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« Wróć do tematów
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Finansowy,
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

« Poprzednia     1  … 3  4  5  6  7  …  10     Następna »

Wojciech G.:

Sławomir B.:

No pewnie, że nie. Jest o SPOA. A, że na runku jest jeden produkt pod tę "architekturę" to
już czysty przypadek.

Nieprawda.
Faktem jest, że ideologia architektury SOA powstała na bazie pewnego "sukcesu" AFINA.
Sukces polega na tym, że jakoś banalnie prosto się go wdraża. AFIN "wchodzi bez mydła", a
biaje nie - trzeba ostro tłuścić.

no "sukces" AFIN jest ogromny. Czapki z głów!

Czy Pałasa Zakutasa i Pierdolusa Maximusa w ogóle nie zastanawia DLACZEGO wasz produkt jest
spektakularną KLAPĄ?

My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego problemy.

WY jestesteście bliżej analityka typu yeti.

Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA.

SpOA stąd, że dziadkowi Pierdoluwi się nudziło i musiał pierdolnąć 5000 znaków z wykresami :)

I AFIN, niewątpliwie, ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie może.
Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Rozwój architektury SpOA trwał 8 lat (i jak rozumiem się skończył w 2012). No... kawał dobrej
roboty jak na 8 lat!

EDIT: 1 wpis na 5 stronie

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 10:49

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 10:48    

Wojciech G.:

Sławomir B.:

No pewnie, że nie. Jest o SPOA. A, że na runku jest jeden produkt pod tę "architekturę" to
już czysty przypadek.

Nieprawda.
Faktem jest, że ideologia architektury SOA powstała na bazie pewnego "sukcesu" AFINA.
Sukces polega na tym, że jakoś banalnie prosto się go wdraża. AFIN "wchodzi bez mydła", a
biaje nie - trzeba ostro tłuścić. My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego
problemy. Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA. I AFIN, niewątpliwie,
ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie może.
Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Nic nie odparte. Jest JEDEN produkt spoa.

SOA jest architekturą OTWARTĄ - Pan może zrobić produkty "dla niej" - zachęcamy do tego!
Co więcej, Pan już takie produkty częściowo ma - Pana wiżualbejziki. Proszę je przejrzeć i
dostosować do SOA. Ręczę za wzrost ich użyteczności.

soa to bzdura w obecnej formie, więc nie spodziewał bym się wysypu aplikacji pod nią.

W sumie... tak. Cały AFIN to 1,5 MB.
Bardzo łatwo zrobić "więcej" - wystarczy włożyć kilka grafik do formularzy i już będzie 1,6
MB...

A co ma rozmiar do tego ?

Mało Pan wie. Co nie przeszkadza się Panu wypowiadać, oczywiście.

Proszę podać dowody. Chętnie je zobaczę.
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Reklamy po to są.

Żeby zaśmiecać nimi dyskusję ?

W każdej wypowiedzi głupia reklama ?

TU padłem ze śmiechu.
[b]UWAGA, Wiżualbejzikus do tego stopnia nie cierpi automatyzacji przez SQLa, bo to zagraża
jego pozycji guru VBA, że OPIS

SQL nie robi automatyzacji. Douczyć się chyba Panu trzeba.
A ja SQL'a lubię i używam - powtarzam po raz enty.

A Pan najwięcej o tym wie.

Proszę wskazać gdzie mam braki. Jeżeli Pan nie potrafi to proszę przestać kłamać publicznie.
Na chwile obecną to Pan na w co drugiej wypowiedzi udowadnia swoją ignorancję i zacofanie.
I nie jest to tylko moje zdanie.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 10:54    

Stefan T.:

no "sukces" AFIN jest ogromny. Czapki z głów!

Dzięki.

Czy Pałasa Zakutasa i Pierdolusa Maximusa w ogóle nie zastanawia DLACZEGO wasz produkt
jest spektakularną KLAPĄ?

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie, zabija
smród śmietnika biajowego.

My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego problemy.

WY jestesteście bliżej analityka typu yeti.

Jesteśmy wielcy. Ależ my mamy kumpli!

Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA.

SpOA stąd, że dziadkowi Pierdoluwi się nudziło i musiał pierdolnąć 5000 znaków z wykresami
:)

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

I AFIN, niewątpliwie, ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie może.
Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Rozwój architektury SpOA trwał 8 lat (i jak rozumiem się skończył w 2012). No... kawał
dobrej roboty jak na 8 lat!

