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« Poprzednia     1  … 129  130  131  132  133  134     Następna »

Wojciech Gardziński:

Oto biaj w pełnej krasie!
- Co to robi?
- Nic. Nie da się...

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam pitolenie o
szopenie.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 30.11.12 o godzinie 21:00

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |30.11.2012, 20:41

Wojciech Gardziński:

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam pitolenie o
szopenie. Czy jest biaj, czy nie ma - wszystko przez clipboard (hehehe), pliczki tekstowe,
exceliozkę.

Oczywiście, że pitolenie. Bo przecież tylko SpOA jest sensownym tematem.
A to taka sama, excelioza jak tak którą Pan krytykuje.
Tyle, że ubrana w AFIN'a.
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Żeby protestsong był kompletny proszę jeszcze przeglądarki zjechać, że nie mają otwartych
"wyjść" do excela i trzeba przez schowek przenosić dane (nawet odbc nie obsługują - wstyd). To
też nie BI, ale jakie to ma znaczenie. NIE JEST EXCELOFRIENDLY.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 30.11.12 o godzinie 20:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.11.2012, 20:47

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam pitolenie o
szopenie.

Panie Andrzeju, kiedy jak kiedy, ale teraz trafił Pan w samo sedno.

Kup sobie biaja. Będziesz miał taki raj, a my się z Ciebie

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj30.11.2012, 20:49

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam pitolenie
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o szopenie.

Panie Andrzeju, kiedy jak kiedy, ale teraz trafił Pan w samo sedno.

Kup sobie biaja. Będziesz miał taki raj, a my się z Ciebie

Nieźle. Sami frajerzy pracują w tych korporacjach. Idioci, debile i sprzedawczyki.
Kupują te biaje mimo, że to zło całego świata. Kto ich na tych dyrektorskich stołkach posadził
(pomijam SSP).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |30.11.2012, 20:56

Ale jaja! Ludzie!...

Ktoś wreszcie zauważył (Eureka!), popatrzcie!
Avoid paying for limited, low-quality, high-cost data connectivity solutions from the BI vendor

Jakaż to rysa na honorze BI! (więc zaraz tam liżą pojednawczo pupcię SAPowi i SASowi). BI ma
braki, nie może być...

http://www.linkedin.com/leads?cid=126016&crid=1256976&...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj30.11.2012, 20:58

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam pitolenie
o szopenie.

Panie Andrzeju, kiedy jak kiedy, ale teraz trafił Pan w samo sedno.

Kup sobie biaja. Będziesz miał taki raj

Panie Wojtku, w odróżnieniu od Pana miałem okazję pracować na 5 BIajach, przy czym jeden to
tak naprawdę 5 specjalistycznych narzędzi) - można sobie spojrzeć do mojego profilu - i
większość z nich ma przedstawiane przez Pana problemy od dawna rozwiązane.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.11.2012, 21:12

Andrzej O.:

Kup sobie biaja. Będziesz miał taki raj

Panie Wojtku, w odróżnieniu od Pana miałem okazję pracować na 5 BIajach, przy czym jeden
to tak naprawdę 5 specjalistycznych narzędzi) - można sobie spojrzeć do mojego profilu - i
większość z nich ma przedstawiane przez Pana problemy od dawna rozwiązane.

Ale, oczywiście, żadnego dowodu Pan nie przedstawi, bo albo ma Pan cośtam, albo nie ma Pan
czegośtama, albo cokolwiek...
Po prostu jest. Rower carbonowy jest. Pragnienie (pojedynczego gościa) na cały browar jest.
Wszystko jest... tylko w słowach handlowców. Nio i na ich prezentacjach, ofkołrs.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj30.11.2012, 21:15

Wojciech Gardziński:

Wszystko jest...

Na prezentacjach - dokładnie czego sobie zażyczy klient.

Nie sądzę by klienci przychodzili tu na prezentację, tu mogą obejrzeć tylko Pański czarny PR.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.11.2012, 21:57

Wojciech Gardziński:

A'propos kół zębatych, bo to podobno nieważne, czy się zazębiają, itp. Ważne, czy są ładne...
Nieważne, czy biaje działają, ważne, że mają ładne graficzki.

