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Że co, że dałem się wciągnąć w przepychanki? Chwila słabości.
Dziękuję za komplementy!

Chciałbym przypomnieć o naszych Studiach Podyplomowych.
http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.12 o godzinie 09:42

 | Edytuj | Cytuj6.09.2012, 09:09

Dariusz Kiełbasa:

<ciach>

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.

Podbijam wątek do góry! ;-)
A tak poważnie, to nie ma takiej potrzeby, ponieważ wątek ten od dłuższego czasu jest
przyklejony.
Niestety, jego długość zdecydowanie zniechęca do zapoznania się z całością, tak samo jak ciężko
było by obejrzeć teraz wszystkie sezony "Mody na sukces" bez poświęcania dużej ilości czasu.
Jedyne co mnie zaskoczyło (przy tej długości wątku!), to że w tym wątku nie ma zastosowania
Prawo Godwina.
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--
Paweł Kiraga, piszący blog o praktycznym wykorzystaniu pakietu Microsoft Office

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |6.09.2012, 09:30

Paweł K.:

Podbijam wątek do góry! ;-)

Dzięki!

Jedyne co mnie zaskoczyło (przy tej długości wątku!), to że w tym wątku nie ma zastosowania
Prawo Godwina.

Jak to nie? Ja, jako ten zły, czuję się w obowiązku to zrobić (znaczy porównać przeciwników do
nazistów lub Hitlera - http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Godwina ). No... to start...

Nazizm nie powstał ot, tak sobie. Był wynikiem zarówno historii Niemiec, czyli niezadowolenia z
wyników Traktatu Wersalskiego, jak i filozofii niemieckiej - m.in. Nitsche - "Uebermensch"
(nadczłowiek), "Der Seiende" (Będący /jako rzeczownik/), itp., ale, przede wszystkim,
zagubienia mas po Wielkim Kryzysie 1929-33. Pokazano cel - wódz wie lepiej - i masy poszły,
demokratycznie wybierając swoich przywódców. I naziści mieli całą Europę i pół świata. I byli
niezwyciężeni. Ale świat się zebrał - dużo go to kosztowało - i temat wytępił.

Business Intelligence nie powstał ot, tak sobie. Był wynikiem zarówno historii informatyki, czyli
"świata wielkich serwerów", jak i "filozofii informatycznej" - m.in. "Sztuczna inteligencja", "2001:
Odyseja kosmiczna" itp, ale, przede wszystkim, zagubienia mas po "udomowieniu" komputerów
- masy nieinformatyczne (tu mówimy o analitykach) dostały komputer i zadanie "analizowania".
Pokazano cel - komputer wie lepiej - i masy poszły, demokratycznie wybierając swoich
przywódców. I biaje miały pół świata analiz, a przynajmniej "wszyscy do tego dążyli". Ale świat
się zebrał i zaczął używać arkusza kalkulacyjnego.

;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.09.12 o godzinie 12:21

 | Edytuj | Cytuj6.09.2012, 10:30
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Janusz Rafał
Szpiglewski
Starego gołębia
na
otręby nie
nabierzesz.

trololololo

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |6.09.2012, 11:02

Janusz Rafał Szpiglewski:

trololololo

(Muszę przyznać, że blask światłości naszego dyżurnego Księcia Ciemności jest kolorowy! Ale ten
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prześliczny obrazek jednak wyciąłem.)

hohohoho...
http://www.exc.ue.wroc.pl/

Chciałbym tutaj rozpocząć poboczną dyskusję - rozpocząłem podobną na grupie "Excel VBA",
pytając "PO CO?" (analitykowi VBA), ale tamtejszy PanMod, pracujący w "światowej" firmie
konsultingowej "E&Y", wątek zamknął.
(Pierwszy i jedyny raz! I zupełnie bez sensu. Znaczy... jacy ludzie, taka jakość.)
http://www.goldenline.pl/forum/2755838/po-co

Moje pytanie jest podobne:
KIM JEST controller finansowy?

