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Wojciech Gardziński:

Ile Pan ich nie zrobi, analitycy zawsze będą chcieli nowe. Jak Pan będzie postępował według
metody otwartej - dowolny wymiar dorobi się w mig. Wdrażając biaja usztywnia Pan system.
I KICHA, KICHA, KICHA. Każdy biaj to kicha.

Nie rozumiem Pana.

Na forum BIajowym publicznie ogłaszać, że się nie rozumie wielowymiarowej hurtowni danych i
dlatego "KILL BI!" :DDD

Co Pan z tym Kopciuszkiem? Ma Pan problem z paleniem?

To Pan podobno potrafi oddzielić w cegłach piasek, glinę i wodę na osobne kupki.
No nie do końca - budżet na regiony to już bez danych finansowych :D

jak ślepy koń na pardubickiej... :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.09.12 o godzinie 15:21

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |1.09.2012, 13:44

Andrzej O.:

Nie rozumiem Pana.

Na forum BIajowym publicznie ogłaszać, że się nie rozumie wielowymiarowej hurtowni danych
i dlatego "KILL BI!" :DDD
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I dlatego zapewne zrobiłem (jedynego na świecie) kreatora kostek OLAP dla Excelków od 2007
wzwyż? No to nie rozumiem :( .

Co Pan z tym Kopciuszkiem? Ma Pan problem z paleniem?

To Pan podobno potrafi oddzielić w cegłach piasek, glinę i wodę na osobne kupki.

A Kopciuszek potrafił? Chyba się Panu Szanownemu (często) mieszają bajki.

No nie do końca - budżet na regiony to już bez danych finansowych :D

Sprzedaż po regionach z FK... taaaaak.... i składniki płacowe, zapewne też... (wszystko, żeby
duuuużo wymiarów mieć)...

jak ślepy koń na pardubickiej... :)

Jak widzę, Pan Szanowny też cierpi na jakąś psychozę maniakalno-depresyjną. Fajnie mieć
towarzysza.

 | Edytuj | Cytuj1.09.2012, 17:51

Wojciech Gardziński:

I dlatego zapewne zrobiłem (jedynego na świecie) kreatora kostek OLAP dla Excelków od
2007 wzwyż? No to nie rozumiem :( .

Pan dalej te makra excelowe?
Kreator kostek?????

Tak to można nazwać architekturę jeszcze prostszą
CTRL+C CTRL+V do excela jako ELT i pokaż w postaci pivot table

Proszę. Darmowa architektura systemów BI.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |1.09.2012, 19:21
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Wojciech Gardziński:

No nie do końca - budżet na regiony to już bez danych finansowych :D

Sprzedaż po regionach z FK... taaaaak.... i składniki płacowe, zapewne też... (wszystko, żeby
duuuużo wymiarów mieć)...

czyli budżety sprzedażowe robimy sobie a muzom bez wykonania???
tjaaaa....

jasne, że z FK!!! Na tym polega struktura ERP, że się po FV łączy dane w FK i Sprzedaży! i
możemy mieć w HD dane finansowe po kliencie, regionie i rodzaju opakowania jak nam
przyjdzie ochota.

A jak Pan sobie zrobi swoim kreatorem dwie kostki: jedną z obrotówki, a drugą ze sprzedaży to
tak jak by Pan postawił dwie różnokolorowe cegły i chciał zaklęciem magicznym posortować na
kupki ich skład.
Jak Kopciuszek mak i piasek. Chyba musimy się cofnąć do czasów przedprzedszkolnych? :/

edit: Panie Wojtku, jeśli czuje Pan wewnętrzną, przemożną, metafizyczną wręcz siłę każącą Panu

napadać na dyskutanta by go pobić, a nawet skilować, to taka moja podstawowa rada z erystyki

- proszę nie wybierać kogoś kto ma rację, bo wtedy nie ma Pan najmniejszych szans.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.09.12 o godzinie 20:08