Ale w "firmach akademickich" (czymkolwiek to jest) jest jeszcze ciekawiej - tu nic nie musi
działać

http://www.facebook.com/RewolucjaFirmAkademickich

A tutaj nic nie działa
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |30.11.2012, 22:16

Wojciech Gardziński:

Ale w "firmach akademickich" (czymkolwiek to jest) jest jeszcze ciekawiej - tu nic nie musi
działać

Już Ci, oszołomie, mówiłem nie raz żebyś się nie wypowiadał na tematy o których nie masz
pojęcia.

http://www.facebook.com/RewolucjaFirmAkademickich

No, no, jakim że to trzeba być "mądrym inaczej", aby swoje wnioski formułować na podstawie
TwarzoKsiążki.

Człowieku, przestań się ośmieszać, idź poczytaj coś, dowiedz się czegoś, spróbuj osiągnąć choć
poziom ledwo kończącego licencjat, który to potrafi już "Hello World!" napisać.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 07:58

Wojciech Gardziński:
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Andrzej O.:

Kup sobie biaja. Będziesz miał taki raj

Panie Wojtku, w odróżnieniu od Pana miałem okazję pracować na 5 BIajach, przy czym
jeden to tak naprawdę 5 specjalistycznych narzędzi) - można sobie spojrzeć do mojego
profilu - i większość z nich ma przedstawiane przez Pana problemy od dawna rozwiązane.

Ale, oczywiście, żadnego dowodu Pan nie przedstawi, bo albo ma Pan cośtam, albo nie ma Pan
czegośtama, albo cokolwiek...
Po prostu jest. Rower carbonowy jest. Pragnienie (pojedynczego gościa) na cały browar jest.
Wszystko jest... tylko w słowach handlowców. Nio i na ich prezentacjach, ofkołrs.

Problem w tym, ze to wlasnie pan nie przestawil zadnych (ZERO) dowodow na swoje bzdurne
tezy. Tylko pan i pana funfel (plus rodziny) wierza w SpOA.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:05

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Wiem, wiem, zaraz będziecie mnie przekonywać, że to ERP nie biaj, takie tam
pitolenie o szopenie.

Panie Andrzeju, kiedy jak kiedy, ale teraz trafił Pan w samo sedno.

Kup sobie biaja. Będziesz miał taki raj, a my się z Ciebie

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 133 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/133

7 z 14 2012-12-03 19:40



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

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Nieźle. Sami frajerzy pracują w tych korporacjach. Idioci, debile i sprzedawczyki.
Kupują te biaje mimo, że to zło całego świata. Kto ich na tych dyrektorskich stołkach posadził
(pomijam SSP).

Pan WG nie zrozumie tej sarkastycznej uwagi ;). WG i KR naprawde tak mysla...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 14:11

Chłopcy, chcecie się pośmiać?
Zobaczcie, jakim JA JESTEM BIAJEM!...
http://www.goldenline.pl/forum/3114928/suma-warunkow/s...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:43

Wojciech Gardziński:

Chłopcy, chcecie się pośmiać?
Zobaczcie, jakim JA JESTEM BIAJEM!...

Ale Pan jest BIajem tylko danych wykonanych... czyli śmiech na sali...

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 02.12.12 o godzinie 23:53

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:49
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Chłopcy, chcecie się pośmiać?
Zobaczcie, jakim JA JESTEM BIAJEM!...

Ale Pan jest BIajem tylko danych wykonanych... czyli śmiech na sali...

Śmiech na sali - i owszem. Tylko z innego powodu:
Dla excelowców ja jestem biajem, bo chcę im automatyzować pracę SQLem.
Rozumiecie? Pewnie nie - wy chcecie im dawać raporty htmlowe i nie dopuszczacie myśli, że, i
tak, wylądują one w Excelu. Chociażby po to, żeby je sformatować, ale wszyscy to wiemy, że nie
tylko.
Tu jestem excelkiem, tam jestem biajem... mówi Wam to coś? Że jest dziura. SOA ją zasypuje.