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od 10-ciu?

EDIT: 1 wpis na 5 stronie

Dzięki.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 10:57

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 10:55   

Wojciech G.:

Stefan T.:

no "sukces" AFIN jest ogromny. Czapki z głów!

Dzięki.

Czy Pałasa Zakutasa i Pierdolusa Maximusa w ogóle nie zastanawia DLACZEGO wasz
produkt jest spektakularną KLAPĄ?

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie, zabija
smród śmietnika biajowego.

 

MOJE BANY - AFIN.NET - 3254790 - strona 5 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/3254790/moje-bany/s/5

2 z 10 2013-05-14 09:58



Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego problemy.

WY jestesteście bliżej analityka typu yeti.

Jesteśmy wielcy. Ależ my mamy kumpli!

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze :)

Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA.

SpOA stąd, że dziadkowi Pierdoluwi się nudziło i musiał pierdolnąć 5000 znaków z
wykresami :)

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie napisać
"f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

I AFIN, niewątpliwie, ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie
może.
Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Rozwój architektury SpOA trwał 8 lat (i jak rozumiem się skończył w 2012). No... kawał
dobrej roboty jak na 8 lat!

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od
10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA" -
Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest liczydło.

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę krócej :)

EDIT: 1 wpis na 5 stronie

Dzięki.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |7.05.2013, 11:03    

Stefan T.:

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie, zabija
smród śmietnika biajowego.

Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

Oczywiście, że zastanawia. PORAŻKA BUSINESS INTELLIGENCE jest rzeczywiście, wybitnie
spektakularna.

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze :)

Ty, Bluzgusie, nie widziałeś.

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie napisać
"f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

Napisałem "f...ing" Może to było "feeling", albo "following"? Nie umiesz czytać, Bluzgusie?

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od
10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA" -
Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest liczydło.

Poważna sprawa. Możesz to nieco objaśnić?

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę krócej
:)

Jesteś wielki, Bluzgusie.
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Życzę Ci więc hejterstwa na miarę hejterstwa SOA! I bana na GL za szerzenie tej doktryny.
I swojego Bluzgusa. I plusów Plususa dla Twoich oponentów. I ponad 3.000 postów na wątku o
AOA. Pokaż swoją wielkość! Zmiażdż SOA!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 11:54   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie,
zabija smród śmietnika biajowego.

Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

Oczywiście, że zastanawia. PORAŻKA BUSINESS INTELLIGENCE jest rzeczywiście, wybitnie
spektakularna.

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze
:)

Ty, Bluzgusie, nie widziałeś.

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie
napisać "f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

Napisałem "f...ing" Może to było "feeling", albo "following"? Nie umiesz czytać, Bluzgusie?

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od
10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA"
- Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest
liczydło.

Poważna sprawa. Możesz to nieco objaśnić?

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę
krócej :)

Jesteś wielki, Bluzgusie.
Życzę Ci więc hejterstwa na miarę hejterstwa SOA! I bana na GL za szerzenie tej doktryny.
I swojego Bluzgusa. I plusów Plususa dla Twoich oponentów. I ponad 3.000 postów na wątku o
AOA. Pokaż swoją wielkość! Zmiażdż SOA!

Wczoraj buk, dzisiaj zdfurdza! Kim Dablju Dżi okaże się jutro?! Nie odchodźcie od komputerów!
Tylko na grupie AFIN odpowiedź na to pytanie intrygujące cały świat BI!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 12:10    

Łukasz D.:

Wczoraj buk, dzisiaj zdfurdza! Kim Dablju Dżi okaże się jutro?! Nie odchodźcie od
komputerów! Tylko na grupie AFIN odpowiedź na to pytanie intrygujące cały świat BI!

Oczywiście. Tylko tu jest ciekawie. A co będzie jutro?
Que sera, sera...
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PS
Aha! I nie jestem żaden Kim!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 12:16

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 12:14   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wczoraj buk, dzisiaj zdfurdza! Kim Dablju Dżi okaże się jutro?! Nie odchodźcie od
komputerów! Tylko na grupie AFIN odpowiedź na to pytanie intrygujące cały świat BI!

Oczywiście. Tylko tu jest ciekawie. A co będzie jutro?
Que sera, sera...

