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Jeszcze raz... Kreowanie nowych definicji (z życia wziętych) dla pojęć, ktore juz zostaly
zdefiniowane i ta definicja jest ogolnie przyjeta to czysta glupota.

Uczelnie i analitycy rzeczywiście średnio was lubią z wiadomej przyczyny. Powód jest ciàgle ten
sam... Pana rewolucyjna teoria jest oderwana od rzeczywistych potrzeb biznesu. To tylko wasza
opinia i ograniczone obserwacje (a ja widze jak pan fantastycznie potrafi wyciagnac
wnioskimpasujace do pana rezy ignorujac argumenty nie pasujace). Nie znalazl pan ani jednej
osoby ktora przyznalaby Panu racje... Ale to oczywiscie znaczy ze to wszyscy inni sie myla.

Zgadzam sie, sa panowie pseudonaukowcami...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |30.10.2012, 22:17

Robert Woźniak:

Panowie, a może od samego początku jest błędnie sformułowana hipoteza. Pan Wojciech
próbuje udowodnić, że BIaja trzeba zastapić excelem. Albo, że BI jest zły, a excel dobry. Nie
rozumiem tych 100 kilku stron. Przecież excel to część BIaja.

Definicja Wiki:
Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu.
Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a
informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa.

Może nie najszczęśliwsza jednak poprawna. BI to proces, zestaw narzędzi. Jednym z narzędzie
jest excel. Jak trzeba samego excela do realizacji BIa to ok, a jak nie to dorzuca się coś
innego.
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NIGDY nie zakończycie tej dyskusji z taką HIPOTEZĄ bo jest BŁĘDNA z założenia, nie
dojdziecie do TEZY!

Jest to śmieszne, przywoływanie Analityka. O matko, to jak przywoływanie szamana :)
Analityk danych, bo chyba o takim mówimy korzysta z danych poprzez narzędzie. Każdy ma
swoją opinię co do narzędzia, natomiast tak jak Windows, tak samo excel, zadomowił się w
biurach i ma się dobrze. Dlaczego bo jest uniwersalny :), a jego uniwersalność wywodzi się z
prostoty. Natomiast excel nigdy nie będzie ETLem i nie jest w stanie przeładować TB w ciągu
określonego czasu ani transformować tych danych itd. Przy wieli źródłach danych trzeba się
wiele natrudzić aby je przerobić, połączyć i wyciągnąć wnioski. Są do tego inne narzędzia,
dedykowane. Natomiast ma również wiele zalet, jest uniwersalne i umożliwia bardzo wiele. Co
więcej mógłbym powiedzieć, że excel używany jest w 95% rozwiązań BIowych w firmach jako
jakaś część całego rozwiązania.

Pan Wojtek sprzedaje swoje rozwiązania BIowe i pewnie ma jakiś target. Natomiast dyskusję
uważam w zasadzie jedynie jako czysto relaksową na zasadzie sporu co było pierwsze jajko
czy kura :)

Nie za bardzo rozumiem ten tekst. Dyskutujem teorię p. wojciecha. Czyli w skrócie SOA (biajki
zle, excel centrum i jedynym narzedziem BI, reszte odinstalować). Nikt nigdy nie kwestionował
zalet ms excel.

Dyskusji nie chcemy konczyc... Przynajmniej ja :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.10.2012, 22:24

Wojciech Gardziński:

Robert Woźniak:

Może nie najszczęśliwsza jednak poprawna. BI to proces, zestaw narzędzi. Jednym z
narzędzie jest excel. Jak trzeba samego excela do realizacji BIa to ok, a jak nie to dorzuca
się coś innego.

Proces, zestaw, hehehe. Czyli hurtownia i dwa sztywne raporty.

Ma Pan do czynienia z kiepskimi BI. Zresztą w porządnym BI to analityk sam robi sobie raporty,
więc Pana teorie oparte są na bardzo słabych wdrożeniach.
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Natomiast excel nigdy nie będzie ETLem i nie jest w stanie przeładować TB w ciągu
określonego czasu

blebleble. Wysyłam SQLki gdzie chcę i jakie chcę. A baza robi wszystko za mnie, bo ja nią
STERUJĘ, nie że robię wszystko w Excelku. Pan tego nie może zrozumieć.
http://www.goldenline.pl/forum/2905662/big-data

blebleble, z linii komend też da się SQL wysłać. I mamy kolejny ETL po excelu.

w 95%. Czyli jest królem BI. Co należało udowodnić.

TXT jest w 100%. Niech żyje nowy król !

