklepu i
udostępnić stronki łebowe maluczkim, nawet na hasełko?
Nie potraficie tego? Czego, konkretnie, to Wam zrobię przykładzik w SQLkoAfinie?
To Wy NIEWIELE potraficie, jeśli do tak trywialnego zadania potrzeba Wam biaja.
I jeszcze Pani Schimka się tym chwali, że to "chłopaki z Indii" plus ajpady, hehehe... tak Was
dziecinnie podbiera...

(Niestety, tu jeszcze mogę pisać, ale WIELCY, jak wiecie, i to potrafią zablokować, więc
czekam.)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.05.13 o godzinie 13:39

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj3.05.2013, 13:38   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Jako wierny sługa mafii (przypominam, że jestem szefem bojówki internetowej) nie mogę
jej otwarci krytykować... Przyznaje jednak, że ostatnio się Pałasie Zakutasie nieźle
sprawowałeś, więc wyrok szefów mnie zadziwił. Może pracujesz Pałasie nad czymś równie
przełomowym jak SpOA i to zaniepokoiło WIELKICH?

Cóż, wyroki WIELKICH niezbadanymi są. Ach, ani ja nie pobełkocę, ani TY na Malediwy nie
polecisz. Oni fundują Malediwy tylko tym, którzy coś mogą, jakimś CIOłkom, albo
"koordynatorom wdrożeń BI". Musiałbyś, Bluzgusie, mieć podpis warty Malediwów...
Ale nie masz. Trochę mi Was szkoda, bo byście się, w ten chmurny czas, nasłoneczkowali...

Ale, skoro nasza Schimka zapodała strasznie wartościowy temacik, to może byśmy go
obdyskutowali tutaj?
Powiedzcie, ale szczerze, pliz, czy to naprawdę taki problem sczytać log z serwera
internetowego, wrzucić go do jakiejś bazki, rozdzielić po ID produktu, albo po IP sklepu i
udostępnić stronki łebowe maluczkim, nawet na hasełko?
Nie potraficie tego? Czego, konkretnie, to Wam zrobię przykładzik w SQLkoAfinie?
To Wy NIEWIELE potraficie, jeśli do tak trywialnego zadania potrzeba Wam biaja.
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I jeszcze Pani Schimka się tym chwali, że to "chłopaki z Indii" plus ajpady, hehehe... tak Was
dziecinnie podbiera...

(Niestety, tu jeszcze mogę pisać, ale WIELCY, jak wiecie, i to potrafią zablokować, więc
czekam.)

Już Ci Pałasie tłumaczyłem, że mam te wszystkie sqlki i bazki głęboko w dupie. Mnie płacą za
analizę i wyciąganie wniosków a nie za rzeźbienie w bazkach.

Na Mauritiusa polecę.... Za zasługi.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |3.05.2013, 14:32    

Stefan T.:

Już Ci Pałasie tłumaczyłem, że mam te wszystkie sqlki i bazki głęboko w dupie. Mnie płacą za
analizę i wyciąganie wniosków a nie za rzeźbienie w bazkach.

Aaa... i wierzysz Hindusom, że Ci dobrze złożą Twoje temaciki? Ufny jesteś, Bluzgusie (O, kurna,
jaki Wersal, hehehe). Tzn. ja nie mam nic przeciwko Hindusom, ale to jest niemożliwe, żeby mój
temat rozwiązał ktoś taki (znaczy, że daleko, i, że według tego, co zaprojektuje Skimka - ona
wszak to nieodłączne ogniwo tej układanki). Weź przykład drobny - kupiłeś chińskie buty - super,
markowe, cud, zapłaciłeś za Najki, więc i humorek jest. Ale łamiesz nogę, i co? I musisz coś
zrobić tu i teraz (a problemy biznesowe to takie ciągłe łamanie nogi). I co, szukamy ortopedy z
gipsikiem tutaj, czy czekamy, aż Skimka zrobi nową skimkę i zleci Hindusom?
Kiedyś taką bajkę czytałem, chyba trudno byłoby mi ją odgrzebać - o dziku.

Telegraficzny skrót: Dzik, zamiast się obijać w piękny dzień, ostrzył kły. Jakieś tam zwierzątko
się go pyta: Dziku, taki piękny dzień, pobaw się z nami. A dzik: dzisiaj jest pięknie, fakt. Ale jak
przyjdzie niebezpieczeństwo, nie będę miał czasu na ostrzenie kłów.

Koniec bajki. Excelioza rządzi w firmach właśnie dlatego, że Ty, Bluzgusie, analizujesz podtykane
gotowce, A NIE ROZUMIESZ, SKĄD SIĘ ONE BIORĄ i jak je zrobić sensownie(j), że, gdy przyjdzie
niebezpieczeństwo i tak dalej...

Na Mauritiusa polecę.... Za zasługi.

Na pewno! Ale musisz się trochę bardziej postarać.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.05.13 o godzinie 14:49

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj3.05.2013, 14:43   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Już Ci Pałasie tłumaczyłem, że mam te wszystkie sqlki i bazki głęboko w dupie. Mnie płacą
za analizę i wyciąganie wniosków a nie za rzeźbienie w bazkach.

