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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A tymczasem chlopcy zrobili z watku SOA taki normalny watek biajowo-jarkowy, czyli
blebleble. Standardzik, ale chlopcy biajki sie tak wlasnie realizuja.

no fakt, wymagania controllingowe to blebleble... excelek działa niezależnie od nich...

Oczywiście, że działa niezależnie !
Każde narzędzie robione w excelu w 150% zaspokaja wszystkie potrzeby nawet jeżeli nie wiemy
jakie to potrzeby.
Dla afin wskaźnik ten przekracza 300% w wersji darmowej, 500% w wersji płatnej i 750% przy
połączenie Afina z SpOA.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 29.12.12 o godzinie 14:52

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |29.12.2012, 14:50

Sławomir Broda:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

A tymczasem chlopcy zrobili z watku SOA taki normalny watek biajowo-jarkowy, czyli
blebleble. Standardzik, ale chlopcy biajki sie tak wlasnie realizuja.

no fakt, wymagania controllingowe to blebleble... excelek działa niezależnie od nich...

Oczywiście, że działa niezależnie !
Każde narzędzie robione w excelu w 150% zaspokaja wszystkie potrzeby nawet jeżeli nie
wiemy jakie to potrzeby.
Dla afin wskaźnik ten przekracza 300% w wersji darmowej, 500% w wersji płatnej i 750%
przy połączenie Afina z SpOA.

:)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |29.12.2012, 19:35

Sławomir Broda:

Każde narzędzie robione w excelu w 150% zaspokaja wszystkie potrzeby nawet jeżeli nie
wiemy jakie to potrzeby.
Dla afin wskaźnik ten przekracza 300% w wersji darmowej, 500% w wersji płatnej i 750%
przy połączenie Afina z SpOA.

Kurczę, Pan Szanowny też przespał podstawówkę. To taka norma dla biajków?
A, poza tym, utrzymania się na stołeczkach w 2013 życzę. Bo kryzys wielkie zęby ma i bardzo
wymusza optymalizacje.

PS
Ale, chłopaki, spoko. Zawsze znajdziecie robotę jako selectrendżersi i wyszpionki.
Już zresztą wielu z Was selectrendżersi na całego, tylko się do tego nie przyznaje, bo to siara.
Niedługo zaczniecie się tu wymieniać problemami wiżualbejzikowymi. Pomogę Wam czasami,
obiecuję.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.01.13 o godzinie 18:31

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 18:29

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Każde narzędzie robione w excelu w 150% zaspokaja wszystkie potrzeby nawet jeżeli nie
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wiemy jakie to potrzeby.
Dla afin wskaźnik ten przekracza 300% w wersji darmowej, 500% w wersji płatnej i 750%
przy połączenie Afina z SpOA.

Kurczę, Pan Szanowny też przespał podstawówkę. To taka norma dla biajków?

Nie wiem. Nie jestem Biajkiem.

A, poza tym, utrzymania się na stołeczkach w 2013 życzę. Bo kryzys wielkie zęby ma i bardzo
wymusza optymalizacje.

Nawzajem.

PS
Ale, chłopaki, spoko. Zawsze znajdziecie robotę jako selectrendżersi i wyszpionki.

Ewentualnie do obsługi afina.

Już zresztą wielu z Was selectrendżersi na całego, tylko się do tego nie przyznaje, bo to siara.

Do używanie afina też nikt się przyznać nie chce. Ciekawe dlaczego.

Niedługo zaczniecie się tu wymieniać problemami wiżualbejzikowymi. Pomogę Wam czasami,
obiecuję.

Siem obejdzie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:38

Sławomir Broda:

Kurczę, Pan Szanowny też przespał podstawówkę. To taka norma dla biajków?

Nie wiem. Nie jestem Biajkiem.

To skąd taka adoracja tej kaszanki?

A, poza tym, utrzymania się na stołeczkach w 2013 życzę. Bo kryzys wielkie zęby ma i
bardzo wymusza optymalizacje.

Nawzajem.

Dzięki. Wie Pan, że już jest prawie komplet na kolejną edycję naszych studiów podyplomowych?
Ja nie jestem zagrożeniem dla takich ITków, jak Pan Szanowny. Oni są - nie dadzą sobie wcisnąć
kitu, że się nie da.

PS
Ale, chłopaki, spoko. Zawsze znajdziecie robotę jako selectrendżersi i wyszpionki.

Ewentualnie do obsługi afina.

A czy mógłby mi Pan wytłumaczyć, jak.
Poproszę o jakiś scenariusz. Jeśli Pan nie poda, uznam, że gada Pan, co Panu ślina na język
donosi.

Już zresztą wielu z Was selectrendżersi na całego, tylko się do tego nie przyznaje, bo to
siara.

Do używanie afina też nikt się przyznać nie chce. Ciekawe dlaczego.

Bo to siara straszna. Tak nic nie mieć (tam jakieś menu dodatkowe w Excelku) i robić raporciki
automacikiem, to przecież niemożliwe. Kto się do tego przyzna?
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt4.swf

Niedługo zaczniecie się tu wymieniać problemami wiżualbejzikowymi. Pomogę Wam
czasami, obiecuję.

Siem obejdzie.