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |1.09.2012, 20:01

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

No nie do końca - budżet na regiony to już bez danych finansowych :D

Sprzedaż po regionach z FK... taaaaak.... i składniki płacowe, zapewne też... (wszystko,
żeby duuuużo wymiarów mieć)...
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czyli budżety sprzedażowe robimy sobie a muzom bez wykonania???
tjaaaa....

wykonanie z budżetem porównuje się nie w kostce tylko w raporcie.

jasne, że z FK!!! Na tym polega struktura ERP, że się po FV łączy dane w FK i Sprzedaży! i
możemy mieć w HD dane finansowe po kliencie, regionie i rodzaju opakowania jak nam
przyjdzie ochota.

ja... naprawdę? i płace też w tej kostce? ale fajne te Pana kostki...

A jak Pan sobie zrobi swoim kreatorem dwie kostki: jedną z obrotówki, a drugą ze sprzedaży
to tak jak by Pan postawił dwie różnokolorowe cegły i chciał zaklęciem magicznym posortować
na kupki ich skład.

Pan ujednolica wymiary na poziomie DTSa, ja na poziomie raportu. W raporcie mamy ten sam
wynik tylko ja 100 razy elastyczniej.

Jak Kopciuszek mak i piasek. Chyba musimy się cofnąć do czasów przedprzedszkolnych? :/

No tak, Pan się właśnie urodził.
Bo gdyby już Pan Szanowny dzieciństwo przeżył, to by Pan wiedział, że Kopciuszek był od
pantofelka, a od maku i piasku był Szewczyk Dratewka.
Duuuuużo rzeczy Pan myli.

edit: Panie Wojtku, jeśli czuje Pan wewnętrzną, przemożną, metafizyczną wręcz siłę każącą

Panu napadać na dyskutanta by go pobić, a nawet skilować, to taka moja podstawowa rada z

erystyki - proszę nie wybierać kogoś kto ma rację, bo wtedy nie ma Pan najmniejszych szans.

Dzięki za radę. Z takimi nie będę dyskutował. Szkoda jednak, że to Pana nie dotyczy. :(

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.09.12 o godzinie 01:43

 | Edytuj | Cytuj1.09.2012, 21:23
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Janusz Rafał Szpiglewski:

Wojciech Gardziński:

I dlatego zapewne zrobiłem (jedynego na świecie) kreatora kostek OLAP dla Excelków od
2007 wzwyż? No to nie rozumiem :( .

Pan dalej te makra excelowe?
Kreator kostek?????

Tak to można nazwać architekturę jeszcze prostszą
CTRL+C CTRL+V do excela jako ELT i pokaż w postaci pivot table

Proszę. Darmowa architektura systemów BI.

Ach, jak Pan mało wie...
http://www.goldenline.pl/forum/1394066/kreator-kostek-...
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.09.12 o godzinie 01:36

 | Edytuj | Cytuj2.09.2012, 01:28

Wojciech Gardziński:

Janusz Rafał Szpiglewski:

Wojciech Gardziński:

I dlatego zapewne zrobiłem (jedynego na świecie) kreatora kostek OLAP dla Excelków od
2007 wzwyż? No to nie rozumiem :( .
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Pan dalej te makra excelowe?
Kreator kostek?????

Tak to można nazwać architekturę jeszcze prostszą
CTRL+C CTRL+V do excela jako ELT i pokaż w postaci pivot table

Proszę. Darmowa architektura systemów BI.

Ach, jak Pan mało wie...
http://www.goldenline.pl/forum/1394066/kreator-kostek-...
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Jak bym mało wiedział, to bym się zgodził.