Aaa... i wierzysz Hindusom, że Ci dobrze złożą Twoje temaciki? Ufny jesteś, Bluzgusie (O,
kurna, jaki Wersal, hehehe). Tzn. ja nie mam nic przeciwko Hindusom, ale to jest niemożliwe,
żeby mój temat rozwiązał ktoś taki (znaczy, że daleko, i, że według tego, co zaprojektuje
Skimka - ona wszak to nieodłączne ogniwo tej układanki). Weź przykład drobny - kupiłeś
chińskie buty - super, markowe, cud, zapłaciłeś za Najki, więc i humorek jest. Ale łamiesz
nogę, i co? I musisz coś zrobić tu i teraz (a problemy biznesowe to takie ciągłe łamanie nogi).
I co, szukamy ortopedy z gipsikiem tutaj, czy czekamy, aż Skimka zrobi nową skimkę i zleci
Hindusom?
Kiedyś taką bajkę czytałem, chyba trudno byłoby mi ją odgrzebać - o dziku.

Powtarzam się.... ale niech tam. Przyczyna, dla której nigdy się w tym temacie nie
porozumiemy jest taka, że całkowicie różnimy się w diagnozie stanu faktycznego.

Ja twierdzę, na podstawie swojego doświadczenia w dużych firmach, że:
- 80-90% raportów jest standardowych (a nie ad-hoc jak twierdzi Pan Pałas Zakutas i ten drugi).
- Rzeczywistość biznesowa jest zmienna, ale nie aż tak jak zdaje się twórcom SpOA. Korekta
standardowych raportów przy normalnych zmianach w biznesie nie wymaga wielu godzin
konsultantów (czasem w ogóle ich nie wymaga)
- Są rozwiązania BI, które umożliwiają elastyczne podejście odnośnie budowania raportów.
Pracuję w Business Objects 4.0 i jestem bardzo zadowolony.
- MS Excel jest niezastąpionym narzędziem do analiz typu ad-hoc
- Analityk wcale nie jest (i nie powinien być) w centrum
- W centrum świata analiz powinien być odbiorca informacji czyli przedstawiciel biznesu
- Biznes, wbrew temu co Pan twierdzi, nie lubi spreadsheetów i woli wirujące dyski, dashboardy i
drill downy
- Rolą analityka nie jest rzeźbienie w bazach i sqlkowania. Mnie płacą za wyciąganie wniosków...
- SpOA jest ok dla małych i średnich, ale absolutnie nie jest skalowalna do naprawdę dużych
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organizacji. W IBM jest parę tysięcy księgowych/analityków... też pan chce każdemu z nich
umożliwiść robienie "prywatnych hurtowni danych"?

Panowie są bardzo mało wiarygodni ze swoją diagnozą, bo nigdy nie pracowaliście dla naprawdę
dużych firm. Narzekania ciotek-klotek ze szkolenia "MS Excel nie tylko dla orłów" nie są dobrą
podstawą do wyciągania wniosków.

Telegraficzny skrót: Dzik, zamiast się obijać w piękny dzień, ostrzył kły. Jakieś tam zwierzątko
się go pyta: Dziku, taki piękny dzień, pobaw się z nami. A dzik: dzisiaj jest pięknie, fakt. Ale
jak przyjdzie niebezpieczeństwo, nie będę miał czasu na ostrzenie kłów.

Genialny przykład! Panowie chcą tym analitykom cały czas ostrzyć kły. Tylko po jaką cholerę?

Koniec bajki. Excelioza rządzi w firmach właśnie dlatego, że Ty, Bluzgusie, analizujesz
podtykane gotowce, A NIE ROZUMIESZ, SKĄD SIĘ ONE BIORĄ i jak je zrobić sensownie(j), że,
gdy przyjdzie niebezpieczeństwo i tak dalej...

Rozumiem to co mam rozumieć i mam dostęp do wszystkich danych, do których powinienem
mieć dostęp. Wiem, z którego źródła dane pochodzą i wiem skąd należy dane "pociągnąć" jak
standardowe raporty są niewystarczające.

Na Mauritiusa polecę.... Za zasługi.

Na pewno! Ale musisz się trochę bardziej postarać.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 03.05.13 o godzinie 15:56

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |3.05.2013, 15:46    

Stefan T.:

Stefcia powaliło. Znormalniał...
Dzie bluzgi, dzie wyzywki? Stefan, opamiętaj się!

Ale mi się tam bardzo podobała ta poetyka, więc kontynuuję.

Powtarzam się.... ale niech tam. Przyczyna, dla której nigdy się w tym temacie nie
porozumiemy jest taka, że całkowicie różnimy się w diagnozie stanu faktycznego.

OK. Jest to bardzo dobry przyczynek do rzeczowej dyskusji.

Ja twierdzę, na podstawie swojego doświadczenia w dużych firmach, że:
- 80-90% raportów jest standardowych (a nie ad-hoc jak twierdzi Pan Pałas Zakutas i ten
drugi).

Jak Pałas Zakutas, to nie Pan! Pan jesteś Pan Stefan, ewentualnie Pan Stefcio, ale Bluzgus bez
Pana.

- Rzeczywistość biznesowa jest zmienna, ale nie aż tak jak zdaje się twórcom SpOA. Korekta
standardowych raportów przy normalnych zmianach w biznesie nie wymaga wielu godzin
konsultantów (czasem w ogóle ich nie wymaga)

Wymaga Excela na końcu. Zawsze. Konsultantów się wzywa tylko wtedy, gdy się poważnie
przepłaciło za biaja i wydaje się tym którzy przepłacili, że mogą sobie ich ciągać.

- Są rozwiązania BI, które umożliwiają elastyczne podejście odnośnie budowania raportów.
Pracuję w Business Objects 4.0 i jestem bardzo zadowolony.

