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Tak tak, zawsze mozna się przyczepić pisowni. Za korektę dziękuję, będę pamietał że pisze się
razem.

A dziś Pan nie wklei zdjęcia z fajfusem ani nie przerobi własnego zdjęcia w profilu tak, jak zrobił
to Pan jakiś czas temu?

To na pewno pozwoli Panu utrzymać pozycje w TOP500 portalu Goldenline oraz wygenerować
kolejny temat na 4000 odpowiedzi. Jesli robi to Pan kosztem zeszmacenia wizerunku - to już
Pana sprawa. Ja tylko wyrażam własną opinię, że w ten sposób sam Pan sobie zeszmaci(ł)
wizerunek. Moim zdaniem.

Acha: Nie mam żadnej potrzeby by Pana wyzywać (jak Pan to ujął w poprzednich
wypowiedziach). Tak samo, jak nie czuję potrzeby wyzywania bliżej mi nie znanego gościa na
ulicy. Nie mam też żadnej potrzeby przeszkadzania Panu w biznesie. Ja bym Panu życzył wielu
klientów. Tylko czy tak sie ich szuka...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.12.2013, 10:00

Dariusz K.:

Tak tak, zawsze mozna się przyczepić pisowni. Za korektę dziękuję, będę pamietał że pisze
się razem.
Tak(,) tak, zawsze moz(ż)na się przyczepić pisowni. Za korektę dziękuję, będę
pamie(ę)tał(,) że pisze się razem.

Proszę bardzo.

A dziś Pan nie wklei zdjęcia z fajfusem

Nie mam na podorędziu żadnego zdjęcia z Francuzem. Poza tym, co Pan się wypowiada na ten
temat, skoro Pan ich (tych fajfusów, o mamo, jak tak można o innej narodowości?) nie widział?

ani nie przerobi własnego zdjęcia w profilu tak, jak zrobił to Pan jakiś czas temu?

Łołoło, trafiłem do IBM-owego archiwum. Ach, ta porażająca pojemność serwerów...
Tak trzymać! Podesłać resztę (bo wersji było wiele)?

To na pewno pozwoli Panu utrzymać pozycje w TOP500 portalu Goldenline oraz wygenerować
kolejny temat na 4000 odpowiedzi.

Ach, ta zazdrość...

Jesli robi to Pan kosztem zeszmacenia wizerunku - to już Pana sprawa.

To co Panu do tego?

Ja tylko wyrażam własną opinię, że w ten sposób sam Pan sobie zeszmaci(ł) wizerunek. Moim
zdaniem.

Acha: (Aha) Nie mam żadnej potrzeby by Pana wyzywać (jak Pan to ujął w poprzednich
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O rany... dotad myślałem że Pan jest tylko trollem internetowym.

A Pan jest psychopatą.

Dariusz Kiełbasa

IBM

Tak samo, jak nie czuję potrzeby wyzywania bliżej mi nie znanego nieznanego gościa na
ulicy. Nie mam też żadnej potrzeby przeszkadzania Panu w biznesie. Ja bym Panu życzył wielu
klientów. Tylko czy tak sie ich szuka...

Ale, czy ja szukam? Tu??? Pacnij się Pan w czółko.

E:literówki

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.12.13 o godzinie 10:49

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj9.12.2013, 10:28

Dariusz K.:

Tak tak, zawsze mozna się przyczepić pisowni. Za korektę dziękuję, będę pamietał że pisze
się razem.

Po co w ogóle reagować (nie mówiąc o odpowiadaniu) temu trollowi? Przecież on tym żyje, że
ktoś reaguje na jego prostackie bluzgi. Przypuszczam, że szczególnie celuje w osoby inteligentne,
wówczas bowiem - jako typowy niewykształcony prymityw - dowartościowuje się.

A że Wielkie G będzie tak robić bez przerwy to pewne, wszak w domu musi mówić, że idzie do
pracy, a tam - jako, że jest sam a AFIN się nie sprzedaje - siedzi na GL i trolluje.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.12.2013, 11:50

blebleble...
Doktorek jest niezawodny. Thx, Doc!