A, to to akurat wiem. Udziela się Pan wszak na grupach wiżualbejzikowych. Ciekawe, co Pana
zmusiło do nauki tegoż? Przecież Pana wspaniały biaj TO PIĘKNY ŚWIAT, W KTÓRYM EXCEL JEST
INTERFEJSEM.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:53

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kurczę, Pan Szanowny też przespał podstawówkę. To taka norma dla biajków?

Nie wiem. Nie jestem Biajkiem.
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To skąd taka adoracja tej kaszanki?

A, poza tym, utrzymania się na stołeczkach w 2013 życzę. Bo kryzys wielkie zęby ma i
bardzo wymusza optymalizacje.

Nawzajem.

Dzięki. Wie Pan, że już jest prawie komplet na kolejną edycję naszych studiów
podyplomowych?
Ja nie jestem zagrożeniem dla takich ITków, jak Pan Szanowny. Oni są - nie dadzą sobie
wcisnąć kitu, że się nie da.

Tylko dadzą sobie wcisnąć kit, że weryfikacja przez pół dnia poprawności codziennych zasileń to
oszczędność - no fakt w budżecie nie widać jeśli w ramach dotychczasowych etatów, a to i tak
lepiej niż robić zasilenia do raportu dwa dni.

ps. Pan się nie chwali tą podstawówką, bo recesja częściej i dłużej w sinusie to były dla Pana za
wysokie progi :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:59

Andrzej O.:

Tylko dadzą sobie wcisnąć kit, że weryfikacja przez pół dnia poprawności codziennych zasileń
to oszczędność - no fakt w budżecie nie widać jeśli w ramach dotychczasowych etatów, a to i
tak lepiej niż robić zasilenia do raportu dwa dni.

Czy Pan jest ślepy? (patrz filmik)

ps. Pan się nie chwali tą podstawówką, bo recesja częściej i dłużej w sinusie to były dla Pana
za wysokie progi :D

Czy Pan jest aż tak odporny na wiedzę jakąkolwiek? (patrz wzorek: f=1/T i to jeszcze w sinusie,
co ma stały okres - no jaja...)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 01.01.13 o godzinie 21:04

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:04

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kurczę, Pan Szanowny też przespał podstawówkę. To taka norma dla biajków?

Nie wiem. Nie jestem Biajkiem.

To skąd taka adoracja tej kaszanki?

Ja niczego nie adoruję. Odrzucają mnie tylko Pana metody.

A, poza tym, utrzymania się na stołeczkach w 2013 życzę. Bo kryzys wielkie zęby ma i
bardzo wymusza optymalizacje.

Nawzajem.

Dzięki. Wie Pan, że już jest prawie komplet na kolejną edycję naszych studiów
podyplomowych?

Bardzo się cieszę. Może dzięki temu wzrośnie poziom świadomości przeciętnego analityka.

Ja nie jestem zagrożeniem dla takich ITków, jak Pan Szanowny.

Ja zagrożeniem ? Mi się bardzo dobrze współpracuje z działem IT.

Oni są - nie dadzą sobie wcisnąć kitu, że się nie da.

PS
Ale, chłopaki, spoko. Zawsze znajdziecie robotę jako selectrendżersi i wyszpionki.

Ewentualnie do obsługi afina.

A czy mógłby mi Pan wytłumaczyć, jak.

Tak samo jak do obsługi excela. Tylko funkcje inne.
Zamiast odświeżać tabele przestawne będą odświeżać DMA i resztę.
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Poproszę o jakiś scenariusz. Jeśli Pan nie poda, uznam, że gada Pan, co Panu ślina na język
donosi.

Już zresztą wielu z Was selectrendżersi na całego, tylko się do tego nie przyznaje, bo to
siara.

Do używanie afina też nikt się przyznać nie chce. Ciekawe dlaczego.

Bo to siara straszna. Tak nic nie mieć (tam jakieś menu dodatkowe w Excelku) i robić
raporciki automacikiem, to przecież niemożliwe. Kto się do tego przyzna?

Nikt się nie przyzna, bo nie ma się czym chwalić.

http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt4.swf

Ja już kilka razy chwaliłem Pana narzędzie.
To metody "ewangelizacji" i zacięcie anty-wszystko-inne-niż-afin mnie odrzuca.

Niedługo zaczniecie się tu wymieniać problemami wiżualbejzikowymi. Pomogę Wam
czasami, obiecuję.

Siem obejdzie.

A, to to akurat wiem. Udziela się Pan wszak na grupach wiżualbejzikowych. Ciekawe, co Pana
zmusiło do nauki tegoż?

A Pana ?

Przecież Pana wspaniały biaj TO PIĘKNY ŚWIAT, W KTÓRYM EXCEL JEST INTERFEJSEM.

Przecież w afinie excel też jest tylko interfejsem. Całą resztę robi VB i SQL.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:12

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Tylko dadzą sobie wcisnąć kit, że weryfikacja przez pół dnia poprawności codziennych
zasileń to oszczędność - no fakt w budżecie nie widać jeśli w ramach dotychczasowych
etatów, a to i tak lepiej niż robić zasilenia do raportu dwa dni.