To chyba tylko Ty (Bluzgusie). Ja znam wielu Bowców i jest paru, którzy nie psioczą. Ale wszyscy
się zgadzają co do tego, że BO działa najlepiej, jak mu się dane da w Excelu do... wyświetlenia
(bo wszyscy rozumieją ową przemożną potrzebę zarządu, bo jak za(prze)płacili, to chcą
korzystać.

- MS Excel jest niezastąpionym narzędziem do analiz typu ad-hoc

Dzięki ;)

- Analityk wcale nie jest (i nie powinien być) w centrum
- W centrum świata analiz powinien być odbiorca informacji czyli przedstawiciel biznesu

Oczywiście, ale to się nie kłóci. Zarząd (tak ogólnie) odpowiada za decyzje, analityk za
dostarczone mu informacje. Analityk jest (w) centrum informacji, nie decyzji, czy świata.

- Biznes, wbrew temu co Pan twierdzi, nie lubi spreadsheetów i woli wirujące dyski,
dashboardy i drill downy

Nie lubi. Lubi się pokazać z tym. Realne raporty zawsze są w skoroszytach.

- Rolą analityka nie jest rzeźbienie w bazach i sqlkowania. Mnie płacą za wyciąganie
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wniosków...

Od wyciągania wniosków, są decydenci. Sam to napisałeś, Bluzgusie (ale Wersal, nie mogę...)

- SpOA jest ok dla małych i średnich, ale absolutnie nie jest skalowalna do naprawdę dużych
organizacji. W IBM jest parę tysięcy księgowych/analityków...

OK, wiadomo. Ja nie przeczę sensowi wielkich hurtowni, ujednolicania pojęć, itp. Ja przeczę idei
jednej prawdy, bo jej nie ma.

też pan chce każdemu z nich umożliwiść robienie "prywatnych hurtowni danych"?

Jeżeli tego potrzebuje, to tak. Ale, oczywiście, standaryzacja jest wytworem cywilizacji i, w
miarę wzrostu organizacji, postępuje. W dużych firmach robimy jedną DMA dla finansów, bo,
rzeczywiście, po co więcej? Ale to owi księgowi nią zarządzają, nie oznacza to, że sami robią
poprawki. Ale owa DMA jest ich, a nie ITków. ITki, w tym ja, jako ITek zewnętrzny, są na
posyłki.
Uwielbiam wprost być na posyłki księgowych, bo się wtedy uczę. I, serio, znajduję wspólny
język.

Panowie

Że, kurna, co? "Panowie"? Zdurniałeś, gościu????? ;)

są bardzo mało wiarygodni ze swoją diagnozą, bo nigdy nie pracowaliście dla naprawdę
dużych firm.

Nieprawda.

Narzekania ciotek-klotek ze szkolenia "MS Excel nie tylko dla orłów" nie są dobrą podstawą do
wyciągania wniosków.

Są, bo z nami ludzie są szczerzy. Oj, czasami do bólu.

Telegraficzny skrót: Dzik, zamiast się obijać w piękny dzień, ostrzył kły. Jakieś tam
zwierzątko się go pyta: Dziku, taki piękny dzień, pobaw się z nami. A dzik: dzisiaj jest
pięknie, fakt. Ale jak przyjdzie niebezpieczeństwo, nie będę miał czasu na ostrzenie kłów.

Genialny przykład! Panowie
chcą tym analitykom cały czas ostrzyć kły. Tylko po jaką cholerę?

Bo jak ktoś ma ostre kły, to jest kimś. Jak ma kły tępe, to się go olewa.

Koniec bajki. Excelioza rządzi w firmach właśnie dlatego, że Ty, Bluzgusie, analizujesz
podtykane gotowce, A NIE ROZUMIESZ, SKĄD SIĘ ONE BIORĄ i jak je zrobić sensownie(j),
że, gdy przyjdzie niebezpieczeństwo i tak dalej...

Rozumiem to co mam rozumieć

No, no, no, gratuluję samozadowolenia.

i mam dostęp do wszystkich danych, do których powinienem mieć dostęp. Wiem, z którego
źródła dane pochodzą i wiem skąd należy dane "pociągnąć" jak standardowe raporty są
niewystarczające.

OK. A gdzie robisz raporty, jak "standardowe są niewystarczające"?

Widzę, że jesteś, Bluzgusie, sekowany za gadki tutaj. Współczuję. Ale i gratuluję odwagi.*

PS
*Ale, zobaczysz, jaką będziesz miał radochę, jak MNIE za NASZĄ gadkę zbanują.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.05.13 o godzinie 23:06

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj3.05.2013, 22:55   

Wojciech G.:

Reakcje:
Bluzgus: WG zabanowali*... Mafia wstrętna
Wiżualbejzikus: czyli przegapiłem event i premi nie będzie :(
Plusus: tzn. ze Malediwy coraz bliżej... lece po koszule

Idiotus maskimus: spisek, brzoza, spisek, trotyl, spisek, wawel, spisek, banym spisem, mafia,
gzie jest kszysz, pfffefpfpfppfpppfpfp

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 00:17    

Sławomir B.:
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Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Wojciech G.:

Reakcje:
Bluzgus: WG zabanowali*... Mafia wstrętna
Wiżualbejzikus: czyli przegapiłem event i premi nie będzie :(
Plusus: tzn. ze Malediwy coraz bliżej... lece po koszule

Idiotus maskimus: spisek, brzoza, spisek, trotyl, spisek, wawel, spisek, banym spisem, mafia,
gzie jest kszysz, pfffefpfpfppfpppfpfp

Hehehehe, chłopcom się pomyliły awatarki. Bluzgus merytoryczy, a wiżualbejzikus bluzgocze.