Panie Robercie. Podziwiam stopień Pana dojrzałości. Tak trzymać, w dobrym kierunku Pan
zmierza. Ale jeszcze ma Pan daleko.

Każdy ma daleko, chyba że zgadza się z Pana poglądem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.10.2012, 22:30

Andrzej O.:

Robert Woźniak:

Pan Wojtek sprzedaje swoje rozwiązania BIowe i pewnie ma jakiś target. Natomiast
dyskusję uważam w zasadzie jedynie jako czysto relaksową na zasadzie sporu co było
pierwsze jajko czy kura :)

jajko
dinozaura :)

Nie! Kurozaur.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.10.2012, 22:31

Super, chłopaki, że się trzymacie. Trzymajcie się jak najdłużej.
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Dobranoc.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj30.10.2012, 22:52

Pan dalej nie rozumie, że anegdoty ze szkoleń (śmieszne!!!) dotyczące, być może, totalnie
skopanych wdrożeń BI, nie są wystarczającą podstawą do tworzenia "Rewolucyjnych Teorii" i
"Przewrotu Kopernikańskiego w Analizie Finansowej".

Swoją drogą to jestem absolutnie pełen podziwu... jakie trzeba mieć EGO, żeby nazwać te pare
wyrwanych z szerszego kontekstu i nieudokumentowanych OPINII "Przewrotem
Kopernikańskim".

Żeby obserwacje i opinie mogły stać się czymś więcej to należy zrobić dużo więcej niż umówić się
z kumplem na piwo i pogadać co nam dzisiaj p. Krysia powiedziała na szkoleniu.

Ja proszę Pana po 4 piwie to jestem w stanie podać recepty na większość bolączek
współczesnego świata :)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 31.10.12 o godzinie 07:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 07:45

Stefan Trygiel:

Pan dalej nie rozumie, że anegdoty ze szkoleń (śmieszne!!!) dotyczące, być może, totalnie
skopanych wdrożeń BI, nie są wystarczającą podstawą do tworzenia "Rewolucyjnych Teorii" i
"Przewrotu Kopernikańskiego w Analizie Finansowej".
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A co jest?

Swoją drogą to jestem absolutnie pełen podziwu... jakie trzeba mieć EGO, żeby nazwać te
pare wyrwanych z szerszego kontekstu i nieudokumentowanych OPINII "Przewrotem
Kopernikańskim".

Hehe, cieszę się, że Pan rozumie słowo "kontekst".

Żeby obserwacje i opinie mogły stać się czymś więcej to należy zrobić dużo więcej niż umówić
się z kumplem na piwo i pogadać co nam dzisiaj p. Krysia powiedziała na szkoleniu.

Oczywiście. Dlatego to robimy.
A co Panowie robicie więcej, niż czytacie foldery reklamowe? Rozumiem, że wdrażacie.
I jak oceniacie te wdrożenia? Eliminujecie Excela? Wierzycie w te bzdury, czy zaciskacie ząbki,
żeby nie stracić pracy?

Ja proszę Pana po 4 piwie to jestem w stanie podać recepty na większość bolączek
współczesnego świata :)

Podziwiam wytrzymałość.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 09:05

Wojciech Gardziński:

Super, chłopaki, że się trzymacie. Trzymajcie się jak najdłużej.
Dobranoc.

I znów pomijanko, ignorancji itd.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 09:15
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Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Pan dalej nie rozumie, że anegdoty ze szkoleń (śmieszne!!!) dotyczące, być może, totalnie
skopanych wdrożeń BI, nie są wystarczającą podstawą do tworzenia "Rewolucyjnych Teorii"
i "Przewrotu Kopernikańskiego w Analizie Finansowej".

A co jest?

Rzetelna analiza, która dotyczy również organizacji, gdzie wdrożenie BI zakończyło się
sukcesem. Pan twierdzi (nie wiadomo na jakiej podstawie. Źródła???), że wdrożeń BI
zakończonych sukcesem nie ma... Sukces wdrożenia BI nie oznacza bynajmniej "że wszystko
robi się samo" i że MS Excel już nie jest potrzebny. Pomijanie w analizie sukcesów BI skazuje
Pana na zarzuty o nierzetelność i stronniczość. Dlaczego pomija Pan argumenty analityków
(użytkowników BI), którzy używają BI i bynajmniej nie chcą ich wyrzucać?

Swoją drogą to jestem absolutnie pełen podziwu... jakie trzeba mieć EGO, żeby nazwać te
pare wyrwanych z szerszego kontekstu i nieudokumentowanych OPINII "Przewrotem
Kopernikańskim".