PS
Aha! I nie jestem żaden Kim!

Czyli jest Pan nikim?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 13:03    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie,
zabija smród śmietnika biajowego.

Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

Oczywiście, że zastanawia. PORAŻKA BUSINESS INTELLIGENCE jest rzeczywiście, wybitnie
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spektakularna.

Przypomnieć waszmości wyniki ze sprzedaży produktów BI w ostatnich 10 latach? Powtórze
pytanie: Dlaczego AFIN i SpOA to taka porażka komercyjna skoro jest to tak rewolucyjna
teoria/narzędzie?

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze
:)

Ty, Bluzgusie, nie widziałeś.

Nikt nie widział.... oprócz Pierdolusa Maximusa jego syna i Pałasa Zakutasa.

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie
napisać "f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

Napisałem "f...ing" Może to było "feeling", albo "following"? Nie umiesz czytać, Bluzgusie?

Dno dna :)

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od
10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA"
- Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest
liczydło.

Poważna sprawa. Możesz to nieco objaśnić?

W tak zwanym telegraficznym skrócie: Wszyscy niby mają komputer, ale wiadomo, że go nie
używają. Nic nie pomoże zaklinanie rzeczywistości! Komputer jest używany jako maszyna do
pisania, bo analitycy i tak wszystko na liczydełku.

W ilustracji mojej teorii jest 15 pomp ssących, 12 pchających, rury na 100m, odkurzacz oraz
wiertarka drillująca.

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę
krócej :)

Jesteś wielki, Bluzgusie.
Życzę Ci więc hejterstwa na miarę hejterstwa SOA! I bana na GL za szerzenie tej doktryny.
I swojego Bluzgusa. I plusów Plususa dla Twoich oponentów. I ponad 3.000 postów na wątku o
AOA. Pokaż swoją wielkość! Zmiażdż SOA!

No nie wiem czy dam rady :). Będę walczył!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 13:21    

Stefan T.:

Przypomnieć waszmości wyniki ze sprzedaży produktów BI w ostatnich 10 latach? Powtórze
pytanie: Dlaczego AFIN i SpOA to taka porażka komercyjna skoro jest to tak rewolucyjna
teoria/narzędzie?

Bardzo proszę. Ale proszę PODAĆ WYNIKI SPRZEDAŻY, A NIE WYMUSZANIA ZAKUPU na firmach
podległych / polskich oddziałach / "dosprzedawania" BO do SAP ERP (czyli: "bo ci wyłączymy
ewidencję"). Sprzedaż oznacza "Chcę to kupić." Jeśli można, proszę odjąć jeszcze typowe
korupcyjki. I, jak coś zostanie, to proszę przebadać psychiatrycznie decydentów pod kątem
manii wielkości. I tych "pozytywnych" odjąć od tej reszty.

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano
jeszcze :)

Ty, Bluzgusie, nie widziałeś.

Nikt nie widział.... oprócz Pierdolusa Maximusa jego syna i Pałasa Zakutasa.

Łoooo, to już trzech widziało. Grupa cała!

Dno dna :)

Do dna! Też lubię :)

Poważna sprawa. Możesz to nieco objaśnić?
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W tak zwanym telegraficznym skrócie: Wszyscy niby mają komputer, ale wiadomo, że go nie
używają. Nic nie pomoże zaklinanie rzeczywistości! Komputer jest używany jako maszyna do
pisania, bo analitycy i tak wszystko na liczydełku.

W ilustracji mojej teorii jest 15 pomp ssących, 12 pchających, rury na 100m, odkurzacz oraz
wiertarka drillująca.

Bez sensu ta tełoryja. Przenieście tego posta na grupę o rurach.
(Ciekawe, na ile starczy Bluzgusowi siły na jej objaśnianie...)

Zmiażdż SOA!

No nie wiem czy dam rady :). Będę walczył!

Nawet nie wiesz Bluzgusie, jak ja trzymam za Ciebie kciuki.
Ciekawe, ile masz siły?

PS
Patrzcie, jak łatwo i ślicznie rozruszałem chłopców na EKoBI. Ale mam fajny dżojstik...
[Reklama]

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 15:02

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 15:00   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Przypomnieć waszmości wyniki ze sprzedaży produktów BI w ostatnich 10 latach? Powtórze
pytanie: Dlaczego AFIN i SpOA to taka porażka komercyjna skoro jest to tak rewolucyjna
teoria/narzędzie?