To już biajowi się tak powaliło, że nawet awatarki mu się mieszają. Gdzie jedna wersja prawdy?

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 07:01   

Wojciech G.:

To już biajowi się tak powaliło, że nawet awatarki mu się mieszają. Gdzie jedna wersja
prawdy?

W dma super-yeti-analityka numer 123423 wersja 123 (plik tekstowy or rozmiarze 12GB).
Jak Pan ładnie poprosi to Panu ją udostępni (w wersji papierowej oczywiście), bo przecież on jest
centrum.
I dzięki Panu premia będzie od mafii biajowej - akurat na cls'a (wprawdzie to już trzeci, ale
akurat mam miejsce w garażu) wystarczy. Dziękuję.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 04.05.13 o godzinie 09:49

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 09:45    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Stefcia powaliło. Znormalniał...
Dzie bluzgi, dzie wyzywki? Stefan, opamiętaj się!

Ale mi się tam bardzo podobała ta poetyka, więc kontynuuję.

Powtarzam się.... ale niech tam. Przyczyna, dla której nigdy się w tym temacie nie
porozumiemy jest taka, że całkowicie różnimy się w diagnozie stanu faktycznego.

OK. Jest to bardzo dobry przyczynek do rzeczowej dyskusji.

Spróbuje jeszcze raz rzeczowo, ale nie jest łatwo... oj nie jest :)

Ja twierdzę, na podstawie swojego doświadczenia w dużych firmach, że:
- 80-90% raportów jest standardowych (a nie ad-hoc jak twierdzi Pan Pałas Zakutas i ten
drugi).

Jak Pałas Zakutas, to nie Pan! Pan jesteś Pan Stefan, ewentualnie Pan Stefcio, ale Bluzgus bez
Pana.

To twierdzisz Pałasie, że standardowych jest 80-90%? To dobra wiadomość, jest szansa na
wspólne wnioski.

- Rzeczywistość biznesowa jest zmienna, ale nie aż tak jak zdaje się twórcom SpOA.
Korekta standardowych raportów przy normalnych zmianach w biznesie nie wymaga wielu
godzin konsultantów (czasem w ogóle ich nie wymaga)

Wymaga Excela na końcu. Zawsze. Konsultantów się wzywa tylko wtedy, gdy się poważnie
przepłaciło za biaja i wydaje się tym którzy przepłacili, że mogą sobie ich ciągać.

I tutaj pełna niezgoda. Z mojego DOŚWIADCZENIA wynika, że przy standardowych raportach MS
Excel nie jest używany W OGÓLE. Jest pan w stanie zaakceptować, że mam taką sytuację?

90% wszelkich informacji do działu sprzedaży dystrybuowania jest na platformie QV. District i
Regional Managers używają tylko i wyłącznie QV do analizy sytuacji na punktach sprzedaży.
Dashboardy pokazują im podstawowe statystyki, które potrzebują odnośnie sprzedaży na POS
(YtY, LfL, trend, bad and good performers) oraz zyskowności na POS. NIC, ale to nic w tym
zakresie nie kończy w MS Excel. Te raporty aktualizowane codziennie!!!

MS Excel używamy głównie do analizy "what if" oraz przy analizie efektywności inwestycji w POS.
To są okresowe raporty (kwartalne i roczne).
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- Są rozwiązania BI, które umożliwiają elastyczne podejście odnośnie budowania raportów.
Pracuję w Business Objects 4.0 i jestem bardzo zadowolony.

To chyba tylko Ty (Bluzgusie). Ja znam wielu Bowców i jest paru, którzy nie psioczą. Ale
wszyscy się zgadzają co do tego, że BO działa najlepiej, jak mu się dane da w Excelu do...
wyświetlenia (bo wszyscy rozumieją ową przemożną potrzebę zarządu, bo jak za(prze)płacili,
to chcą korzystać.

Chciałbym poznać taką ciotkę-klotkę, która tak robi i zapytać się DLACZEGO? Tak może robić
jakiś niedorozwinięty MATOŁ. Jestem zadowolony z Business Objects, ale oczywiście to nie jest
narzędzie do wszystkiego. Czego konkretnie tym twoim informatorom brakuje w BO?

- MS Excel jest niezastąpionym narzędziem do analiz typu ad-hoc

Dzięki ;)

- Analityk wcale nie jest (i nie powinien być) w centrum
- W centrum świata analiz powinien być odbiorca informacji czyli przedstawiciel biznesu

Oczywiście, ale to się nie kłóci. Zarząd (tak ogólnie) odpowiada za decyzje, analityk za
dostarczone mu informacje. Analityk jest (w) centrum informacji, nie decyzji, czy świata.

Analityk nie jest w centrum.... ani w centrum informacji ani decyzji. Analityk to narzędzie....

- Biznes, wbrew temu co Pan twierdzi, nie lubi spreadsheetów i woli wirujące dyski,
dashboardy i drill downy

Nie lubi. Lubi się pokazać z tym. Realne raporty zawsze są w skoroszytach.

Możemy się tak przekomażać. Proszę pokazać mi jednego, który "NIE LUBI". Ja mogę
przedstawić panu setki, które tej tezie zaprzeczą. Nie spotkałem ani jednego przedstawiciela
biznesu, który powiedziałby: "Mam w dupie te wirujące dyski, dajcie mi tabelkę w MS Excel".
Przypominam, że decydenci są w działach takich jak Marketing, Sprzedaż, HR, Zakupy etc.

Zgodnie z moim powyższym przykładem, w mojej firmie 80% REALNYCH raportów odnośnie
sprzedaży i zyskowności jest ZAWSZE w Qlikview.