Niestety wiem nieco więcej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |2.09.2012, 09:36

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

czyli budżety sprzedażowe robimy sobie a muzom bez wykonania???
tjaaaa....

wykonanie z budżetem porównuje się nie w kostce tylko w raporcie.

czyli tworzy Pan DTSa pod każdy raport osobno - selecta przez kilka tabel ERPa, plus słowniki, bo
Pan przecież za każdym robi kostkę? To się nazywa wydajna architektura.

ja... naprawdę? i płace też w tej kostce? ale fajne te Pana kostki...

czemu nie? Można wydzielić data marty z hurtowni, w drugą stronę, jak Pan proponuje, już nie.
Może Pan wtedy również PLANOWAĆ płace (a nie wyliczać, jeśli Pan to potrafi rozróżnić) wg
etatów ze wszystkimi składnikami płacy w zależności od umowy, ZUSami, bonusami itd.
To samo z planowaniem amortyzacji.

Pan ujednolica wymiary na poziomie DTSa, ja na poziomie raportu. W raporcie mamy ten sam
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wynik tylko ja 100 razy elastyczniej.

i 100 razy więcej roboty, bo za każdym razem trzeba jeszcze raz. No i wyświetlanie takiego
raportu to pewnie bajka jak się musi za każdym razem przeliczyć. BO PAN NIE MA ŻADNYCH
WYMIARÓW, Pan ma elementy raportu. Jedna alokacja w takim raporcie by Pana zabiła. No i
tworzenie raportu z raportu... istna sielanka.
Raczej siekanka.

wiedział, że Kopciuszek był od pantofelka, a od maku i piasku był Szewczyk Dratewka.
Duuuuużo rzeczy Pan myli.

Ja bym na Pana miejscu nauczył się czytać więcej niż streszczenia. Wydaje mi się, że to ogólnie
podsumowuje Pana wiedzę i jej weryfikowanie.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 02.09.12 o godzinie 13:37

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |2.09.2012, 12:59

Janusz Rafał Szpiglewski:

Jak bym mało wiedział, to bym się zgodził.

Niestety wiem nieco więcej.

Jakbym tak używał języka polskiego, jak Pan Szanowny, tobym, niestety, (przecinek) też
przeczył prostym faktom, bobym też ich nie rozumiał.
http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629507

Przeczy Pan, że w AFINIE jest jedyny na świecie kreator kostek OLAP, dostępny z Excela 2007+?
I zarzeka się Pan, że to wiedza? Polecam jakąś szkołę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.09.12 o godzinie 17:55

 | Edytuj | Cytuj2.09.2012, 17:54

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

czyli budżety sprzedażowe robimy sobie a muzom bez wykonania???
tjaaaa....

wykonanie z budżetem porównuje się nie w kostce tylko w raporcie.

czyli tworzy Pan DTSa pod każdy raport osobno - selecta przez kilka tabel ERPa, plus słowniki,
bo Pan przecież za każdym robi kostkę? To się nazywa wydajna architektura.

ja... naprawdę? i płace też w tej kostce? ale fajne te Pana kostki...

czemu nie? Można wydzielić data marty z hurtowni, w drugą stronę, jak Pan proponuje, już
nie. Może Pan wtedy również PLANOWAĆ płace (a nie wyliczać, jeśli Pan to potrafi rozróżnić)
wg etatów ze wszystkimi składnikami płacy w zależności od umowy, ZUSami, bonusami itd.

To samo z planowaniem amortyzacji.

Plany amortyzacji też w kostkach, ale jaja...
Wie Pan, kiedyś rozkminiałem dostęp do najgorszego chyba ERPa na świecie, czyli Prokomu
(tam wiadomo na czym zarabiali) i tam były plany amortyzacji w sztywnym systemie.
A my to, po kolei, tekstowo, do Excelka, ech, kocham te standardy dżezowe...

Pan ujednolica wymiary na poziomie DTSa, ja na poziomie raportu. W raporcie mamy ten
sam wynik tylko ja 100 razy elastyczniej.

i 100 razy więcej roboty, bo za każdym razem trzeba jeszcze raz. No i wyświetlanie takiego
raportu to pewnie bajka jak się musi za każdym razem przeliczyć. BO PAN NIE MA ŻADNYCH
WYMIARÓW, Pan ma elementy raportu. Jedna alokacja w takim raporcie by Pana zabiła. No i
tworzenie raportu z raportu... istna sielanka.
Raczej siekanka.