Hehe, cieszę się, że Pan rozumie słowo "kontekst".

Ma pan swoją definicję słowa kontekst? Co to słowo wg Pana oznacza? Jak ktoś nazywa siebie
"Kopernikiem Analiz Finansowych" to jaki jest tego kontekst?

Żeby obserwacje i opinie mogły stać się czymś więcej to należy zrobić dużo więcej niż
umówić się z kumplem na piwo i pogadać co nam dzisiaj p. Krysia powiedziała na szkoleniu.

Oczywiście. Dlatego to robimy.
A co Panowie robicie więcej, niż czytacie foldery reklamowe? Rozumiem, że wdrażacie.
I jak oceniacie te wdrożenia? Eliminujecie Excela? Wierzycie w te bzdury, czy zaciskacie ząbki,
żeby nie stracić pracy?
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Nikt MS Excela nie wyrzuca i nie jest to celem wdrożenia BI. Pisano tu Panu już 1000x (co pan
ignoruje), że MS Excel jest świetny. Do pewnych rzeczy NAJLEPSZY. Problem w tym, że nie jest
świetny do wszystkiego (co twierdzi TYLKO pan i pana kolega)

Ja proszę Pana po 4 piwie to jestem w stanie podać recepty na większość bolączek
współczesnego świata :)

Podziwiam wytrzymałość.

Dziękuję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 09:47

Stefan Trygiel:

Swoją drogą to jestem absolutnie pełen podziwu... jakie trzeba mieć EGO, żeby nazwać
te pare wyrwanych z szerszego kontekstu i nieudokumentowanych OPINII "Przewrotem
Kopernikańskim".

Hehe, cieszę się, że Pan rozumie słowo "kontekst".

Ma pan swoją definicję słowa kontekst? Co to słowo wg Pana oznacza? Jak ktoś nazywa siebie
"Kopernikiem Analiz Finansowych" to jaki jest tego kontekst?

Wysztarczy że zerkniesz na definicję trollowania a wszystko stanie się jasne:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

Polecam sekcję "Symptomy trollowania" - nawet taki szczegół jak "Nikt mnie nie lubi"
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-l...

to jeden z symptomów (przedstawianie siebie jako ofiary) który ktoś dawno temu rozpracował.
Tak że Pan Wojciech nie jest oryginalny, został rozpracowany zanim pomyslał, by załozyć ten
temat.

Mnie natomiast wciąż dziwi jedno:
Czy Pan Wojciech nie sądzi że tylko odstrasza potencjalnych, poważnych klientów? Dziecinada w
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rodzaju 'Nikt mnie nie lubi' w moim przekonaniu powoduje, że Pan Wojciech staje się dla
potencjalnego klienta niepoważny, bawiący się w jakieś dziecinady. Ja osobiscie bałbym się kupić
nawet dobrego produktu od kogoś o takiej mentalności. Kto wie co takiemu strzeli do głowy, co
zaszył w swoim produkcie? Albo może taki marketing, nawet negatywny, po prostu działa i
nagania klientów. A może Pan Wojciech w realnym świecie jest po prostu uprzejmy i konkretny,
daleki od zagrań w rodzaju "nikt mnie nie lubi'?

Dyskusję lubię sobie czytać, bo jest zabawna - choć dawno przestała być ciekawa, przypomina
serial "Moda na sukces".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 10:14

No tak, Business Intelligence to narzędzie tak poważne, że aż potrafi analizować psychologię, ba
- psychoanalizę, oraz świat filmu.

A kończy zawsze w Excelu. Zabawne ("chociaż nieciekawe").

BI to:
1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym
"kluczem" - ledwo uchylona furteczka
2. Hurtownia danych (dzięki, Padre, za jakiekolwiek dane!). Zasadności HD nie neguję, ale
wykonanie "odgórne", skazuje ją a priori na sztywność.
3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.
4. Nic więcej.
5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej miałkości
nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie (zależności)
zawodowe.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.12 o godzinie 10:55

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 10:50

Ciekawa ta definicja trollowania. To jest faktycznie klasyczna sytuacja.