Podobnie wygląda w sytuacji raportów dla dyrektorów poszczególnych funkcji (Marketing,
Sprzedaż, HR, Zakupy etc. ).

Problem w tym, że pan nie ma NIC na poparcie swoich tez oprócz "TAK MI SIĘ WIDZI"

- Rolą analityka nie jest rzeźbienie w bazach i sqlkowania. Mnie płacą za wyciąganie
wniosków...

Od wyciągania wniosków, są decydenci. Sam to napisałeś, Bluzgusie (ale Wersal, nie mogę...)

Oczywiście, że ostateczne wnioski podejmują decydenci, ale ode mnie również wymaga się
wyciągania wniosków.

- SpOA jest ok dla małych i średnich, ale absolutnie nie jest skalowalna do naprawdę
dużych organizacji. W IBM jest parę tysięcy księgowych/analityków...

OK, wiadomo. Ja nie przeczę sensowi wielkich hurtowni, ujednolicania pojęć, itp. Ja przeczę
idei jednej prawdy, bo jej nie ma.

Pełna zgoda... nie ma jednej prawdy. Nie ma SpOA

też pan chce każdemu z nich umożliwiść robienie "prywatnych hurtowni danych"?

Jeżeli tego potrzebuje, to tak. Ale, oczywiście, standaryzacja jest wytworem cywilizacji i, w
miarę wzrostu organizacji, postępuje. W dużych firmach robimy jedną DMA dla finansów, bo,
rzeczywiście, po co więcej? Ale to owi księgowi nią zarządzają, nie oznacza to, że sami robią
poprawki. Ale owa DMA jest ich, a nie ITków. ITki, w tym ja, jako ITek zewnętrzny, są na
posyłki.
Uwielbiam wprost być na posyłki księgowych, bo się wtedy uczę. I, serio, znajduję wspólny
język.

No i tutaj mamy kompletny brak możliwości porozumienia i dyskusji, bo Pan poważnie myśli, że
powyższe to dobry pomysł.

Panowie

Że, kurna, co? "Panowie"? Zdurniałeś, gościu????? ;)

są bardzo mało wiarygodni ze swoją diagnozą, bo nigdy nie pracowaliście dla naprawdę
dużych firm.
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Nieprawda.

Prawda niestety. Nie pracowaliście NIGDY dla dużych międzynarodowych podmiotów. Jeszcze raz
wyjaśnię: zrobienie projektu dla polskiego oddziału nie oznacza, że pracował pan nad centralnym
rozwiązaniem dla CAŁEJ organizacji

Narzekania ciotek-klotek ze szkolenia "MS Excel nie tylko dla orłów" nie są dobrą podstawą
do wyciągania wniosków.

Są, bo z nami ludzie są szczerzy. Oj, czasami do bólu.

Ja nawet wiem jak takie rozmowy wyglądają. "Pane Wojtku, Panie Wojtku bo to narzędzie jest
takie trudne a ja od 30 lat w MS Excel pracowałam. Po co to? Na co to komu? Wcześniej źle
było?"

Telegraficzny skrót: Dzik, zamiast się obijać w piękny dzień, ostrzył kły. Jakieś tam
zwierzątko się go pyta: Dziku, taki piękny dzień, pobaw się z nami. A dzik: dzisiaj jest
pięknie, fakt. Ale jak przyjdzie niebezpieczeństwo, nie będę miał czasu na ostrzenie
kłów.

Genialny przykład! Panowie
chcą tym analitykom cały czas ostrzyć kły. Tylko po jaką cholerę?

Bo jak ktoś ma ostre kły, to jest kimś. Jak ma kły tępe, to się go olewa.

Koniec bajki. Excelioza rządzi w firmach właśnie dlatego, że Ty, Bluzgusie, analizujesz
podtykane gotowce, A NIE ROZUMIESZ, SKĄD SIĘ ONE BIORĄ i jak je zrobić
sensownie(j), że, gdy przyjdzie niebezpieczeństwo i tak dalej...

Rozumiem to co mam rozumieć

No, no, no, gratuluję samozadowolenia.

i mam dostęp do wszystkich danych, do których powinienem mieć dostęp. Wiem, z którego
źródła dane pochodzą i wiem skąd należy dane "pociągnąć" jak standardowe raporty są
niewystarczające.

OK. A gdzie robisz raporty, jak "standardowe są niewystarczające"?

Różnie... w MS Excel też, ale głównie w Business Objects. Powtarzam, że w mojej firmie 80-90%
raportów jest generowana i dystrybuowana w BI (BEZ UDZIAŁU MS EXCEL).

Widzę, że jesteś, Bluzgusie, sekowany za gadki tutaj. Współczuję. Ale i gratuluję odwagi.*

Nie czuję się sekowany. Nawet gdyby tak było to mam to oczywiście głęboko w dupie.

PS
*Ale, zobaczysz, jaką będziesz miał radochę, jak MNIE za NASZĄ gadkę zbanują.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 10:21    

O, Sławek* zawitał ponownie. To już recydywa. Pomidorus ofuknie Szanownego.
Sławomir B.:

Wojciech G.:

To już biajowi się tak powaliło, że nawet awatarki mu się mieszają. Gdzie jedna wersja
prawdy?

W dma super-yeti-analityka numer 123423 wersja 123 (plik tekstowy or rozmiarze 12GB).