Czy Pan jest ślepy? (patrz filmik)

Ślepy to jak na razie Pan jest - korzystanie z Pana exceli przy zaawansowanym modelu, które
stosują kilka poziomów przeliczeń oznacza pół dnia co dnia sprawdzania jakie słowniki się
zaciągnęły i czy nie posypało to odnośników.

ps. Pan się nie chwali tą podstawówką, bo recesja częściej i dłużej w sinusie to były dla
Pana za wysokie progi :D

Czy Pan jest aż tak odporny na wiedzę jakąkolwiek? (patrz wzorek: f=1/T i to jeszcze w
sinusie, co ma stały okres - no jaja...)

No niestety musi się Pan wrócić do przedszkola. Wersja dla podstawówki jest zbyt
skomplikowana więc niestety - kredki do rączki, Pani Wojtku, i kolorujemy to co pod linią
poziomą - znaczy osią 0:

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:26

Sławomir Broda:

PS
Ale, chłopaki, spoko. Zawsze znajdziecie robotę jako selectrendżersi i wyszpionki.
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Ewentualnie do obsługi afina.

A czy mógłby mi Pan wytłumaczyć, jak.

Tak samo jak do obsługi excela. Tylko funkcje inne.
Zamiast odświeżać tabele przestawne będą odświeżać DMA i resztę.

http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt4.swf

Ja już kilka razy chwaliłem Pana narzędzie.

To metody "ewangelizacji" i zacięcie anty-wszystko-inne-niż-afin mnie odrzuca.

Ależ Pan ma ograniczony kąt widzenia! Już 100 razy pisałem, a kolega na wątku SOA jest tego
kwintesencją, że naszym celem nie jest narzędzie - podaję dziesiątki sposobów robienia tego
inaczej, niż Afinem, a SOA ma tylko tyle (i aż!) wspólnego z onym, że przecież SKĄDŚ się
musieliśmy przecież tego dowiedzieć, że SOA działa. SOA działa, a zrobić ją można na 100
sposobów.

Niedługo zaczniecie się tu wymieniać problemami wiżualbejzikowymi. Pomogę Wam
czasami, obiecuję.

Siem obejdzie.

A, to to akurat wiem. Udziela się Pan wszak na grupach wiżualbejzikowych. Ciekawe, co
Pana zmusiło do nauki tegoż?

A Pana ?

Genezę AFINA i mojej umiejętności programowania opisywałem już wiele razy. W skrócie:
Pracowałem gdzieś tam i widziałem kaszankę. Wymyśliłem sobie, jak ją obejść i...
wynajmowałem ludzi do pisania kodu. Dopiero potem nauczyłem się programować, żeby swoje
pomysły wdrażać samemu, bo nikt ich nie rozumiał :(.

Przecież Pana wspaniały biaj TO PIĘKNY ŚWIAT, W KTÓRYM EXCEL JEST INTERFEJSEM.

Przecież w afinie excel też jest tylko interfejsem. Całą resztę robi VB i SQL.

Nieprawda. Excel w SOA jest centrum. Posiłkuje się SQLem, VBA tylko w wielkiej konieczności.
Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.
CENTRUM!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:31

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Tylko dadzą sobie wcisnąć kit, że weryfikacja przez pół dnia poprawności codziennych
zasileń to oszczędność - no fakt w budżecie nie widać jeśli w ramach dotychczasowych
etatów, a to i tak lepiej niż robić zasilenia do raportu dwa dni.

Czy Pan jest ślepy? (patrz filmik)

Ślepy to jak na razie Pan jest - korzystanie z Pana exceli przy zaawansowanym modelu, które
stosują kilka poziomów przeliczeń oznacza pół dnia co dnia sprawdzania jakie słowniki się
zaciągnęły i czy nie posypało to odnośników.

Pewnie. Szczególnie, jak np. korzystam z tej samej hurtowni co biaj. Biaj nie musi, Excelek
musi. Niezłe. Te biaje to są fantastyczne.

ps. Pan się nie chwali tą podstawówką, bo recesja częściej i dłużej w sinusie to były dla
Pana za wysokie progi :D

Czy Pan jest aż tak odporny na wiedzę jakąkolwiek? (patrz wzorek: f=1/T i to jeszcze w
sinusie, co ma stały okres - no jaja...)

No niestety musi się Pan wrócić do przedszkola. Wersja dla podstawówki jest zbyt
skomplikowana więc niestety - kredki do rączki, Pani Wojtku, i kolorujemy to co pod linią
poziomą - znaczy osią 0:
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Po 1. Nie ma czegoś takiego, jak "oś 0".
Po 2. Okres tego sinusa minus cośtam JEST STAŁY.
Proszę się pouczyć. Czegokolwiek.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:35

Wojciech Gardziński:

Genezę AFINA i mojej umiejętności programowania opisywałem już wiele razy. W skrócie:
Pracowałem gdzieś tam i widziałem kaszankę. Wymyśliłem sobie, jak ją obejść i...
wynajmowałem ludzi do pisania kodu. Dopiero potem nauczyłem się programować, żeby
swoje pomysły wdrażać samemu, bo nikt ich nie rozumiał :(.