Bardzo proszę. Ale proszę PODAĆ WYNIKI SPRZEDAŻY, A NIE WYMUSZANIA ZAKUPU na
firmach podległych / polskich oddziałach / "dosprzedawania" BO do SAP ERP (czyli: "bo ci
wyłączymy ewidencję"). Sprzedaż oznacza "Chcę to kupić." Jeśli można, proszę odjąć jeszcze
typowe korupcyjki. I, jak coś zostanie, to proszę przebadać psychiatrycznie decydentów pod
kątem manii wielkości. I tych "pozytywnych" odjąć od tej reszty.

Wiadomo, że kupują BI tylko idioci, sprzedawczyki, malwersanci, popychadła lub psychicznie
chorzy.
Za to Afin'a sami bystrzy menagerowie z wizją i wyczuciem biznesu.

"Bredzi jak Macierewicz"

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 15:25    

Sławomir B.:

Wiadomo, że kupują BI tylko idioci, sprzedawczyki, malwersanci, popychadła lub psychicznie
chorzy.
Za to Afin'a sami bystrzy menagerowie z wizją i wyczuciem biznesu.

Lepiej bym tego nie ujął.

"Bredzi jak Macierewicz"

Eee tam, zaraz, bredzi. Wiżualbejzikus tylko trochę przesadził z tymi psychicznie chorymi. Ja
mówiłem o manii wielkości - to nie jest choroba psychiczna. Czy jest, znaczy... czy muszę się
przebadać?

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 15:38   

Trochę powkurzam Selectrendżersów i wyszpionków...
http://www.goldenline.pl/forum/3253828/funcka-max-przy...

Będzie Wam, pretorianie biajowi, lepiej banować. Będziecie mieli więcej dusz z pianką na ustach.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 15:45   

Wojciech G.:

W tak zwanym telegraficznym skrócie: Wszyscy niby mają komputer, ale wiadomo, że go
nie używają. Nic nie pomoże zaklinanie rzeczywistości! Komputer jest używany jako
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Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Andrzej
Olechowicz
"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,

maszyna do pisania, bo analitycy i tak wszystko na liczydełku.

W ilustracji mojej teorii jest 15 pomp ssących, 12 pchających, rury na 100m, odkurzacz
oraz wiertarka drillująca.

Bez sensu ta tełoryja. Przenieście tego posta na grupę o rurach.
(Ciekawe, na ile starczy Bluzgusowi siły na jej objaśnianie...)

Jak to bezsensu?! Mam w schemacie więcej pomp zsących i tłoczących od waszej teorii! Do tego
mam nawet inne sprzęty (w tym AGD).

Zgodnie z moimi badaniami (źródło absolutnie poufne), wszyscy na liczydełku. Skoro tak, to
dlaczego nie ustawić liczydła na środku.... biurka!!! Znam wielu analityków (ale ich nie ujawnię),
którzy pracują w architekturze AOA i to w firmach z Fortune 100.

Abacus King of BI!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |7.05.2013, 16:17    

Stefan T.:

(Ciekawe, na ile starczy Bluzgusowi siły na jej objaśnianie...)

Jak to bezsensu?! Mam w schemacie więcej pomp zsących i tłoczących od waszej teorii! Do
tego mam nawet inne sprzęty (w tym AGD).

Gdzie jest schemat?

Zgodnie z moimi badaniami (źródło absolutnie poufne), wszyscy na liczydełku. Skoro tak, to
dlaczego nie ustawić liczydła na środku.... biurka!!! Znam wielu analityków (ale ich nie
ujawnię), którzy pracują w architekturze AOA i to w firmach z Fortune 100.

Proszę ujawnić! Będę tupał, dopóki nie poznam ich nazwisk, PESELi, numerów kart kredytowych
oraz PINów! Ewentualnie, PESELe może Pan sobie darować, bo i tak Pan nie potrafi wykonać
zadania.

Abacus King of BI!

Chyba w grudniu po południu.