Ja też w tej definicji jestem!!i p. Sławek i p. Andrzej i wielu innych też. W tej grupie wspierająco-
podsycającej.
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Niby najlepiej byłoby wątek zamknąć, ale jest to jedyne miejsce gdzie toczy się jakakolwiek
dyskusja odnośnie BI. Pomimo faktu, że fundamentalnie się z p. Wojciechem nie zgadzam i
uważam dużą część jego opinii za zabawną i funcjonującą tylko w jego rzeczywistości
(równoległej do mojej) to jednak część jego spostrzeżeń jest trafna. Ja również nie uważam, że
BI jest lekiem na wszystko i też uważam, że jest wiele kwestii które należy poprawić przy
wdrożeniu.

Gdyby p. Wojciech nauczył się komunikować bez tego leceważącego (śmiesznego) mentorskiego
tonu, nie obrażał i nie próbował robić z wszystkich innych tępaków, nie próbował tworzyć
Wielkich Teorii na podstawie swoich szkoleń to byłoby już zupełnie cudnie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 11:01

Stefan Trygiel:

Ciekawa ta definicja trollowania. To jest faktycznie klasyczna sytuacja.

Jak można trollować u siebie?

Ja też w tej definicji jestem!!i p. Sławek i p. Andrzej i wielu innych też. W tej grupie
wspierająco-podsycającej.

Kto współpracuje w celu popularyzacji zła, podlega karze...

Niby najlepiej byłoby wątek zamknąć, ale jest to jedyne miejsce gdzie toczy się jakakolwiek
dyskusja odnośnie BI. Pomimo faktu, że fundamentalnie się z p. Wojciechem nie zgadzam i
uważam dużą część jego opinii za zabawną i funcjonującą tylko w jego rzeczywistości
(równoległej do mojej) to jednak część jego spostrzeżeń jest trafna. Ja również nie uważam,
że BI jest lekiem na wszystko i też uważam, że jest wiele kwestii które należy poprawić przy
wdrożeniu.

Gdyby p. Wojciech nauczył się komunikować bez tego leceważącego (śmiesznego)
mentorskiego tonu, nie obrażał i nie próbował robić z wszystkich innych tępaków, nie
próbował tworzyć Wielkich Teorii na podstawie swoich szkoleń to byłoby już zupełnie cudnie.

"To niemożliwe, proszę nie zabierać mi czasu."
"To możliwe, ale nie warto się tym zajmować."
"Przez cały czas mówiłem, że to znakomita idea."
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Dobrze, dobrze, zmierzamy we właściwym kierunku...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.12 o godzinie 11:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:04

Wojciech Gardziński:

No tak, Business Intelligence to narzędzie tak poważne, że aż potrafi analizować psychologię,
ba - psychoanalizę, oraz świat filmu.

A kończy zawsze w Excelu. Zabawne ("chociaż nieciekawe").

BI to:
1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym
"kluczem" - ledwo uchylona furteczka
2. Hurtownia danych (dzięki, Padre, za jakiekolwiek dane!). Zasadności HD nie neguję, ale
wykonanie "odgórne", skazuje ją a priori na sztywność.
3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.
4. Nic więcej.
5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej
miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie
(zależności) zawodowe.

znowu bzdet nie na temat. Powtarzanie wyłącznie swoich niczym nie popartych opinii bez
podania źródeł. cytując Pana: DOWODY proszę.

Czy może mi Pan odpowiedzieć na mój zarzut, że jest pan nierzetelny i niebiektywny w swoich
analizach (ignorując zupełnie przykłady udanych wdrożeń BI)?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:05

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:
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No tak, Business Intelligence to narzędzie tak poważne, że aż potrafi analizować
psychologię, ba - psychoanalizę, oraz świat filmu.

A kończy zawsze w Excelu. Zabawne ("chociaż nieciekawe").

BI to:
1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym
"kluczem" - ledwo uchylona furteczka
2. Hurtownia danych (dzięki, Padre, za jakiekolwiek dane!). Zasadności HD nie neguję, ale
wykonanie "odgórne", skazuje ją a priori na sztywność.
3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.
4. Nic więcej.
5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej
miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie
(zależności) zawodowe.

znowu bzdet nie na temat. Powtarzanie wyłącznie swoich niczym nie popartych opinii bez
podania źródeł. cytując Pana: DOWODY proszę.

Na co dowody?
Że SAP tylko tak daje dane? Daje, owszem, też, w formie "transakcji" (śmiać mi się chce, jak to
wszystko ładnie nazwane), ale to nic innego, jak po prostu dane plikowe, czy to w CSV, czy w
Excelku - wsio rawno
Że biajowe HD są sztywne i wymuszają exceliozę?
Że excel jest w pakiecie licencji SAPa?
Czy też, że mam większe doświadczenie od Was? (oczywiście w temacie)?