Naprawdę trudno to sobie wyobrazić

Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.
CENTRUM!

czyli jeśli słownik danego zasilenia różni się od wersji bazowej no to klapa... i trzeba to po
każdym zasileniu weryfikować.

Po 1. Nie ma czegoś takiego, jak "oś 0".
Po 2. Okres tego sinusa minus cośtam JEST STAŁY.
Proszę się pouczyć. Czegokolwiek.

Na sinusie o stałym okresie, bo nie chciało mi się paramteryzować argumentu sinusa, żeby okres
był zmienny, ma Pan części pod zerem (czyli recesję), które są CZĘŚCIEJ i DŁUŻEJ. Niestety
trzeba Pana cofnąć do przedszkola.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 01.01.13 o godzinie 21:39

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:35

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ależ Pan ma ograniczony kąt widzenia! Już 100 razy pisałem, a kolega na wątku SOA jest tego
kwintesencją, że naszym celem nie jest narzędzie - podaję dziesiątki sposobów robienia tego
inaczej, niż Afinem, a SOA ma tylko tyle (i aż!) wspólnego z onym, że przecież SKĄDŚ się
musieliśmy przecież tego dowiedzieć, że SOA działa. SOA działa, a zrobić ją można na 100
sposobów.

Każde narzędzie, które jest excelem i musi zawierać Pana dodatek, bo jak ktoś inny skrobie coś
w vba to jest selektdzensresm i odstawia exelioze.
Tylko Pana sposób pisanie programów jest słuszny

Niedługo zaczniecie się tu wymieniać problemami wiżualbejzikowymi. Pomogę Wam
czasami, obiecuję.

Siem obejdzie.

A, to to akurat wiem. Udziela się Pan wszak na grupach wiżualbejzikowych. Ciekawe, co
Pana zmusiło do nauki tegoż?

A Pana ?

Genezę AFINA i mojej umiejętności programowania opisywałem już wiele razy. W skrócie:
Pracowałem gdzieś tam i widziałem kaszankę. Wymyśliłem sobie, jak ją obejść i...
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wynajmowałem ludzi do pisania kodu. Dopiero potem nauczyłem się programować, żeby
swoje pomysły wdrażać samemu, bo nikt ich nie rozumiał :(.

No to ja tak samo, tyle że pominąłem etap płacenia za kod.

Przecież Pana wspaniały biaj TO PIĘKNY ŚWIAT, W KTÓRYM EXCEL JEST INTERFEJSEM.

Przecież w afinie excel też jest tylko interfejsem. Całą resztę robi VB i SQL.

Nieprawda. Excel w SOA jest centrum. Posiłkuje się SQLem, VBA tylko w wielkiej
konieczności.

99% Pana aplikacji to VB. Z excela bierze Pan tylko komórki do wyrzucenia danych.

Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.

Pod warunkiem, że są to formułki ze znaczkiem AFIN. Jak nie to jest to czysta excelioza.

CENTRUM!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:58

Sławomir Broda:

Każde narzędzie, które jest excelem i musi zawierać Pana dodatek, bo jak ktoś inny skrobie
coś w vba to jest selektdzensresm i odstawia exelioze.
Tylko Pana sposób pisanie programów jest słuszny

Nieprawda. Ani nie musi być Excelem:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_SqlFunction.swf
ani nie musi mieć "dodatku":
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...
Ani nie musi być w żaden sposób wspierane przeze mnie/nas - byle działali w architekturze SOA.
Przykład? - Patrz ostatni akapit tego postu.

No to ja tak samo, tyle że pominąłem etap płacenia za kod.

Też to wiem. Pan ma jakieś tam wykształcenie informatyczne (nie wiem jakie) - ja nie mam. Ja
jestem dzieckiem problemu, dlatego tak go znam.

Przecież Pana wspaniały biaj TO PIĘKNY ŚWIAT, W KTÓRYM EXCEL JEST
INTERFEJSEM.

Przecież w afinie excel też jest tylko interfejsem. Całą resztę robi VB i SQL.

Nieprawda. Excel w SOA jest centrum. Posiłkuje się SQLem, VBA tylko w wielkiej
konieczności.

99% Pana aplikacji to VB. Z excela bierze Pan tylko komórki do wyrzucenia danych.

I tak, i nie. 99% kodu Afin to VB - to oczywiste, w czymś być musi. Ale 99% dostarczanych
danych to SQL i podobne (MDX).

Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.

Pod warunkiem, że są to formułki ze znaczkiem AFIN. Jak nie to jest to czysta excelioza.

Nieprawda. Patrz linki powyżej.

CENTRUM!

Panie Sławku, nie wiem dlaczego ma Pan alergię na moją osobę. Ja, osobiście, się tym za bardzo
nie przejmuję, ale przeszkadza mi to w tym sensie, że Panu owa pianka zalewa oczka i nie widzi
Pan sedna tematu. Proszę zwrócić uwagę, że to Pan(!) jest najlepszym przykładem słuszności
naszej SOA. Pan jest żywym dowodem na to, że to działa. Ma Pan jakiegoś tam SAPa i nawet BW
ale...

...TO PAN (jako analityk - excelista) JEST CENTRUM.