A co za problem zapisać 12 GB do SQLSa lub jakiego MySQla?
Zapisuję to dokładnie takimi samymi SQLkami, jak superhiperaśne biaje, tylko, że dla nich to
straszne halo, a dla mnie taka zwykła informatyczna normalka. Przerabiam na argegacje-sracje
też SQLkami, jako i te biaje, i odczytuję też. I kosteczka taka sama wychodzi. Tylko, że u mnie
jest to OGARNIALNE, a w biaju - czarna skrzynka z kluczykiem w ręku Pana Konsultanta.

Wy tym biajom przypisujecie cechy nadludzkie - weźcie se, pretorianie, poczytajcie Lema. Ja
akurat jestem po lekturze któregoś tam Lema i, czytając, śmieję się czasami do rozpuku, bo on
to wszystko przewidział 50 lat temu. Jak to automaty będą (starały się być) lepsze od ludzi i
takie tam. Serio - widać, że macie braki w lekturce.

PS
Znaczy - Wiżualbejzikus. Dla Wiżualbejzikusa to rzeczywiście strasznie nadludzkie rzeczy
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wyprawiają te biaje. Dla Wiżualbejzikusa 1.000.000+1 rekordów jest nie do ogarnięcia, bo się
nie mieści w Excelku...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.13 o godzinie 21:23

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 21:21   

Dzisiaj trochę Bluzgusa poobrażam, a co mi tam.
Stefan T.:

Powtarzam się.... ale niech tam. Przyczyna, dla której nigdy się w tym temacie nie
porozumiemy jest taka, że całkowicie różnimy się w diagnozie stanu faktycznego.

OK. Jest to bardzo dobry przyczynek do rzeczowej dyskusji.

Spróbuje jeszcze raz rzeczowo, ale nie jest łatwo... oj nie jest :)

Moja krew.

Ja twierdzę, na podstawie swojego doświadczenia w dużych firmach, że:
- 80-90% raportów jest standardowych (a nie ad-hoc jak twierdzi Pan Pałas Zakutas i ten
drugi).

Jak Pałas Zakutas, to nie Pan! Pan jesteś Pan Stefan, ewentualnie Pan Stefcio, ale Bluzgus
bez Pana.

To twierdzisz Pałasie, że standardowych jest 80-90%? To dobra wiadomość, jest szansa na
wspólne wnioski.

Bluzgusie, cóż za wytrawny erysta z Ciebie. Zapodałeś tezy A i B. Ja coś napisałem o B, a ty
krzyczysz, że tym samym potwierdziłem A!!!
Moja krew.

- Rzeczywistość biznesowa jest zmienna, ale nie aż tak jak zdaje się twórcom SpOA.
Korekta standardowych raportów przy normalnych zmianach w biznesie nie wymaga
wielu godzin konsultantów (czasem w ogóle ich nie wymaga)

Wymaga Excela na końcu. Zawsze. Konsultantów się wzywa tylko wtedy, gdy się poważnie
przepłaciło za biaja i wydaje się tym którzy przepłacili, że mogą sobie ich ciągać.

I tutaj pełna niezgoda. Z mojego DOŚWIADCZENIA wynika, że przy standardowych raportach
MS Excel nie jest używany W OGÓLE. Jest pan w stanie zaakceptować, że mam taką sytuację?

Jestem. Jest Pan szczęśliwym drukarzem raportów, a nie analitykiem. Ile płacą za drukowanie
raportów? Czy można w tym być specjalistą? Jaka jest ścieżka awansu?

90% wszelkich informacji do działu sprzedaży dystrybuowania jest na platformie QV. District i
Regional Managers używają tylko i wyłącznie QV do analizy sytuacji na punktach sprzedaży.

Czyli rozsyłają dane detaliczne na końcówki. I Ty mi zarzucasz, że ja robię bełkot informatyczny?
Hehehehe...
Moja krew!

Dashboardy pokazują im podstawowe statystyki, które potrzebują odnośnie sprzedaży na POS
(YtY, LfL, trend, bad and good performers)

A, performers... to kumam! Mam taki napis na oponie w rowerze!
Moja krew.

oraz zyskowności na POS. NIC, ale to nic w tym zakresie nie kończy w MS Excel. Te raporty
aktualizowane codziennie!!!

Niesamowite! Onet też jest aktualizaowany codziennie. Moje śniadanie też jest co dzień inne.
I jest to najlepszy dowód, że nie kończy w Excelu! Fakt, kończy w brzuchu mym.
Krętactwo godne mistrza Pamidorusa.

MS Excel używamy głównie do analizy "what if" oraz przy analizie efektywności inwestycji w
POS. To są okresowe raporty (kwartalne i roczne).

A nie mogą tego Panu zrobić w BełO. By Pan już nic nie robił... (taki projekt racjonalizatorski (C)
Pałas Z.)

- Są rozwiązania BI, które umożliwiają elastyczne podejście odnośnie budowania
raportów. Pracuję w Business Objects 4.0 i jestem bardzo zadowolony.

To chyba tylko Ty (Bluzgusie). Ja znam wielu Bowców i jest paru, którzy nie psioczą. Ale
wszyscy się zgadzają co do tego, że BO działa najlepiej, jak mu się dane da w Excelu do...
wyświetlenia (bo wszyscy rozumieją ową przemożną potrzebę zarządu, bo jak
za(prze)płacili, to chcą korzystać.
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Chciałbym poznać taką ciotkę-klotkę, która tak robi i zapytać się DLACZEGO? Tak może robić
jakiś niedorozwinięty MATOŁ. Jestem zadowolony z Business Objects, ale oczywiście to nie jest
narzędzie do wszystkiego. Czego konkretnie tym twoim informatorom brakuje w BO?

