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Sławomir B.:

A analityk nie jest wewnętrznym dostawcą ?

Analityk jest wewnętrznym dostawcą dla, powiedzmy, zarządu. IT jest wewnętrznym dostawcą
(danych) dla analityka.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.10.2013, 15:56    

Sławomir B.:

Rafał W.:

Marek Z.:

Proszę mi wytłumaczyć jedno: o co chodzi autorom ciągłych napaści na Pana?

Złodzieje, sprzedawczyki, mafia, idioci (użytkownicy BI)- ciekawe kto to powiedział.

Pan Sławek. Ja mówiłem tak o dostawcach biaja.

A fakt faktem Excel królem jest.

Nie prawda VB, jest królem !

Dobre. Mistrz exceliozy się odezwał.

Z praktyki - firma z SAP w pełnej krasie, 4.500 osób na

Z praktyki - firma z SAP w pełnej krasie, 3,2k ludzi w Polsce 125k na świecie.
BI w kilku odmianach ma się dobrze, a excel obok niego ma się równie dobrze.

To chyba bez sensu ten biaj, skoro excelek wystarcza?

Raportowanie w excelu do 4,5 ludzi? Może jeszcze w gołym excelu dystrybuowanym mailem ?

Spokojnie! Nawet do 45 działa.

Excel zwięzły i czytelny? Takiego opisu tego programu jeszcze nie widziałem.

Bo Pan nic nie widzi. Takie klapki na oczkach Pan ma.
Zacietrzewienie na moją skromną osobę odbiera Panu rozum.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.10.2013, 15:58   

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Rafał W.:

Marek Z.:

Proszę mi wytłumaczyć jedno: o co chodzi autorom ciągłych napaści na Pana?

Złodzieje, sprzedawczyki, mafia, idioci (użytkownicy BI)- ciekawe kto to powiedział.

Pan Sławek. Ja mówiłem tak o dostawcach biaja.

Mówił Pan o dostawcach i o tych co się na takie wdrożenia decydują.

A fakt faktem Excel królem jest.

Nie prawda VB, jest królem !

Dobre. Mistrz exceliozy się odezwał.

Znaczy klejenia formuł?
Jejku już chyba z rok nie zrobiłem żadnego arkusza z formułami.

Z praktyki - firma z SAP w pełnej krasie, 4.500 osób na
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Z praktyki - firma z SAP w pełnej krasie, 3,2k ludzi w Polsce 125k na świecie.
BI w kilku odmianach ma się dobrze, a excel obok niego ma się równie dobrze.

To chyba bez sensu ten biaj, skoro excelek wystarcza?

Wnioskowanie z dupy.

Raportowanie w excelu do 4,5 ludzi? Może jeszcze w gołym excelu dystrybuowanym
mailem ?

Spokojnie! Nawet do 45 działa.

4,5k. Proszę pokazać model takiego raportowanie, tylko bez programowania.
W końcu Excel is king, a nie SQL, VB czy VBA które odwala za niego całą robotę.

Excel zwięzły i czytelny? Takiego opisu tego programu jeszcze nie widziałem.

Bo Pan nic nie widzi. Takie klapki na oczkach Pan ma.

Powiedział człowiek, którego świat zaczyna i kończy się na 1 programie.

Zacietrzewienie na moją skromną osobę odbiera Panu rozum.

Nic co Pan robi nie jest w stanie na mnie wpłynąć w żaden sposób.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.10.2013, 16:35    

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Rafał W.:

Excel zwięzły i czytelny? Takiego opisu tego programu jeszcze nie widziałem.

Bo Pan nic nie widzi. Takie klapki na oczkach Pan ma.

Powiedział człowiek, którego świat zaczyna i kończy się na 1 programie.

No wlasnie to samo mialem napisac. Zakutas Palas aka Palas Zakutas jako wzorzec otwartego
umyslu na doswiadczenia i opinie innych :). Really?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.10.2013, 17:53    

Stefan T.:

Sławomir B.:

Powiedział człowiek, którego świat zaczyna i kończy się na 1 programie.

No wlasnie to samo mialem napisac. Zakutas Palas aka Palas Zakutas jako wzorzec otwartego
umyslu na doswiadczenia i opinie innych :). Really?