To Pan jest autorem zasileń BW, Pan też swoimi VB zasila Excela. Bez żadnych biajów - Pan jest
biajem. Pan działa tak, jak my opisujemy. Analityk jest PARTNEREM informatyka, ale to jego
potrzeby są decydujące. I nie pamiętam też, żebym Panu cokolwiek kiedyś sprzedał/dostarczył -
analiza Panu działa.

A piankę Pan toczy straszną. Widocznie Pan lubi, bo o inne, bardziej przyziemne powody Pana
nie posądzam.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 10:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:04

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

Każde narzędzie, które jest excelem i musi zawierać Pana dodatek, bo jak ktoś inny skrobie
coś w vba to jest selektdzensresm i odstawia exelioze.
Tylko Pana sposób pisanie programów jest słuszny

Nieprawda. Ani nie musi być Excelem:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_SqlFunction.swf

OO=miniExcel.

ani nie musi mieć "dodatku":
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...

Nie wiem co ma wspólnego używanie accessa i kreatora olap z moim stwierdzaniem.

Ani nie musi być w żaden sposób wspierane przeze mnie/nas - byle działali w architekturze
SOA.

Musi być wspierane przez "WAS", bo gołym excelem niewiele zrobią.
A jak zaczną grzebać w VBA to już robią się z nich selektendzersi czy jakoś tak.

Przykład? - Patrz ostatni akapit tego postu.
No to ja tak samo, tyle że pominąłem etap płacenia za kod.

Też to wiem. Pan ma jakieś tam wykształcenie informatyczne (nie wiem jakie) - ja nie mam.
Ja jestem dzieckiem problemu, dlatego tak go znam.

Wykształcenie "dorabiam" teraz.

Przecież Pana wspaniały biaj TO PIĘKNY ŚWIAT, W KTÓRYM EXCEL JEST
INTERFEJSEM.

Przecież w afinie excel też jest tylko interfejsem. Całą resztę robi VB i SQL.

Nieprawda. Excel w SOA jest centrum. Posiłkuje się SQLem, VBA tylko w wielkiej
konieczności.

99% Pana aplikacji to VB. Z excela bierze Pan tylko komórki do wyrzucenia danych.

I tak, i nie. 99% kodu Afin to VB - to oczywiste, w czymś być musi. Ale 99% dostarczanych
danych to SQL i podobne (MDX).

Raczej i nie i nie. Wszystko robi VB i SQL(mdx), excel to tylko goła kartka na której rysuje się
wyniki.
Równie dobrze można je w html wrzucać.

Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.

Pod warunkiem, że są to formułki ze znaczkiem AFIN. Jak nie to jest to czysta excelioza.

Nieprawda. Patrz linki powyżej.

Link powyżej niczemu nie dowodzi. 99% Pana przykładów do vb +sql w niewykonaniu afin.

CENTRUM!

Panie Sławku, nie wiem dlaczego ma Pan alergię na moją osobę.

Nie na osobę - na metody dyskusji.

Ja, osobiście, się tym za bardzo nie przejmuję, ale przeszkadza mi to w tym sensie, że Panu
owa pianka zalewa oczka i nie widzi Pan sedna tematu. Proszę zwrócić uwagę, że to Pan(!)
jest

Jak już pisałem kiedyś - w dyskusjach internetowych pianka u mnie nie występuje.

najlepszym przykładem słuszności naszej SOA. Pan jest żywym dowodem na to, że to działa.
Ma Pan jakiegoś tam SAPa i nawet BW ale...

Rzadko robię coś w gołym excelu. Excel to tylko jedno z wyjść na świat moich danych.

...TO PAN (jako analityk - excelista) JEST CENTRUM.

Centrum są problemy, które mam do rozwiązania (biznes), wszystko co robię jest wynikiem
wybrania jakieś metody rozwiązania tych problemów.

To Pan jest autorem zasileń BW, Pan też swoimi VB zasila Excela.

Czasem tak, ale raczej robi się to samoczynnie.

Bez żadnych biajów - Pan jest biajem. Pan działa tak, jak my opisujemy. Analityk jest
PARTNEREM informatyka, ale to jego potrzeby są decydujące. I nie pamiętam też, żebym
Panu cokolwiek kiedyś sprzedał/dostarczył - analiza Panu działa.

Nie je jestem. Narzędzia które zrobię mogą być.
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A piankę Pan toczy straszną. Widocznie Pan lubi, bo o inne, bardziej przyziemne powody Pana
nie posądzam.

Wyżej wyjaśniłem temat pianki.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:34

Sławomir Broda:

Nieprawda. Ani nie musi być Excelem:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_SqlFunction.swf

OO=miniExcel.

SOA oznacza Spreadsheet Oriented Architecture, nie Excel Oriented Architecture

ani nie musi mieć "dodatku":
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...

Nie wiem co ma wspólnego używanie accessa i kreatora olap z moim stwierdzaniem.

Excel i Access NIE SĄ "DODATKIEM", w sensie "AFINEM".

Ani nie musi być w żaden sposób wspierane przeze mnie/nas - byle działali w architekturze
SOA.

Musi być wspierane przez "WAS", bo gołym excelem niewiele zrobią.

Nie, mogą być też wspierane przez Pana. Z tego, co wiem, robi to Pan ambitnie.