PROPOZYCJA:
Proponuję wspólne popiwkowanie w środę, 5 grudnia, w Wawce. Godzina 19. Knajpa do
ustalenia. Chętni? Zobaczycie, że nie szczekam(y).
Zgłoszenia albo tu, a jeśli się wstydzicie, to na priv.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.12.12 o godzinie 00:17

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 00:13

Wojciech Gardziński:

Tu jestem excelkiem, tam jestem biajem... mówi Wam to coś? Że jest dziura. SOA ją
zasypuje.

Tzn. na forum VBA przedstawia Pan SpOA jako BI? fffcuk...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:19
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tu jestem excelkiem, tam jestem biajem... mówi Wam to coś? Że jest dziura. SOA ją
zasypuje.

Tzn. na forum VBA przedstawia Pan SpOA jako BI? fffcuk...

Chyba się z kolegą złożymy na kurs czytania ze zrozumieniem dla Pana Szanownego
Ani nie forum VBA
Ani nie SpOA, tylko SOA
Ani nie BI, tylko PS1
Ani nie fffcuk, tylko "w cug" (rozumiem, że chce się Pan napić...)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 00:22

Wojciech Gardziński:

Ani nie forum VBA

ojej, Excel... to tam jeszcze łatwiej być "BIajowcem" - "tam jestem biajem... "

Ani nie SpOA, tylko SOA

Nikt oprócz dwóch panów na tej grupie nie używa nazwy SOA bowiem nawet wujek google zna
tylko Service Oriented Architecture i Standardową Odpowiedź Administratora

Ani nie BI, tylko PS1

"tam jestem biajem... "

Ani nie fffcuk, tylko "w cug" (rozumiem, że chce się Pan napić...)

no taki antycenzurowy anagram.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:59
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Ani nie SpOA, tylko SOA

Nikt oprócz dwóch panów na tej grupie nie używa nazwy SOA bowiem nawet wujek google zna
tylko Service Oriented Architecture i Standardową Odpowiedź Administratora

Ach, ten wujek Gugl, wyrocznia wszelkiego stworzenia - wujek Cię nie zna - nie istniejesz...
Całe szczęście, Panie Andrzeju, że Pan istniejesz - zna Pana i Książka Twarzowa, i Linkedinek, i
GieeLek. A i BIpl też
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Gratuluję egzystencji!

Panie Andrzeju (i inni), cóż z tego, że taki sam akronim? Już nie jest jednoznaczny - sam Pan
podał dwa znaczenia, cóż przeszkadza trzecie?
Możemy powrócić do SOA2 (pierwowzór), możemy nazwać inaczej, ale po co?
SOA2 - Simple Spreadsheet-Oriented Open Analysis Architecture?
SCA - Spreadsheet Centered Architecture?
ISWT - In Spreadsheet We Trust
SS (to chyba jednak zakazane?) - Spreadsheet is a Sun(*)
SIARA - Spreadsheet Is A Revolutional Analysis (Analytics)
SYF - Spreadsheet! - Yes! - Fun!

PS

PROPOZYCJA:
Proponuję wspólne popiwkowanie w środę, 5 grudnia, w Wawce. Godzina 19. Knajpa do
ustalenia. Chętni? Zobaczycie, że nie szczekam(y).
Zgłoszenia albo tu, a jeśli się wstydzicie, to na priv.

PPS
(*) Nie, sorka, zgodnie z ideą ssania (PS1, PS2), powinno być raczej:
SBH - Spreadsheet is a Black Hole

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.12.12 o godzinie 19:00

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 18:42
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Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Ani nie SpOA, tylko SOA

Nikt oprócz dwóch panów na tej grupie nie używa nazwy SOA bowiem nawet wujek google
zna tylko Service Oriented Architecture i Standardową Odpowiedź Administratora

Ach, ten wujek Gugl, wyrocznia wszelkiego stworzenia - wujek Cię nie zna - nie istniejesz...
Całe szczęście, Panie Andrzeju, że Pan istniejesz - zna Pana i Książka Twarzowa, i Linkedinek,
i GieeLek. A i BIpl też

BI.pl lubi takie zdjęcia, GL nie.

Gratuluję egzystencji!

Też lubię swoją egzystencję - służy mi m.in. do tego, żeby zamieniać to powyżej na to. Dobra
koncepcja plan jest realizowalny :) Zły nie.
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:37
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