Hehehehehehehe. To byś się zdziwił, ile tych ciotek-klotek, znaczy MATOŁÓW jest.
MATOŁY, Bluzgus tak do Was mówi - Wy, co Biznes Obdżekty używacie jako wyświetlarkę dla
excelków. MATOŁY JESTEŚCIE! I ja się z tym zgadzam, ale trochę z innego powodu, niż obraża
Was Bluzgus. Matoły jesteście, bo kupiliście BełO.

Analityk nie jest w centrum.... ani w centrum informacji ani decyzji. Analityk to narzędzie....

Oczywiście - drukarz raportów. Jaką taki gość od klikania w "Drukuj" ma stawkę?

- Biznes, wbrew temu co Pan twierdzi, nie lubi spreadsheetów i woli wirujące dyski,
dashboardy i drill downy

Nie lubi. Lubi się pokazać z tym. Realne raporty zawsze są w skoroszytach.

Możemy się tak przekomażać.

NIE. Będziemy się przekomarzać.

Proszę pokazać mi jednego, który "NIE LUBI". Ja mogę przedstawić panu setki, które tej tezie
zaprzeczą.

SETKI, ŁAŁ!!!! bluzgusie, zakładamy partię polityczną!

Nie spotkałem ani jednego przedstawiciela biznesu, który powiedziałby: "Mam w dupie te
wirujące dyski, dajcie mi tabelkę w MS Excel". Przypominam, że decydenci są w działach
takich jak Marketing, Sprzedaż, HR, Zakupy etc.

Samotny jesteś, Bluzgusie, współczuję.

Zgodnie z moim powyższym przykładem, w mojej firmie 80% REALNYCH raportów odnośnie
sprzedaży i zyskowności jest ZAWSZE w Qlikview.

Aaaaaa, QVałe i BełO na pokładzie. I to RAZEM!!!! Jeden to super-biaj i drugi to super-biaj.
I jak te dwa samce alfa ze sobą? Dobrze? Nie bujasz mnie tu w chmurkach, Bluzgusie?

Podobnie wygląda w sytuacji raportów dla dyrektorów poszczególnych funkcji (Marketing,
Sprzedaż, HR, Zakupy etc. ).

Problem w tym, że pan nie ma NIC na poparcie swoich tez oprócz "TAK MI SIĘ WIDZI"

Źródła moich informacji rzeczywiście są widoczne. Nawet pogadalne.

- Rolą analityka nie jest rzeźbienie w bazach i sqlkowania. Mnie płacą za wyciąganie
wniosków...

Od wyciągania wniosków, są decydenci. Sam to napisałeś, Bluzgusie (ale Wersal, nie
mogę...)

Oczywiście, że ostateczne wnioski podejmują decydenci, ale ode mnie również wymaga się
wyciągania wniosków.

Drukujesz raporcik i po sprawie. I wyciągasz go z drukarki, a nie tam jakieś wnioski, nie
przypisuje sobie, Bluzgusie.

Pełna zgoda... nie ma jednej prawdy. Nie ma SpOA

Co ma piernik do?

też pan chce każdemu z nich umożliwiść robienie "prywatnych hurtowni danych"?

Jeżeli tego potrzebuje, to tak. Ale, oczywiście, standaryzacja jest wytworem cywilizacji i, w
miarę wzrostu organizacji, postępuje. W dużych firmach robimy jedną DMA dla finansów,
bo, rzeczywiście, po co więcej? Ale to owi księgowi nią zarządzają, nie oznacza to, że sami
robią poprawki. Ale owa DMA jest ich, a nie ITków. ITki, w tym ja, jako ITek zewnętrzny,
są na posyłki.
Uwielbiam wprost być na posyłki księgowych, bo się wtedy uczę. I, serio, znajduję wspólny
język.

No i tutaj mamy kompletny brak możliwości porozumienia i dyskusji, bo Pan poważnie myśli,
że powyższe to dobry pomysł.

Ależ DOWÓD przeczący tezie! Godny Pomidorusa!

 

MOJE BANY - AFIN.NET - 3254790 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/3254790/moje-bany

10 z 13 2013-05-07 10:28



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

Nieprawda.

Prawda niestety.

I tak w kółko Macieju.

Narzekania ciotek-klotek ze szkolenia "MS Excel nie tylko dla orłów" nie są dobrą
podstawą do wyciągania wniosków.

Są, bo z nami ludzie są szczerzy. Oj, czasami do bólu.

Ja nawet wiem jak takie rozmowy wyglądają. "Pane Wojtku, Panie Wojtku bo to narzędzie
jest takie trudne a ja od 30 lat w MS Excel pracowałam. Po co to? Na co to komu? Wcześniej
źle było?"

Już naobrażałeś ich powyżej wystarczająco. Mało Ci?

OK. A gdzie robisz raporty, jak "standardowe są niewystarczające"?

Różnie... w MS Excel też, ale głównie w Business Objects. Powtarzam, że w mojej firmie
80-90% raportów jest generowana i dystrybuowana w BI (BEZ UDZIAŁU MS EXCEL).

TO PO CO TAM ANALITYCY ?????? PO CO TY TAM?

Widzę, że jesteś, Bluzgusie, sekowany za gadki tutaj. Współczuję. Ale i gratuluję odwagi.*

Nie czuję się sekowany. Nawet gdyby tak było to mam to oczywiście głęboko w dupie.

Pomidorusa w dupie? Co na to ów?