Tekścik pomocniczy:
Dlaczego nie chce nam się pracować?

– Takiemu stanowi rzeczy winne są szkoły, szczególnie szkoły wyższe, które kształcą prezesów,

dyrektorów i kierowników, a nie fachowców, ludzi z przygotowaniem merytorycznym – mówi

naTemat Krzysztof Inglot z Work Service, największej w Polsce firma pośrednictwa pracy.

Przypomina, że do kierowniczych stanowisk nie dochodzi się tylko dzięki wiedzy o zarządzaniu,

ale przede wszystkim osiągnięciom w pracy merytorycznej.

http://natemat.pl/29227,zadna-praca-nie-hanbi-to-dlacz...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.12 o godzinie 11:54

 | Edytuj | Cytuj7.09.2012, 10:53

Wygląda na to, że po zaprezentowaniu swej ignorancji (czyli braku rzetelności) w dziedzinie
wielowymiarowych baz danych i modeli controllingowych wogóle stracił Pan zainteresowanie
tematem.

Szkoda, że nie wątkiem.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 07.09.12 o godzinie 12:05

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |7.09.2012, 12:02
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Andrzej O.:

Wygląda na to, że po zaprezentowaniu swej ignorancji (czyli braku rzetelności) w dziedzinie
wielowymiarowych baz danych i modeli controllingowych wogóle stracił Pan zainteresowanie
tematem.

No chyba Pan Szanowny żartuje. Gdzieżby tam. Przecież cały czas prezentuję swą ignorancję
względem biajów... No , dobrze, zwiększę starania na Pana prośbę.

Szkoda, że nie wątkiem.

A co, boli Pana że musi Pan śledzić i pisać? Panie, to jak piwo i fajki - najpierw odrzuca, a potem
nie można rzucić.

Odpowie mi Pan na pytanie, ilu ludzi stąd prosiło Pana o zaprzestanie dyskusji ze mną? (żeby nie
podbijać wątku, a sami się wstydzili lub bali odezwać)

P.S.
Tak nawiasem, ignorancja NIE OZNACZA braku rzetelności
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/817A29BA5B3E3F...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzetelno%C5%9B%C4%87

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.09.12 o godzinie 12:18

 | Edytuj | Cytuj7.09.2012, 12:09

Granda-banda! Protestuję! Wypraszam sobie, itede.
Tak bezczelnie mną sterować? Jak kukiełką jaką...

No, bo, czyż nie jest sterowaniem mną upublicznianie takich bzdur?
Przecież wiadomo, że nie przeszedłbym obok czegoś takiego obojętnie.

http://bi.pl/publications/art/96-excel-rulez

Chociaż styl autorki nie bardzo mi odpowiada, ale treść jak najbardziej.
Mam taki wniosek natury dość ogólnej, wynikający zresztą z jednej z tez z artykułu:
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Nie uważacie, że szefami informatyki powinny być kobiety?

My, mężczyźni, mamy tendencje do walki, popisania się, agresji, koncentracji władzy i majątku.
A kobiety "chcą utrzymać", chcą "żeby działało", żeby "było ładnie" i "żeby wszyscy byli
szczęśliwi".(*)

A chyba to jest celem podsystemu "IT" w przedsiębiorstwie. Nie "posiadanie najnowszego" tylko
zwykłe działanie. Pani Luizo, dziękuję za zwrócenie uwagi na ten aspekt rzeczywistości.
A Panu Marcinowi Ch., wrogowi memu strasznemu, dzięki za publikację tegoż.

P.S.
(*) Po tym artykule nieco inaczej patrzę na bzdurny (tak mi się wydawało do tej pory) postulat
Komisji Europejskiej o parytecie kobiet w zarządach firm. Dalej uważam go za bzdurny, ale od
dzisiaj już z małym "ale".

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.09.12 o godzinie 11:15

 | Edytuj | Cytuj10.09.2012, 11:03

Wojciech Gardziński:

A chyba to jest celem podsystemu "IT" w przedsiębiorstwie. Nie "posiadanie najnowszego"
tylko zwykłe działanie. Pani Luizo, dziękuję za zwrócenie uwagi na ten aspekt rzeczywistości.