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grupy Business Intelligence

dzisiaj 11:47 GoldenLine.pl do mnie

Witaj,

Twoje wypowiedzi w grupie Business Intelligence zostały zgłoszone przez wiele osób jako

nadużycie.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.12.13 o godzinie 11:58

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj9.12.2013, 11:58

Wojciech G.:

Gratulujemy Wojciech!
Jesteś w TOP 500
najczęściej odwiedzanych profili na GoldenLine
________________________________________
Jest nas już 1,5 miliona
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Pozdro dla PanaModa!
I na pohybel biajowi!

http://www.goldenline.pl/forum/3389451/goldenline-zglu...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.12.2013, 12:04

Ech, cała grupa biajowa wisi (znaczy "zależy") na (ode) mnie, no, na nas...
Piszę więc coś z litości, bo, beze mnie, tej biaj odchodzi już w całkowite zapomnienie.

Memory, turn your face to the moonlight

Let your memory lead you

Open up, enter in

If you find there the meaning of what happiness is

Then a new life will begin

A warto pamiętać o tych milionach, wydawanych na marketing biajowy, na te "szkolenia z
konfiguracji" na Seszelach, na te statuetki "Lidera Informatyki", na te pełnostronicowe reklamy
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maszynowego, a swoim odlotem sposobu odmiany akronimu SQL (es-kiu-el) Servera przez
majkrosoftowców, czyli "SIKŁELSERWER"... (Tak tak wiemy, chcemy się podpiąć pod historię
SQL (SEQUEL) rodem z IBMa i Oracle'a).

Memory, all alone in the moonlight

I can smile at the old days

I was beautiful then

I remember the time I knew what happiness was

Let the memory live again

A tu, Panie Dzieju, już tylko excelek na topie. Wszyscy tylko o excelku, o biaju już siara straszna
wspominać. Oracle już umarli dawno temu - znaczy przerzucili się tylko na marketing
bezpośredni - już, publicznie, taka cisza jest, że aż nie wiem, czy Larry E. dalej tak wysyła na
wczasy za zakup, niby tylko, bazy danych...
Tak nawiasem, Larry, jakbyś chciał SENSOWNIE OBUDZIĆ PROJEKT OPEN OFFICE'A, to ja nie
mówię nie. Bo Excel jest fantastyczny, a będzie jeszcze bardziej fantastyczny, jak będzie miał
sensowną konkurencję.

IBM też już w odwrocie - znakiem tego, że już nie żyje, jest fakt, że ich marketoludki nie uciszają
już nawet Darka, który robi im ewidentną siarę. Fajny był, jak to tam było, "HAL"? (super
pomysł na te literki no nie?)
No, cza, chłopaki, pisać te makra ekselkowe teraz. Pomysły macie tu:
http://afin.net/webcasts/
Kradło mnie już tylu gości, że aż nie chce mi się wyliczać, więc Wy też możecie.

Bo pamiętajcie, że

Daylight, I must wait for the sunrise

I must think of a new life

And I mustn't give in

When the dawn comes tonight will be a memory too

And a new day will begin

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.12.13 o godzinie 12:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.12.2013, 11:55

Wojciech G.:

(...) że ich marketoludki nie uciszają już nawet Darka, który robi im ewidentną siarę.

Faktycznie, Wojciechu. Jest ewidentną siarą wdawanie się z Tobą w dyskusję.
Świetnie że to w końcu zrozumiałeś - czyżby w końcu jakaś samokrytyka? No brawo!
Wezmę sobie te słowa do serca, nie będę robił sobie więcej siary dyskutując z Tobą*.

*Co nie oznacza że nie będę się wypowiadał ani że nie będę podsycał Twojego apetytu na
robienie z siebie szmaty. Chcesz to rób, będzie ubaw.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.12.13 o godzinie 17:57

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.12.2013, 17:50

Dariusz K.:

Wojciech G.:

(...) że ich marketoludki nie uciszają już nawet Darka, który robi im ewidentną siarę.

Faktycznie, Wojciechu. Jest ewidentną siarą wdawanie się z Tobą w dyskusję.