Według Pana to mnie wszystko zabija. A żyję.

wiedział, że Kopciuszek był od pantofelka, a od maku i piasku był Szewczyk Dratewka.
Duuuuużo rzeczy Pan myli.
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Ja bym na Pana miejscu nauczył się czytać więcej niż streszczenia. Wydaje mi się, że to
ogólnie podsumowuje Pana wiedzę i jej weryfikowanie.

Wiem, wiem, naczytał się Pan Szopenhauera i maniacko już stosuje Pan ostatnią lub jedną z
ostatnich, nie pamiętam, metod dyskusji (cytuję z pamięci):
"Jeżeli już przeciwnik cię powali, a ty nie masz już żadnych argumentów, to zaryzykuj, bo i tak
nic już nie tracisz, I OGŁOŚ WSZEM I WOBEC SWOJE ZWYCIĘSTWO W DYSKUSJI. Musisz to
zrobić jednak buńczucznie i pewnie - słuchacz to zwykle lud ciemny i niewiele z dyskusji
zrozumiał, więc jest nadzieja, że przyzna Ci rację, jeżeli ją wystarczająco głośno ogłosisz."

Pan Andrzej zastosował. A lud ciemny niech decyduje.

 | Edytuj | Cytuj2.09.2012, 18:04

Wojciech Gardziński:

Janusz Rafał Szpiglewski:

Jak bym mało wiedział, to bym się zgodził.

Niestety wiem nieco więcej.

Jakbym tak używał języka polskiego, jak Pan Szanowny, tobym, niestety, (przecinek) też
przeczył prostym faktom, bobym też ich nie rozumiał.
http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629507

Przeczy Pan, że w AFINIE jest jedyny na świecie kreator kostek OLAP, dostępny z Excela
2007+? I zarzeka się Pan, że to wiedza? Polecam jakąś szkołę.

Dziękujemy Panu za folklor.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |2.09.2012, 19:29
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Janusz Rafał Szpiglewski:

Dziękujemy Panu za folklor.

Od folklora to my mamy Doktora. A Pana Szanownego jakby nawiedził jakiś Sens, to jest Pan
mile widziany.

A, tymczasem, mamy wrzesień. A wrzesień to zapisy na studia podyplomowe. W ramach
naśmiewki z wynalazczości biajowej (umówmy się - to brutalna walka konkurencyjna - niszczę w
ten sposób konkurencję) przyjrzyjmy się kolejnym studiom...
http://studiapodyplomowe.eu/p2/index.php/kierunki/bizn...

9 godzin na "arkusz kalkulacyjny" - to już coś! I 15 godzin na biaja sapowego.
A, tak z ciekawości - proszę odnaleźć organizatora! Mi to zajęło kilka minut.
Tak właśnie są trwonione pieniądze z Unii. Ktoś pisze projekt, hasła muszą być modne i
niezwiązane z Microsoftem (chyba mumia ma jakieś kompleksy), powstaje koszmarek, ale tylko
takie cóś, jako program, ma szanse na dofinansowanie.

To dlaczego na sapa 15 a na małomiękkiego tylko 9? Kluczem odpowiedzi jest "w/poza Unią".
Aż się uczelnia-organizator chowa, jak może najgłębiej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.09.12 o godzinie 11:15

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:10

Janusz Rafał Szpiglewski:

Dziękujemy Panu za folklor.

Niestety JEDYNYM celem Wojciecha jest podtrzymanie tej dyskusji / sprzeczki. Nie ważne o czym
piszesz, nie ważne po co piszesz. On ZAWSZE odpisze tak, by Cię sprowokować do kolejnej
odpowiedzi. Odpisze jeszcze większym kretynizmem niż ten, który skrytykowałeś. Zrobi to
specjalnie, choć wie że to co napisał jest kretynizmem. Aż taki głupi nie jest. To co odpiszesz ma
głęboko w esicy (końcowa część jelita grubego). Ma to gdzieś, ale odpisze by Cię znów
sprowokować. Nie ważne co napisałeś, ważne że napisałeś, licznik wypowiedzi tyka - a on się
tym 'jara' jak dziecko. A jeszcze jak byś się zdenerwował, to już targają nim spazmy rozkoszy...
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Po prostu taki zwykły troll internetowy.