A jak zaczną grzebać w VBA to już robią się z nich selektendzersi czy jakoś tak.

Nieprawda. VBA, używane w architekturze SOA - czyli "dostarcz dane z DMA" jest jak najbardziej
w porzo. Poprawianie "miganiem ekranu" wydruków z SAPa i robienie z tego tabeli przestawnej z
jej formatowaniem - nie jest. Bo nie automatyzuje, tylko zwiększa exceliozę.

I tak, i nie. 99% kodu Afin to VB - to oczywiste, w czymś być musi. Ale 99% dostarczanych
danych to SQL i podobne (MDX).

Raczej i nie i nie. Wszystko robi VB i SQL(mdx), excel to tylko goła kartka na której rysuje się
wyniki.
Równie dobrze można je w html wrzucać.

Czy mógłby Pan przestać gadać panem Andrzejem. On nie wie, o co chodzi, ale Pana o to nie
podejrzewam.

Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.

Pod warunkiem, że są to formułki ze znaczkiem AFIN. Jak nie to jest to czysta excelioza.

Nieprawda. Patrz linki powyżej.

Link powyżej niczemu nie dowodzi. 99% Pana przykładów do vb +sql w niewykonaniu afin.

Aż, kurczę, w czym ma to pokazywać? Oczywiście, wiem - Pan chciałby, żebym to pokazywał na
Pana makrach. Nic prostszego - Pan pokazuje. Na razie Pan nic nie pokazał.

CENTRUM!

Panie Sławku, nie wiem dlaczego ma Pan alergię na moją osobę.

Nie na osobę - na metody dyskusji.

Alem się uśmiał! Dyskutuje Pan ze mną ambitnie i przeszkadzają Panu moje metody dyskusji.
Pan jest masochistą!

Jak już pisałem kiedyś - w dyskusjach internetowych pianka u mnie nie występuje.

Hehehe, wcale... Rzekłbym: wcale, a wcale!

najlepszym przykładem słuszności naszej SOA. Pan jest żywym dowodem na to, że to
działa. Ma Pan jakiegoś tam SAPa i nawet BW ale...

Rzadko robię coś w gołym excelu. Excel to tylko jedno z wyjść na świat moich danych.

Poczytajmy profilek:
Sławomir Broda

VBA, Excel, Access i wszystko związane z automatyzacją pracy.

...TO PAN (jako analityk - excelista) JEST CENTRUM.

Centrum są problemy, które mam do rozwiązania (biznes), wszystko co robię jest wynikiem
wybrania jakieś metody rozwiązania tych problemów.
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To Pan jest autorem zasileń BW, Pan też swoimi VB zasila Excela.

Czasem tak, ale raczej robi się to samoczynnie.

Taż przecież o tym jest ten wątek - SOA automatyzuje.

Bez żadnych biajów - Pan jest biajem. Pan działa tak, jak my opisujemy. Analityk jest
PARTNEREM informatyka, ale to jego potrzeby są decydujące. I nie pamiętam też, żebym
Panu cokolwiek kiedyś sprzedał/dostarczył - analiza Panu działa.

Nie je jestem. Narzędzia które zrobię mogą być.

Aaaa... i Pana będą już OK. No to czekamy. Może Pan WRESZCIE COŚ POKAŻE, oprócz owej
pianki?

A piankę Pan toczy straszną. Widocznie Pan lubi, bo o inne, bardziej przyziemne powody
Pana nie posądzam.

Wyżej wyjaśniłem temat pianki.

A ja coś myślę, że na tym wątku (na innych zresztą też, to chyba zasada ogólna) ma
zastosowanie wzorek:
(ilość pianki) * (ilość rzeczy do pokazania) = constans

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 11:05

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:02

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nieprawda. Ani nie musi być Excelem:
http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_SqlFunction.swf

OO=miniExcel.

SOA oznacza Spreadsheet Oriented Architecture, nie Excel Oriented Architecture

Na to samo wychodzi.

ani nie musi mieć "dodatku":
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...

Nie wiem co ma wspólnego używanie accessa i kreatora olap z moim stwierdzaniem.

Excel i Access NIE SĄ "DODATKIEM", w sensie "AFINEM".

Jednorazowe odejście od tematu. Reszta Pana prezentacji to afin.

Ani nie musi być w żaden sposób wspierane przeze mnie/nas - byle działali w
architekturze SOA.

Musi być wspierane przez "WAS", bo gołym excelem niewiele zrobią.

Nie, mogą być też wspierane przez Pana. Z tego, co wiem, robi to Pan ambitnie.

Ja robię exceliozę i sekektocośtam. Więc nie da rady.

A jak zaczną grzebać w VBA to już robią się z nich selektendzersi czy jakoś tak.

Nieprawda. VBA, używane w architekturze SOA - czyli "dostarcz dane z DMA" jest jak
najbardziej w porzo. Poprawianie "miganiem ekranu" wydruków z SAPa i robienie z tego tabeli
przestawnej z jej formatowaniem - nie jest. Bo nie automatyzuje, tylko zwiększa exceliozę.

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych to można pominąć w imię
teorii SpOA. Zresztą Pana narzędzie textconverter chyba działa na takich "wydrukach".