Dariusz zaś nic nie skumał. Ewidentne problemy z zależnościami przyczynowo-skutkowymi to
wszak permanentna cecha biajków. Wszak nie od dzisiaj nie rozumieją, że excelek to dla nich
jedyny ratunek przed totalną klapą. "Eksport do excelka", z którym tak strasznie walczą, ratuje
ich, ale oni myślą, że jest odwrotnie. Ach te biaje, takie toto niereformowalne...

Świetnie że to w końcu zrozumiałeś - czyżby w końcu jakaś samokrytyka? No brawo!

To nie problem, Dariuszu, że ja zrozumiałem, tyko, że Ty nie zrozumiałeś.

Wezmę sobie te słowa do serca, nie będę robił sobie więcej siary dyskutując z Tobą*.

*Co nie oznacza że nie będę się wypowiadał ani że nie będę podsycał Twojego apetytu na
robienie z siebie szmaty.

Oj., oj, oj, biajek się zdenerwował był. Bluzgi to norma w tym ę-ą towarzystwie.

Chcesz to rób, będzie ubaw.
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Zostańcie Państwo z nami.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.12.2013, 22:53

Aby wpasować się w poziom merytoryczny dyskusji wstawiam ten oto filmik. Kolejna gwiazda
internetu (po WG oczywiście).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.12.2013, 06:53

Sławomir B.:

Aby wpasować się w poziom merytoryczny
dyskusji wstawiam ten oto filmik.

(Ciekawe, ile Pan pożyje z tym filmikiem? Ja bym dostał jakieś 10 minut od PanaModa...)

Kolejna gwiazda internetu (po WG oczywiście).

WRESZCIE dowiedziałem się, kto to jest ten Gracjan R. Ale fajny gostek!!!

I JEST LEPSZY OD 100 BIAJÓW RAZEM. BO OSIĄGA SWÓJ CEL.

A biaje obiecują: jedną wersję prawdy, analizę w czasie rzeczywistym, piękne, użyteczne,
pulpity, całą masę rzeczy, z których wykorzystywany jest TYLKO EKSPORT DO EXCELA.
No to Gracjan Was powala na łopatki śpiewająco: CHCIAŁ parówki, ZROBIŁ parówki.

A Wy, chłopaki, jak tam z obietnicami?

PS
Tu kolejny przykład bełkotu biajowego:
http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.12.13 o godzinie 09:51

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj17.12.2013, 09:46

Szacun. Wstawiłem filmik o idiocie, a Pan był w stanie nie tylko użyć go w swojej dyskusji
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poniżej ?
Ps.: Może być o wyższości "pana" excela nad całą resztą.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |17.12.2013, 11:29

Sławomir B.:

Szacun. Wstawiłem filmik o idiocie, a Pan był w stanie nie tylko użyć go w swojej dyskusji
(monologu), ale nawet "naukowo" wykazać, że jest on lepszy od "biajków".
No to tym razem wyzwanie "filmowe". Czy potrafi na nakręcić dłuższy film niż ten z filmiku
poniżej ?
Ps.: Może być o wyższości "pana" excela nad całą resztą.

Oczywiście, że potrafię!

Tytuł:
W poszukiwaniu funkcjonalności biaja innej, niż "Eksport do Excela".

Wątek KoBI - 3942 wypowiedzi, załóżmy, że na przeczytanie każdej przeznaczono 10 sekund.
Razy co najmniej 60 (tak, dla równego rachunku) oglądających daje 60 minut = 1 godzinę (/
post)
Czyli nasz film trwał (ale on trwa nadal - sequela /sikłelserwera, hehehe/ kręcimy) PRAWIE
CZTERY TYSIĄCE OCZOGODZIN, pomnożyć to przez dwoje oczu - mamy 8.000 gałogodzinek.

Nawet PIĘCIOKROTNE zmniejszenie tej ilości daje rekord. Z czym do ludzi?

PS
Sorka, zapomniałem. Doceniam fakt, że ZGADZA SIĘ PAN ze mną, że Gracjan jest lepszy od 100
biajów. Plusik.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.12.13 o godzinie 11:48

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj17.12.2013, 11:46

Wojciech G.:

Sławomir B.:

PS
Sorka, zapomniałem. Doceniam fakt, że ZGADZA SIĘ PAN ze mną, że Gracjan jest lepszy od
100 biajów. Plusik.