Uff, wreszcie! Jak mi brakowało tego hejtu! Mówię Wam, można się stęsknić...
Ci, co piszą normalnie, oczywiście, niech się nie stresują. Taki kolorycik tutaj.

A, co do meritum, znam jeszcze Visio!
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Wojciech

I Worda!
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFIN.NET.Cred...

I PowerPointa!
https://skydrive.live.com/fullscreen?cid=42ac4083b32e6a...

I Program 3. [Reklama]
http://www.polskieradio.pl/9,Trojka

PS
Ojej, ojej!...
Jeszcze kilka innych programów znam!
http://exc.ue.wroc.pl/!Opis_efektow_ksztalcenia_dla_EX...
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o886,SQL_w_Excelu...
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o323,Programowani...
I umiem nastawić program (Ale, tu, rzeczywiście, tylko jeden) w pralce (na kolor).

Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.10.13 o godzinie 20:54

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.10.2013, 20:10   

"piszą normalnie" czyli jak? Tak jak uważa Pałas Zakutas?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.10.2013, 22:01    

Stefan T.:

"piszą normalnie" czyli jak? Tak jak uważa Pałas Zakutas?

Dokładnie! Ma być po polsku lub w innych językach, od lewej do prawej, czarnymi literami lub
kolorowymi obrazkami! I jeden pod drugim, i po kolei, i na kolejnych stronach, bez żadnych
przeskoków, chyba, że z tematu na temat! Ja tak chcę i tak ma być!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.10.2013, 22:45   

Wojciech G.:

Stefan T.:

"piszą normalnie" czyli jak? Tak jak uważa Pałas Zakutas?

Dokładnie! Ma być po polsku lub w innych językach, od lewej do prawej, czarnymi literami lub
kolorowymi obrazkami! I jeden pod drugim, i po kolei, i na kolejnych stronach, bez żadnych
przeskoków, chyba, że z tematu na temat! Ja tak chcę i tak ma być!

Za trudne dla biajków? Te biaje to ze wszystkim mają problemy. Trzeba je wyłączyć, żeby się już
tak nie męczyły.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj18.10.2013, 10:34   

To raczej ja nie dostałem odpowiedzi na swoje pytanie. Yeti pojawiło się i zniknęło... jak to Yeti.

Dla przypomnienia: jaki to BI Yeti ma wdrożone u siebie w firmie i co konkretnie nie działa.

Opinia kogoś kto używa MS Excel, bo NIC innego nie ma jest o kant tyłka roztrzaskać :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |20.10.2013, 15:53    

Stefan T.:

Opinia kogoś kto używa MS Excel, bo NIC innego nie ma jest o kant tyłka roztrzaskać :)

Prawdą jest, co napisałeś, Bluzgusie.
Jest tylko Excel. Nic innego nie ma.
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Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj20.10.2013, 18:54   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Opinia kogoś kto używa MS Excel, bo NIC innego nie ma jest o kant tyłka roztrzaskać :)

Prawdą jest, co napisałeś, Bluzgusie.
Jest tylko Excel. Nic innego nie ma.

no jasne... w rzeczywistości równoległej, w której jest Bullshit Mountain :).

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |20.10.2013, 19:21    

Witam

Miałem nadzieję że wezmę udzial w interesującej dyskusji a tu poziom smoleńki. Szkoda bo
temat szeroki i moim zdaniem ciekawy.
Panie Sławku - przede wszystkim polecam czytanie ze zrozumieniem. Szczególnie jeżeli bierze
się Pan za cytowanie.
Co do Pana Stefana to wydaje mi się że jakikolwoek kometarz jest zbyteczny.

Pozdrawiam sznownych Panów i życzę wielu owoców tak niezmiernie merytorycznej dyskusji.

Rafał

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |21.10.2013, 08:40    

Rafał W.:

Witam

Miałem nadzieję że wezmę udzial w interesującej dyskusji a tu poziom smoleńki. Szkoda bo
temat szeroki i moim zdaniem ciekawy.
Panie Sławku - przede wszystkim polecam czytanie ze zrozumieniem. Szczególnie jeżeli bierze
się Pan za cytowanie.
Co do Pana Stefana to wydaje mi się że jakikolwoek kometarz jest zbyteczny.

Pozdrawiam sznownych Panów i życzę wielu owoców tak niezmiernie merytorycznej dyskusji.