I tak, i nie. 99% kodu Afin to VB - to oczywiste, w czymś być musi. Ale 99%
dostarczanych danych to SQL i podobne (MDX).

Raczej i nie i nie. Wszystko robi VB i SQL(mdx), excel to tylko goła kartka na której rysuje
się wyniki.
Równie dobrze można je w html wrzucać.

Czy mógłby Pan przestać gadać panem Andrzejem. On nie wie, o co chodzi, ale Pana o to nie
podejrzewam.

Ja mówię to co myślę. Nie muszę na nikim się wzorować.
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Formułki w Excelu to nie interfejs - to clou informacji biznesowej.

Pod warunkiem, że są to formułki ze znaczkiem AFIN. Jak nie to jest to czysta
excelioza.

Nieprawda. Patrz linki powyżej.

Link powyżej niczemu nie dowodzi. 99% Pana przykładów do vb +sql w niewykonaniu afin.

Aż, kurczę, w czym ma to pokazywać? Oczywiście, wiem - Pan chciałby, żebym to pokazywał
na Pana makrach. Nic prostszego - Pan pokazuje. Na razie Pan nic nie pokazał.

Zgadza się. Nie kręcę filmików i nie robię marketingu, w którym oczywistości traktowane są jak
epokowe odkrycia.

CENTRUM!

Panie Sławku, nie wiem dlaczego ma Pan alergię na moją osobę.

Nie na osobę - na metody dyskusji.

Alem się uśmiał! Dyskutuje Pan ze mną ambitnie i przeszkadzają Panu moje metody dyskusji.
Pan jest masochistą!

Próbuje "zmiękczyć" Pana retorykę anty-biajową.

Jak już pisałem kiedyś - w dyskusjach internetowych pianka u mnie nie występuje.

Hehehe, wcale... Rzekłbym: wcale, a wcale!

najlepszym przykładem słuszności naszej SOA. Pan jest żywym dowodem na to, że to
działa. Ma Pan jakiegoś tam SAPa i nawet BW ale...

Rzadko robię coś w gołym excelu. Excel to tylko jedno z wyjść na świat moich danych.

Poczytajmy profilek:
Sławomir Broda

VBA, Excel, Access i wszystko związane z automatyzacją pracy.

Mam dopisać wszystkie formaty w jakich można pokazać dane ?
Uszczęśliwi to Pana ?

...TO PAN (jako analityk - excelista) JEST CENTRUM.

Centrum są problemy, które mam do rozwiązania (biznes), wszystko co robię jest
wynikiem wybrania jakieś metody rozwiązania tych problemów.

To Pan jest autorem zasileń BW, Pan też swoimi VB zasila Excela.

Czasem tak, ale raczej robi się to samoczynnie.

Taż przecież o tym jest ten wątek - SOA automatyzuje.

VB automatyzuje. SpOA nic nie robi - poza zamieszaniem.

Bez żadnych biajów - Pan jest biajem. Pan działa tak, jak my opisujemy. Analityk jest
PARTNEREM informatyka, ale to jego potrzeby są decydujące. I nie pamiętam też,
żebym Panu cokolwiek kiedyś sprzedał/dostarczył - analiza Panu działa.

Nie je jestem. Narzędzia które zrobię mogą być.

Aaaa... i Pana będą już OK. No to czekamy. Może Pan WRESZCIE COŚ POKAŻE, oprócz owej
pianki?

Sam Pan powiedział, że się udzielam w wątkach o VBA.
Za pokazywanie czegoś więcej się płaci.

A piankę Pan toczy straszną. Widocznie Pan lubi, bo o inne, bardziej przyziemne powody
Pana nie posądzam.

Wyżej wyjaśniłem temat pianki.

A ja coś myślę, że na tym wątku (na innych zresztą też, to chyba zasada ogólna) ma
zastosowanie wzorek:
(ilość pianki) * (ilość rzeczy do pokazania) = constans

Skoro przeszkadzają moje wypowiedzi to:
a) daje mi Pan bana
b) daje mi Pan ignora.
W obu przypadkach problem pianki ma Pan z głowy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:02
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Sławomir Broda:

OO=miniExcel.

SOA oznacza Spreadsheet Oriented Architecture, nie Excel Oriented Architecture

Na to samo wychodzi.

Schemacik
1. SB się czegoś czepia
2. WG pokazuje, że SB robi tak samo
3. SB pisze, że "to na to samo wychodzi". Ale czepia się dalej. Lubi.

Jednorazowe odejście od tematu. Reszta Pana prezentacji to afin.

Dzięki za statystykę. Błędną! Potrafię wskazać DRUGI przykład.

Ja robię exceliozę i sekektocośtam. Więc nie da rady.

Nie wiem, czy Pan robi exceliozę, bo Pan tego nie pokazał. Nie przeszkadza to oczywiście Panu w
atakach na mnie.

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych to można pominąć w
imię teorii SpOA. Zresztą Pana narzędzie textconverter chyba działa na takich "wydrukach".