Czy może mi Pan odpowiedzieć na mój zarzut, że jest pan nierzetelny i niebiektywny w swoich
analizach (ignorując zupełnie przykłady udanych wdrożeń BI)?

Proszę Pana, nie mogę o sobie napisać że jestem nierzetelny, bo to nic nie będzie znaczyć, skoro
jestem nierzetelny. Kłamca nie może o sobie napisać, że kłamie.
Takie teksty to bardziej sugestia, niż żądanie czegokolwiek - tzw. manipulacja.

Przykład
Czy mógłby Pan np. udowodnić, że nie jest idiotą?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.12 o godzinie 11:14
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:11

Wojciech Gardziński:

(...)

Panie Wojciechu...dowody na to, że wszystkie wdrożenia BI są nieudane. Jakieś opracowanie
naukowe, raport, cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to zrozumieć?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 11:18

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Ciekawa ta definicja trollowania. To jest faktycznie klasyczna sytuacja.

Jak można trollować u siebie?

Można, można... poza tym Pan troluje na kilkunastu tematach

Ja też w tej definicji jestem!!i p. Sławek i p. Andrzej i wielu innych też. W tej grupie
wspierająco-podsycającej.

Kto współpracuje w celu popularyzacji zła, podlega karze...

Niby najlepiej byłoby wątek zamknąć, ale jest to jedyne miejsce gdzie toczy się jakakolwiek
dyskusja odnośnie BI. Pomimo faktu, że fundamentalnie się z p. Wojciechem nie zgadzam i
uważam dużą część jego opinii za zabawną i funcjonującą tylko w jego rzeczywistości
(równoległej do mojej) to jednak część jego spostrzeżeń jest trafna. Ja również nie
uważam, że BI jest lekiem na wszystko i też uważam, że jest wiele kwestii które należy
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Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

poprawić przy wdrożeniu.

Gdyby p. Wojciech nauczył się komunikować bez tego leceważącego (śmiesznego)
mentorskiego tonu, nie obrażał i nie próbował robić z wszystkich innych tępaków, nie
próbował tworzyć Wielkich Teorii na podstawie swoich szkoleń to byłoby już zupełnie
cudnie.

"To niemożliwe, proszę nie zabierać mi czasu."
"To możliwe, ale nie warto się tym zajmować."
"Przez cały czas mówiłem, że to znakomita idea."
Dobrze, dobrze, zmierzamy we właściwym kierunku...

No i znowu wyciągnął Pan wniosek po swojemu :)...

Jeżeli odczytał Pan mój post jako poparcie dla swojej teorii to muszę zaprzeczyć. Dalej szuka Pan
tego jednego jedynego analityka, który się z panem zgadza. Ja nim nigdy nie będę. Nie
odinstaluję mojego cudnego, wspaniałego BI ( :-) ) i nie wdrożę SOA. Dalej jednak będę wielbił
MS Excel za aspekty, które robi najlepiej...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:20

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

(...)

Panie Wojciechu...dowody na to, że wszystkie wdrożenia BI są nieudane. Jakieś opracowanie
naukowe, raport, cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to zrozumieć?

p. Lukasz odpowiedzial...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:21
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Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Panie Andrzeju, ratunku! Jak Pan tu jest, to trzeba chociaż trochę czasami pomyśleć.
A tu chłopaki ochotniczo podbijają wątek. Krygują się trochę jeszcze, ale im przejdzie. Na razie
nie chcom, ale muszom.
I tak trzymać!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:25

Wojciech Gardziński:

No tak, Business Intelligence to narzędzie tak poważne, że aż potrafi analizować psychologię,
ba - psychoanalizę, oraz świat filmu.

A kończy zawsze w Excelu. Zabawne ("chociaż nieciekawe").

BI to:
1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym
"kluczem" - ledwo uchylona furteczka

Nadal czekam na Pana pomysł jak pobierać RZECZYWISTE dane z erp do excela.

3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.

I znów to samo. Do txt też eksportuje. Jaki z tego wniosek?

4. Nic więcej.

To Pana zdanie, zresztą bardzo kłamliwe i nieobiektywne. Akurat temu się nie dziwie, bo to
konkurencja.

5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej
miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie
(zależności) zawodowe.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 110  111  112  113  114  115     Następna »

Ale z Panem jest dokładnie tak samo. Umoczony zawodowo. Nie może powiedzieć nic innego, bo
zaprzeczy idei swojego produktu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:38
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