PS
Jakby ktoś nie skumał, to (chyba) obrażam Bluzgusa słowami "Moja krew!"...
PPS
bluzgus, podobnie, jak ja, nie może się zdecydować na formę "Ty", czy "Pan".
Muszą w Tobie, Bluzgusie, drzemać, ogromne pokłady chamstwa, jako we mnie, skoro nawet
mylimy się podobnie...
Moja krew!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.13 o godzinie 21:58

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 21:44   

Wojciech G.:

O, Sławek* zawitał ponownie. To już recydywa. Pomidorus ofuknie Szanownego.

Sławomir B.:

Wojciech G.:

To już biajowi się tak powaliło, że nawet awatarki mu się mieszają. Gdzie jedna wersja
prawdy?

W dma super-yeti-analityka numer 123423 wersja 123 (plik tekstowy or rozmiarze 12GB).

A co za problem zapisać 12 GB do SQLSa lub jakiego MySQla?

A jest to problem ?

Zapisuję to dokładnie takimi samymi SQLkami, jak superhiperaśne biaje, tylko, że dla nich to
straszne halo, a dla mnie taka zwykła informatyczna normalka. Przerabiam na argegacje-
sracje

Toś Pan mondry strasznie.

też SQLkami, jako i te biaje, i odczytuję też. I kosteczka taka sama wychodzi. Tylko, że u
mnie jest to OGARNIALNE, a w biaju -

Fascynujące. Wiklinę też Pan wyplata.

czarna skrzynka z kluczykiem w ręku Pana Konsultanta.

Kiedyś ludzie bali się ognia, bo nie potrafili się nim posługiwać.
Pana fobia do bi pewnie ma te samo korzenie - strach przed nieznanym.

Wy tym biajom przypisujecie cechy nadludzkie - weźcie se, pretorianie, poczytajcie Lema. Ja
akurat jestem po lekturze któregoś tam Lema i, czytając, śmieję się czasami do
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Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

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

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Lema czytałem i podziwiam, ale proszę nie podciągać jego prozy pod swoje urojenia.

rozpuku, bo on to wszystko przewidział 50 lat temu. Jak to automaty będą (starały się być)
lepsze od ludzi i takie tam. Serio - widać, że macie braki w lekturce.

PS
Znaczy - Wiżualbejzikus. Dla Wiżualbejzikusa to rzeczywiście strasznie nadludzkie rzeczy
wyprawiają te biaje. Dla Wiżualbejzikusa 1.000.000+1 rekordów jest nie do ogarnięcia, bo się
nie mieści w Excelku...

To, że Pana świat zaczyna i kończy się na excelu, nie jest jeszcze dowodem, że innych (w tym
mój) też.
Więc proszę swoje chore teorie wsadzić skąd się wykluły, bo tylko tam jest ich miejsce.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? |4.05.2013, 21:58    

Sławomir B.:

Więc proszę swoje chore teorie wsadzić skąd się wykluły, bo tylko tam jest ich miejsce.

GENIALNE, Wiżualbejzikusie, wprost, GENIALNE!
Moje (nasze) teorie wzięły się WPROST Z WIELOLETNIEJ PRAKTYKI.
I tam też chcemy je zastosować. Dziękujemy za podpowiedź - obiecujemy wdrożyć!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 22:01   

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Więc proszę swoje chore teorie wsadzić skąd się wykluły, bo tylko tam jest ich miejsce.

GENIALNE, Wiżualbejzikusie, wprost, GENIALNE!
Moje (nasze) teorie wzięły się WPROST Z WIELOLETNIEJ PRAKTYKI.
I tam też chcemy je zastosować. Dziękujemy za podpowiedź - obiecujemy wdrożyć!

Po pierwsze - moja uwaga dotyczyła Pana teorii na temat tego co ja potrafię lub nie potrafię
zrobić.
Po drugie Panów WIELOLETNIA PRAKTYKA, nie doczekała się ŻADNEGO dowodu swojej
prawdziwości poza słowami Panów.
NIKT nie przyznał się publicznie, że wdrożył soa i że jest mu z tym dobrze. Nikt nie ma konta na
gl, czy po prostu się wstydzą przyznać ?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 22:14    

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Więc proszę swoje chore teorie wsadzić skąd się wykluły, bo tylko tam jest ich miejsce.

GENIALNE, Wiżualbejzikusie, wprost, GENIALNE!
Moje (nasze) teorie wzięły się WPROST Z WIELOLETNIEJ PRAKTYKI.
I tam też chcemy je zastosować. Dziękujemy za podpowiedź - obiecujemy wdrożyć!

Po pierwsze - moja uwaga dotyczyła Pana teorii na temat tego co ja potrafię lub nie potrafię
zrobić.

Czyli SOA to nie chora teoria. Wiżalbezjzikusie, TO PRAWDA! ODKRYŁEŚ TO!!!
Jesteś wielki!

Po drugie Panów WIELOLETNIA PRAKTYKA, nie doczekała się ŻADNEGO dowodu swojej
prawdziwości poza słowami Panów.

Doczekała się też artykułu w prasie publicznej. To się przyda, jak Małomiękki na to wpadnie za
kilka lat ;).
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

NIKT nie przyznał się publicznie, że wdrożył soa i że jest mu z tym dobrze.

Nikt też nie pisze, że lubi się regularnie uwalać piwskiem na umór.
Według Wiżualbejzikusa jest to DOWÓD, że nikt się nie uwala.

Nikt nie ma konta na gl, czy po prostu się wstydzą przyznać ?

Nie, na pewno, ci, co się uwalają, nie mają konta na gl.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

1  2  3  4     Następna »

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.13 o godzinie 22:20

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 22:19   
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