Rafał

tak... i pisze to osoba, która w PIERWSZYM swoim wpisie rzuca do swoich potencjalnych
dyskutantów:

"jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi.... ;-) każdy dba o swoje korytko."

brawo, brawo!

@Pałas Zakutas: to jest ta twoja generacja analityków? Węszących łapówkarzy wszędzie tam
gdzie ktoś nie zgadza się z ich opiniami?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |21.10.2013, 09:25    

Stefan T.:

tak... i pisze to osoba, która w PIERWSZYM swoim wpisie rzuca do swoich potencjalnych
dyskutantów:

"jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi.... ;-) każdy dba o swoje korytko."

brawo, brawo!

Świat się kończy.
BI umiera to i Bluzgus się zmienia...
Kurtularny jakiś się zrobił i, uwaga, zaczyna POUCZAĆ!
Połóżcie się, bo możecie sobie krzywdę zrobić, zwijając się ze śmiechu!

(I, uwaga, drastyczne...)
Bluzgusie, wrzucić Twój pierwszy (i kolejne) wpis?
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@Pałas Zakutas: to jest ta twoja generacja analityków? Węszących łapówkarzy wszędzie tam
gdzie ktoś nie zgadza się z ich opiniami?

Skoro świat Business Intelligence tak właśnie wygląda, to co innego robić, jak tego nie
napiętnować?

PS
No, powiedzcie sami, dlaczego taki biaj kosztuje miliony? No, gdzie idą te pieniądze?
na kilku programistów, robiących mięcho, lub kilku kolejnych, klejących ETLki?

Świat BI musi mieć kasię na Gartnerka, na korupcyjkę, na panów dziennikarzy, na
Computerworlda, na kuse panienki przy stendach. Ludzie, to wszystko kosztuje i kasa na to musi
być. Im czystszy marketing, tym większa relacja cena/koszt, itp. Stąd, klaruję takiemu
Łukaszkowi, że niskokosztowych biajów nie ma. To nie ten rynek. Tu trzeba drogo i trzeba to
robić tak, jak powyżej. Kufałek nawet to skumał - popatrzcie, jaki był wojowniczy na początku, a
jak teraz hołubi wręcz fakt, że się wcisnął w kwadracik Ogrodnika. Tak normalnie już biajuje -
roztacza szczęście dla tych, co to łykają, ewentualnie dopieszcza szkoleniami w ciepłych krajach,
a decydentów korumpuje. I to działa! A maluczcy sobie muszą radzić exceliozką - gdyby jej nie
było, świat biaja umarłby już dawno. A tak, biaj robi swoje, a exceliozka go ratuje. I, oczywiście,
biaje z nią "strasznie walczą", itepe...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 21.10.13 o godzinie 10:15

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj21.10.2013, 09:50   

ehh Pałasie... ja się za pierwszy wpis Yeti nie obraziłem :). Mój dzisiejszy wpis był REAKCJĄ na
"oburzenie" Yeti odnośnie poziomu dyskusji. Oburzył się ten, który w swoim pierwszym wpisie
napisał co napisał. R O Z U M I E S Z ? ? ?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |21.10.2013, 11:13    

Stefan T.:

ehh Pałasie... ja się za pierwszy wpis Yeti nie obraziłem :). Mój dzisiejszy wpis był REAKCJĄ na
"oburzenie" Yeti odnośnie poziomu dyskusji. Oburzył się ten, który w swoim pierwszym wpisie
napisał co napisał. R O Z U M I E S Z ? ? ?

Nie, nie rozumiem.

Nie dość, żeś się odchamił cudownie, że pouczasz, to jeszcze się oburzasz na oburzenie!!!