No jeżeli udało się Panu "wyczytać", że gdzieś się z Panem zgodziłem to gratuluję ponownie.
Ale fakt - w robieniu z siebie idioty i pompowaniu swojego e-bytu to nawet od 1000 jest lepszy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.12.2013, 13:16

a macie filmik jak się robi parówki za pomocą kabla i dwu gwoździ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.12.2013, 23:02
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Rok 2014 rokiem bez biaja!

To, że biaj (info dla nieświadomych: chodzi o BI - Business Intelligence) umarł, to wiemy już
wszyscy.
Pamięć tej hydry można bezcześcić do woli. Polecam ten wątek.

Ale, czy GoldenLine też umarło? Czy 2014 będzie końcem "portali profesjonalnych"
Znudziły się? Co w zamian?

Gdzie np. tacy miłośnicy biaja (znaczy się - konsultanci firm biajowych) będą się smyrać po
pyszczkach "wyliczając aplikacje BI" albo pytając, "który lepszy?" (Odpowiedź: Ten lepszy,
którego marketoludki więcej przymaszczą.)?

Gdzie nuworysze Excela będą zapytywać o funkcję, która "pobierze dane z innej tabeli?", a spece
reklamować?

Gdzie ja będę trollować przeciwko idiotycznej ideologii "Jednej wersji prawdy" i "zwiększaniu ROI
przez zakup biaja"?

No, gdzie?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 30.12.13 o godzinie 14:43

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj30.12.2013, 14:24

Wojciech G.:

Rok 2014 rokiem bez biaja!

To, że biaj (info dla nieświadomych: chodzi o BI - Business Intelligence) umarł, to wiemy już
wszyscy.

W Bullshit Mountain oczywiscie :)

Ale, czy GoldenLine też umarło? Czy 2014 będzie końcem "portali profesjonalnych"
Znudziły się? Co w zamian?

Tiaaaa. Z twoimi zdolnosciami prorokowania to goldenline i linkedin nie maja sie o co martwic.
Przypomne, ze wieszczysz upadek BI juz od kilku (nastu) lat. W tym czasie BI odnotowywal
rekordowe wyniki sprzedazy rok po roku. Dokladnie odwrotnie niz mysli (bo przeciez nie ma
danych na to wskazujacych) Maximus Pierdolus i Palas Zakutas.

BI umarl..... Ale tylko w rownoleglej rzeczywistosci Bullshit Mountain gdzie po ulicach chodza
jednorozce, analityk-yeti trzaska sql a Maximus Pierdolus jest uwazany za charyzmatycznego i
zabawnego mowce :)

Szczesliwego Nowego.... Zebys sprzedal 100% wiecej licencji afina (ile to bedzie 2 sztuki?)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:50

Szczęśliwego Nowego, moje Hejterki!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 18:23

Napójmy serca nasze elegią na śmierć biaja!
http://econtrolling.infor.pl/

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:14

No chyba nie sądzisz, że zapłacę za brednie, które tutaj mogę czytać za darmochę :-).
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  2  3  4  5  6     Następna »

Uniwersytet Ekonomiczny w... » Tax’n’You® - IV edycja konkursu podatkowego dla... -

po francusku » Travail au Centre de civilisation française de... -

Druk » ‹ ogłoszenia › Szkolenia, konferencje i podobne imprezy -

Szkolenia w całej Polsce » SZKOLENIE pt.: Profilaktyka oraz Terapia... -

b2b HURT Kupię » Markowa odzież: DIESEL, BERGHAUS, SCOTT, SALOMON, MAIER,... -

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:05

Stefan T.:

No chyba nie sądzisz, że zapłacę za brednie, które tutaj mogę czytać za darmochę :-).

Są tacy, co zapłacą. Są też tacy - to ci znacznie gorsi - co zrozumieją.

A tych, co rozumieją, jest coraz więcej i są coraz odważniejsi.
http://www.linkedin.com/groups/Theres-no-I-in-BI-23006...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 02.01.14 o godzinie 16:54

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:36

Podobne tematy
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