To taki mało konkurencyjny aspekt rynkowej rzeczywistości - liczydła starożytne działają do dziś.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |10.09.2012, 19:18
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |11.09.2012, 10:16

Janusz Rafał Szpiglewski:

Prawda.
Dlatego, proszę zauważyć, nie uprawiam już żadnych kontrowersyj ani z Jego
Wielkoświatowością, Doktorem Folklorem, ani z Waszą Strasznością, Księciem Ciemności.

Ale aż takiej autoironii się po Waszej Ciemności nie spodziewałem.
Rysunek z gołębiem i... podpis pod zdjęciem. Rewelka!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.09.12 o godzinie 10:27
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 | Edytuj | Cytuj11.09.2012, 10:25

No i przewrócił Pan wszytsko. tym zdaniem.

Inteligencja!!!! zawijamy się!!!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |11.09.2012, 11:00

Janusz Rafał Szpiglewski:

No i przewrócił Pan wszytsko. tym zdaniem.

Inteligencja!!!! zawijamy się!!!

Jejku, Wasza Ciemności, ja staję się Waszym stronnikiem i fanem!
Szczera prawda z ust Waszej Ciemności płynie. Popieram w pełni apel Waszej Ciemności.

Tak! Business Intelligencjo, ZAWIJAJ SIĘ! Spadaj z naszych kompów, nie truj już tą bzdurną
ideologią, nie pitol już o ROIach, Bigdatach, telekomach i daszbordach, nie wyświetlaj już
strasznie kolorowych i skomplikowanych slajdolotów! Nie chcemy Twoich kart do klubów
golfowych, wycieczek na Mauritiusy, raftingi ani karnetów do SPA.

Zawijaj się (znaczy: spadaj na drzewo)!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.09.12 o godzinie 11:13

 | Edytuj | Cytuj11.09.2012, 11:13

Zapraszamy do lektury.
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https://skydrive.live.com/redir?resid=42AC4083B32E6AB0!...

 | Edytuj | Cytuj12.09.2012, 10:45

Hej, bojsi end gerlsi, sensejszyn rewelejszyn - ale czad!!!!!!

http://www.ctpartners.pl/files/documents/raport/nowa_t...

Jeszcze 3 lata i "Jeszcze nowsza twarz BI", bo ta, niestety, jeszcze nie ;) - dorówna naszym, tu,
radosnym pisaninkom.

Warto żyć, nawet jak się, jeżdżąc na rowerze nie-carbonowym w tanim garniturze, przegrywa w
szachy ze starym gołębiem :( .

Zachowajcie PDFa i potraktujcie to jako galerię "Jak kruszy się beton" AD. 2012.
Bo beton jeszcze twardo wdraża OBIEE BO tera daty (nazwa teradata pochodzi od excelowego
problemu poprawiania wiżualbejzikiem złych formatów dat w excelowych eksportach z biajów,
nie no, sorka, ciągle zapominam poprawnego nazewnictwa - w excelowym interfejsie Business
Intelligence)

W powyższym tekście, słowo "Excel" pada 12 razy, czyli jednak, jeszcze, mniej razy, niż jest tam
artykułów. Ale idzie na lepsze - 12 to więcej, niż 0, hehehe.

P.S.
Nie no, sorka, czytam i czytam, i serce mi rośnie.
Szpan Marcin Ch. , redaktor ciągle żywego, wbrew moim zapowiedziom [Reklama!],
http://www.bi.pl, ma tam DWA ARTYKUŁY!. Czyli użył statystycznie 1,7 razy Excela (bo jest
średnio 0,85 słowa "Excel" na artykuł). To aż o 0,7 więcej raza, niż jest w całym menu Bipla!
70% wzrost świadomości nastąpił!
A ja go znam. I mam zaproszenie na kawę...
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.09.12 o godzinie 16:21

 | Edytuj | Cytuj13.09.2012, 14:47

Andrzej O.:

Btw. bankructw - PBG i DSS miały wygrane przetargi, OLT Express ponad 100% obłożenie
dzięki promocjom. Żadnego załamania od stronu przychodowej, widocznie źle onarzędziowany
controlling nie przewidział przepływów pieniężnych.