Andrzej wykazał mu (przed Tobą), że jest jak "ślepy koń na Pardubickiej" już chyba dziesięc
tysięcy razy, ale to go tylko cieszy, podpuszcza dalej, bo odpowiedzi Andrzeja tylko podkręcają
licznik. I tak to trwa, Andrzej go ośmiesza, Wojciech prowokuje Andrzeja do dalszej dyskusji choć
już naprawdę nie ma po co. Było już wielu co się nabrało - witamy w klubie nabranych przez
trolla :) Twój post zalyczył do dwu tysięcy kompletnie bezwartościowych postów na temat łajna.

A kiedy nikt nie odpisuje.... sam sobie odpisuje po to by wątek był na samej górze i ktoś nowy
się skusił i coś napisał - zobacz co się działo w sierpniu. Właśnie tak sam sobie odpisywał
podnosząc wątek na samą górę.

I mnie też odpisze tak by sprowokować do odpowiedzi. Ale dziękuję, nie skorzystam z szansy.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 05.09.12 o godzinie 09:38

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj3  Kto głosował? |dzisiaj 09:34

Dariusz Kiełbasa:

Niestety JEDYNYM celem Wojciecha jest podtrzymanie tej dyskusji / sprzeczki. Nie ważne o
czym piszesz, nie ważne po co piszesz. On ZAWSZE odpisze tak, by Cię sprowokować do
kolejnej odpowiedzi. Odpisze jeszcze większym kretynizmem niż ten, który skrytykowałeś.
Zrobi to specjalnie, choć wie że to co napisał jest kretynizmem. Aż taki głupi nie jest.

PRAWDA. Aż taki głupi cel tego wątku nie jest.

To co odpiszesz ma głęboko w esicy (końcowa część jelita grubego). Ma to gdzieś, ale odpisze
by Cię znów sprowokować. Nie ważne co napisałeś, ważne że napisałeś, licznik wypowiedzi
tyka - a on się tym 'jara' jak dziecko. A jeszcze jak byś się zdenerwował, to już targają nim
spazmy rozkoszy... Po prostu taki zwykły troll internetowy.

Andrzej wykazał mu (przed Tobą), że jest jak "ślepy koń na Pardubickiej"

PRAWDA. Pan Andrzej wykazał, że jest jak ślepy koń na Pardubickiej.

już chyba dziesięc tysięcy razy, ale to go tylko cieszy, podpuszcza dalej, bo odpowiedzi
Andrzeja tylko podkręcają licznik. I tak to trwa, Andrzej go ośmiesza, Wojciech prowokuje
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Andrzeja do dalszej dyskusji choć już naprawdę nie ma po co. Było już wielu co się nabrało -
witamy w klubie nabranych przez trolla :)

PRAWDA. Witamy autora postu w klubie.

Twój post zalyczył do dwu tysięcy kompletnie bezwartościowych postów na temat łajna.

PRAWDA. Ten wątek jest o Business Intelligence, czyli o łajnie.

A kiedy nikt nie odpisuje.... sam sobie odpisuje po to by wątek był na samej górze i ktoś nowy
się skusił i coś napisał - zobacz co się działo w sierpniu. Właśnie tak sam sobie odpisywał
podnosząc wątek na samą górę.

I mnie też odpisze tak by sprowokować do odpowiedzi. Ale dziękuję, nie skorzystam z szansy.

PRAWDA. Odpisuję, żeby Pana sprowokować do następnej odpowiedzi.

Nie wiem tylko, czy się Pan odważy. Pozdrawiam nabranego.