Gdzież ten stary Bluzgus, ech...?
Powspominajmy:

Szkoda, że tutaj jest Pan oszołomem z prostackim językiem i manierami

WG i KR to rynsztok w czystej postaci.... ale cóż: "Jak ktoś się ćwokiem urodzi to kanarkiem nie
umże"

Rozmawialiśmy pomiędzy sobą o tobie. To było śmieszne. Rozmawiać z Tobą? No, ale o czym z
tobą, żuliku rozmawiać?
Źeby być moim wrogiem to trzeba spełnić kilka warunków.... ty jesteś zwykłym żulem.
Ależ was podniecają te plusiki. To jest jakiś fetysz jak się człowiek zbliża do sześdziesiątki i
nieczego nie osiągnął? Kompensacja?
Już niedługo będziemy obchodzili 5 lecie pierwszego wpisu WG, kiedy to napisał po raz pierwszy,
że "wkrótce BI zrobi się passe". Macie żuliku inną definicję słowa "wkrótce" mp: "wkrótce"
oznacza nie mniej niż 5 lat ale nie więcej niż 1000"?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 21.10.13 o godzinie 11:28

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj21.10.2013, 11:27   

Rafał W.:

Witam

Miałem nadzieję że wezmę udzial w interesującej dyskusji a tu poziom smoleńki. Szkoda bo
temat szeroki i moim zdaniem ciekawy.

Szanowny Panie Rafale.

Uważa Pan, że dyskusja na temat rewolucji excelowej w analizie nie zrodzi (czy też nie
powinna/może zrodzić) buntu informatyków?

Naprawdę Pan tak uważa? Naprawdę myśli Pan, że ja, zagajając o wyższości Excela, nie
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AFIN.NET » SQLS Analysis Services + Excel + AFIN = PowerExcel full... -

wiedziałem na jaką machinę startuję? Naprawdę Pan sądzi, że w temacie, który wywali kilkaset
firm z KRSa i tysiące ludzi na bruk (oby się znaleźli wśród nich mądrale od SAP BO i kufałka),
będzie wersal? Naprawdę Panu tak przeszkadza bełkot, że eliminuje Pana z dyskusji?

To cieniutko.

To, co napisałem, jest listem otwartym "do tego, kto to rozumie", oczywiście.
A Bluzgus nie jest taki zły, jak ja udaję, że go oceniam. Proszę poczytać o "fali nośnej" w
radiotechnice http://pl.wikipedia.org/wiki/Fala_no%C5%9Bna .
Bluzgus robi dobrą robotę. Wiwat Bluzgus!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj21.10.2013, 12:52   

i ja to wszystko co napisałem podtrzymuję :).

Ja się nie oburzam na YETI tylko z niego nabijam... wchodzi facio na forum, rzuci tekst o
przekupnych użytkownikach goldenline a potem oburza poziomem dyskusji... no paradne :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |21.10.2013, 12:59    

Stefan T.:

i ja to wszystko co napisałem podtrzymuję :).

To może pogadamy o tym:

Już niedługo będziemy obchodzili 5 lecie pierwszego wpisu WG, kiedy to napisał po raz
pierwszy, że "wkrótce BI zrobi się passe". Macie żuliku inną definicję słowa "wkrótce" mp:
"wkrótce" oznacza nie mniej niż 5 lat ale nie więcej niż 1000"?

Właśnie BI robi się passe. Niezły prezent na 5-lecie dyskusji otrzymuję.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj21.10.2013, 13:07   

Rafał W.:

Witam

Miałem nadzieję że wezmę udzial w interesującej dyskusji a tu poziom smoleńki. Szkoda bo
temat szeroki i moim zdaniem ciekawy.

Już pierwszy Pana wpis o "korytku" (Pan WG ma podobną retorykę) już określił Pana poziom,
więc może darujmy sobie konwenanse?

Panie Sławku - przede wszystkim polecam czytanie ze zrozumieniem.

A może to Pan potrzebuje nauki pisania ze zrozumieniem?

Szczególnie jeżeli bierze się Pan za cytowanie.

Skoro zarzuca mi Pan, że coś źle zinterpretowałem to podstawy kultury dyskusji wymagają, żeby
wskazać ten błąd.
Prawda?

Co do Pana Stefana to wydaje mi się że jakikolwoek kometarz jest zbyteczny.

Gdyby zadał Pan sobie trud poznanie historii Pana Stefana w tej dyskusji to pewnie i odbiór jego
komentarzy byłby inny.

Pozdrawiam sznownych Panów i życzę wielu owoców tak niezmiernie merytorycznej dyskusji.

Do której Pana wkład był nieoceniony.
"Mamy w firmie excela i jest on super, bo jest super" (znów retoryka Pan Wojciecha się kłania).

Rafał

Pozdrawiam
Sławek

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |21.10.2013, 13:56    
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