Ale, widzieliście, jak zaś chłopcy ryknęli odwagą na EKoBI? Wystarczy banek i odwaga przychodzi
sama. Więcej banu!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 16:45   

hahaha
Pan Wojtek pobity liczydłem... niejeden się na nim wyłożył :DDD

czekam aż się Panu ban skończy na BI bo tu nie będę robił Panu antyreklamy :D

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.05.2013, 16:58    

Andrzej O.:

hahaha
Pan Wojtek pobity liczydłem... niejeden się na nim wyłożył :DDD

czekam aż się Panu ban skończy na BI bo tu nie będę robił Panu antyreklamy :D

Pretorianie!
Pomidorus Carbonus do nas zawitał. Witamy na arenie naszego Coloseum. Zaraz wypuszczą
lwy...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.05.2013, 17:04   

Wojciech G.:

Stefan T.:

(Ciekawe, na ile starczy Bluzgusowi siły na jej objaśnianie...)
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KLIMEX

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Jak to bezsensu?! Mam w schemacie więcej pomp zsących i tłoczących od waszej teorii! Do
tego mam nawet inne sprzęty (w tym AGD).

Gdzie jest schemat?

Jest tak tajny, że nawet ja mam do niego dostęp raz w tygodniu.

Zgodnie z moimi badaniami (źródło absolutnie poufne), wszyscy na liczydełku. Skoro tak, to
dlaczego nie ustawić liczydła na środku.... biurka!!! Znam wielu analityków (ale ich nie
ujawnię), którzy pracują w architekturze AOA i to w firmach z Fortune 100.

Proszę ujawnić! Będę tupał, dopóki nie poznam ich nazwisk, PESELi, numerów kart
kredytowych oraz PINów! Ewentualnie, PESELe może Pan sobie darować, bo i tak Pan nie
potrafi wykonać zadania.

Hm... ujawnię! Godzinę po tym jak pan ujawni analityków z dużych firm pracujących w SpOA :)

Abacus King of BI!

Chyba w grudniu po południu.

Wtedy też... ale ogólnie AKoBI!

Chińczycy (!!!) czują, że przewrót AOA już blisko i zaczęli uczyć obsługi liczydła w szkołach.
Poniżej zamieszczam link do prestiżowej i wysoce specjalistycznej strony wiki.answers.com:
http://wiki.answers.com/Q/Is_the_Chinese_abacus_still_...

Zaczynam bać się o swoją teorię, ba... nawet o życie (z Chińczykami to nigdy nie wiadomo).
Wczoraj jeden taki Chińczyk przyglądał mi się bardzo uważnie jak kupowałem kurczaka w
kokosowej panierce. Wydaje mi się, że mnie śledzą....

Ale, widzieliście, jak zaś chłopcy ryknęli odwagą na EKoBI? Wystarczy banek i odwaga
przychodzi sama. Więcej banu!

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 08.05.13 o godzinie 08:10

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |8.05.2013, 08:10    

Stefan T.:

Bluzgusie, z taką tajemnością Twojej teorii nie masz szans na 3.000 postów. Już możesz o niej
nie pisać, bo czarnych teczek Tymińskiego mamy nam już starczy.

Tymczasem, we Wielkim Świecie...
Helal Ahmed • Excel is a window into BI. It is used primarily to do further analysis of data after

the main analysis has been done by a BI application as most BI applications allow export to Excel

or load data direct into Excel. It can never replace BI applications

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...

"Excel - okno na biaja", ale jaja. Że co, że biaje eksportują(?), że biaje UMOŻLIWIAJĄ
eksporty(?), ale fajne są(!!!). I to DIRECT INTO EXCEL. Dajrekt, nie tam, że dołokoła -
DAJREKT!
I można sobie poanalizować w tym Excelu - ale, uwaga! - PO GŁÓWNEJ ANALIZIE W BI(!!!).

Ale te biaje są fajowe!!! A Excel ich nigdy nie zastąpi. Fakt, Excel nie potrafi eksportować do
Excela.

Tych ludków porąbało. Erałnd de łorld.
Dużo pracy...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj8.05.2013, 17:25   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Bluzgusie, z taką tajemnością Twojej teorii nie masz szans na 3.000 postów. Już możesz o niej
nie pisać, bo czarnych teczek Tymińskiego mamy nam już starczy.

"Nam"? czyli komu?

Ty sie Palasie Zakutasie o AOA nie martw! To wybitna teoria i nalezy o nie pisac... Co bede robil
:)
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 3  4  5  6  7  …  10     Następna »

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |8.05.2013, 19:39    
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