P.S.
To się nazywa Wallenrodyzm albo Kuklińszczyzm - branie udziału w klubie, który się chce
zniszczyć.

P.S.2. Sorka, uśmiałem się.

Dariusz Kiełbasa:

Proponuję CAŁKOWITY ZAKAZ odpowiadania temu Panu.

Chyba najskuteczniejsza metoda by jego tematy zniknęły :)

Kto jest za, ten niech się powstrzyma od odpisywania.

Pan Darek często przeczy sobie. Najpierw mnie od chamów, a, gdy go uhonorowałem,
przeprosił, wzywa do nieodpisywania - sam pisze, wyzywa mnie od trolli i CZYTA wszystkie moje
posty, nawet, gdy odpowiadam samemu sobie. A już przeszedł samego siebie, jak, wypychając
klatę przed się, podał przykład z IBMa, w którym pracuje, a potem mnie prosił, żebym
odpowiadał mu prywatnie, bez kontekstu IBMa w tle.
Dr Jekyll czy Mr Hide? Podwójny agent? Ciekawe co na to jego pracodawca? A może tam
wszyscy tacy? Niby nie lubią Łindołsa, a jednak lubią.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.09.12 o godzinie 10:30
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Janusz Rafał
Szpiglewski
Starego gołębia
na
otręby nie
nabierzesz.

 | Edytuj | Cytuj

. (Pardą, nie to mi się klikło.)

P.S.
Zaraz, jakie pardą? Przecież to wynosi post na górę... jakie pardą, jakie pardą?

Przy okazji... pytanko do p. Andrzeja Szanownego, speca od rowerów carbonowych i planów
amortyzacji w hurtowniach danych:
Panie Andrzeju, niech mi Pan powie, ilu gości stąd prosiło i wzywało Pana do nieodzywania się
tutaj? Nie chodzi mi o nazwiska, tylko o ilość.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.09.12 o godzinie 11:14

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:06

Takie działanie ma nawet swoją nazwę.

Trolowanie.
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 13:24

Janusz Rafał Szpiglewski:

Takie działanie ma nawet swoją nazwę.

Trolowanie.

Rewelacja! I filmik, i wpis!
Jaka samokrytyka! Przypominam, że trolowanie to zakłócanie bezsensownymi wpisami
CUDZYCH lub publicznych dyskusji.
Tralalalalalalalala... hohohohohohohohohohohoho...
Dzięki za podbicie wątku (to, podobno, ważne!) - proszę częściej!

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:31
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konto usunięte

Dariusz Kiełbasa
Senior Software
Engineer

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener

.

Arkadiusz Olesiak edytował(a) ten post dnia 05.09.12 o godzinie 15:17

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:10

Wojciech Gardziński:

podał przykład z IBMa, w którym pracuje, a potem mnie prosił, żebym odpowiadał mu
prywatnie, bez kontekstu IBMa w tle.

Hahaha no nie mogę. Przesadził wtedy na tyle mocno że niezyt komfortowo czułem się w roli
rzecznika IBM. No to zasugerowałem mu, że zapytam oficjalnego przedstawiciela i ten mu
odpisze. Była to propozycja, zero próśb, zero gróżb. Wystraszył się, podkulił ogon i wyczyścił
wypowiedzi w 5 sekund. A teraz struga wariata.

Poza tym co to za facet, który prywatnej rozmowy na prywatny temat nie potrafi pozostawić DLA
SIEBIE.

A za chama nadal przepraszam - poniosło mnie.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 05.09.12 o godzinie 15:39

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:27

Dariusz Kiełbasa:

A za chama nadal przepraszam - poniosło mnie.

Nie no, spoko... Pan daje tych prawników...
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-l...

Dariusz Kiełbasa:
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MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 98  99  100  101  102  103

I mnie też odpisze tak by sprowokować do odpowiedzi. Ale dziękuję, nie skorzystam z szansy.

Skorzystał. Spoko, niech Pan korzysta. Jest weselej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.09.12 o godzinie 18:18

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:04
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