Hej, o co oni się czepiają tak tego bidnego Plichty?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Wiadomość dnia jest jednak tutaj (!!!):
http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...

Ale jaja, czyli Excel w gronostajach!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.09.12 o godzinie 10:26

 | Edytuj | Cytujwczoraj 08:17

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Btw. bankructw - PBG i DSS miały wygrane przetargi, OLT Express ponad 100% obłożenie
dzięki promocjom. Żadnego załamania od stronu przychodowej, widocznie źle
onarzędziowany controlling nie przewidział przepływów pieniężnych.

Hej, o co oni się czepiają tak tego bidnego Plichty?

O brak formalności, które każdego innego przedsiębiorcę kończyłyby się co najmniej
komornikiem.
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Tak na razie to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo bo nikt jeszcze funkcjonowania Amber Gold
jako piramidy nie udowodnił. Złota miał tyle, żeby zaspokoić tych, którzy by koniecznie chcieli je
potrzymać w ręku, a transakcji kupna-sprzedaży jeszcze nikt nie objaśnił.

Natomiast kłopoty OLT to raczej kwestia źle zaplanowanej siatki połączeń - jak się ma loty
rejsowe z pojedyńczymi pasażerami to trudno to utrzymać.

PBG i DSS to już inna bajka - i tam zły planowany cashflow, brak założeń co do wzrostu cen
surowców jest ewidentny.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:01

Chirurg z Business Intelligence

HOGART BUSINESS INTELLIGENCE - Business Intelligence, Controlling, Hurtownie danych,

Budżetowanie, OLAPKaretka z piskiem opon zatrzymuje się przed wejściem do szpitala. W

mgnieniu oka mężczyzna z uszkodzoną czaszką trafia na salę operacyjną. W tym czasie zespół

chirurgów musi dostać się do kluczowych informacji. Jakie choroby przechodził pacjent? Na co

jest uczulony? Na co uważać, by po operacji nie pojawiły się niebezpieczne komplikacje? Wyniki

analiz pojawiają się w systemie Business Intelligence po kilku sekundach. Tyle też dzieli życie

pacjenta od śmierci.

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Ja pi..ę.
(Wybaczcie, ale ograniczenia mojego umysłu nie potrafiły inaczej wyrazić mojego zachwytu nad
technologią BI i jej żołnierzami.)

 | Edytuj | Cytujwczoraj 22:26

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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OLT Express
ponad 100% obłożenie dzięki promocjom. Żadnego załamania od stronu
przychodowej, widocznie źle onarzędziowany controlling nie przewidział przepływów
pieniężnych.

Natomiast kłopoty OLT to raczej kwestia źle zaplanowanej siatki połączeń - jak się ma loty
rejsowe z pojedyńczymi pasażerami to trudno to utrzymać.

Nie mogę nadążyć w tych Pana Szanownego zaprzeczeniach sensu i samemu sobie.

P.S.
Lekturka (tym razem - sensowna) do poduszeczki:
http://excelambitny.blogspot.com/2012/09/kultura-infor...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.12 o godzinie 09:01

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:15

Wojciech Gardziński:

Nie mogę nadążyć w tych Pana Szanownego zaprzeczeniach sensu i samemu sobie.

Nie dziwi mnie, że nie może Pan nadążyć - brak nadążania to Pańska dewiza.

Wystarczy trochę pogrzebać w necie, żeby znaleźć filmy z lotów OLT gdzie na pokładzie jest
jeden lub kilku pasażerów. W odróżnieniu od Polskiego Busa, który dzięki promocjom nie ma
wogóle wolnych miejsc w busach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:01
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