Oczywiście, że TC działa na takich wydrukach - i tworzy PLIKI ZEWNĘTRZNE, które dalej
wchodzą w SOA.
A to, co Pan napisał - powtórzę raz jeszcze, Pan pozwoli:

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych

to KWINTESENCJA BIAJOWANIA. Pisałem zresztą już o tym wielokrotnie, ale miło, że Pan SB też
to widzi. Gratuluję.

Czy mógłby Pan przestać gadać panem Andrzejem. On nie wie, o co chodzi, ale Pana o to
nie podejrzewam.

Ja mówię to co myślę. Nie muszę na nikim się wzorować.

Najpierw Pan pisze, że ja htmluje, potem, że Pan htmluje, potem Pan pisze, że ja tylko i
wyłącznie htmluję (czyli to, co nawija z uporem maniaka AO) - a jak piszę, że Pan jak AO to, że
nie.
(Też) Nic nie kumam, ale pasuje to do schematu z początku tego postu.

Zgadza się. Nie kręcę filmików i nie robię marketingu, w którym oczywistości traktowane są
jak epokowe odkrycia.

Oczywistości! Tak! Zgadzamy się, że SOA to oczywistość!
I, dlatego, oczywiście, że to oczywistość, to, oczywiście, mnie Pan sekuje.

Próbuje "zmiękczyć" Pana retorykę anty-biajową.

Poprzez wychwalanie biajów? Celność Pana metod jest porażająca.

Uszczęśliwi to Pana ?

Mnie Pan już uszczęśliwił. Bo Pan stosuje SOA! Gadać Pan może, co Pan chce.

VB automatyzuje. SpOA nic nie robi - poza zamieszaniem.

I dlatego Pan stosuje? Masochista do kwadratu.

Sam Pan powiedział, że się udzielam w wątkach o VBA.
Za pokazywanie czegoś więcej się płaci.

I dlatego Pana to tak boli, że ja pokazuję i nie chcę, żeby mi (za to pokazywanie tutaj) płacili. TO
PANA BOLI.

Skoro przeszkadzają moje wypowiedzi to:
a) daje mi Pan bana

Nie mam takiej możliwości, a, poza tym, nigdy nikomu nie dałem bana, więc nie wiem, jak to się
robi.

b) daje mi Pan ignora.

Również się nie zdarzyło. Pana Burczymuchę ignoruję, ale nie potrzeba mi do tego żadnego
klikania.

W obu przypadkach problem pianki ma Pan z głowy.

Powtórzę: MI Pana pianka nie przeszkadza. Mi przeszkadza, że ona PANU przeszkadza myśleć.

PS
A, odnośnie skrótu SOA vs SpOA:
Celowo użyłem wielokrotnie inicjałów SB. Nie kojarzy się Wam ze Służbą Bezpieczeństwa?
Pewnie się kojarzy, przynajmniej starszym. Czy to jednak jest powód, żeby nie używać SB jako
inicjałów pana Sławka?
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Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

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

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.01.13 o godzinie 12:35

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:24

"Dyskusja" rozpoczęła kolejną pętle. WG rozpoczął następny rok swojego majaczenia o
Koperniku, biajkach, selectrendzersach, malomiekkich, łapówkach, wycieczkach na bermudy,
wyszpionkach, nowych definicjach znanych pojęć.... nuda Panie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:41

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

OO=miniExcel.

SOA oznacza Spreadsheet Oriented Architecture, nie Excel Oriented Architecture

Na to samo wychodzi.

Schemacik
1. SB się czegoś czepia
2. WG pokazuje, że SB robi tak samo
3. SB pisze, że "to na to samo wychodzi". Ale czepia się dalej. Lubi.

Jednorazowe odejście od tematu. Reszta Pana prezentacji to afin.

Dzięki za statystykę. Błędną! Potrafię wskazać DRUGI przykład.

Ja robię exceliozę i sekektocośtam. Więc nie da rady.

Nie wiem, czy Pan robi exceliozę, bo Pan tego nie pokazał. Nie przeszkadza to oczywiście Panu
w atakach na mnie.

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych to można pominąć w
imię teorii SpOA. Zresztą Pana narzędzie textconverter chyba działa na takich "wydrukach".

Oczywiście, że TC działa na takich wydrukach - i tworzy PLIKI ZEWNĘTRZNE, które dalej
wchodzą w SOA.
A to, co Pan napisał - powtórzę raz jeszcze, Pan pozwoli:

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych

to KWINTESENCJA BIAJOWANIA. Pisałem zresztą już o tym wielokrotnie, ale miło, że Pan SB
też to widzi. Gratuluję.

Czy mógłby Pan przestać gadać panem Andrzejem. On nie

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

OO=miniExcel.

SOA oznacza Spreadsheet Oriented Architecture, nie Excel Oriented Architecture

Na to samo wychodzi.

Schemacik
1. SB się czegoś czepia
2. WG pokazuje, że SB robi tak samo
3. SB pisze, że "to na to samo wychodzi". Ale czepia się dalej. Lubi.

Błędny schemacik. Zwrot "na to samo wychodzi" odnosił się do Pana stwierdzenia "Spreadsheet
Oriented Architecture, a nie excel OA". W praktyce jest to excel OA, bo znaczna większość firm
korzysta z excela.

Jednorazowe odejście od tematu. Reszta Pana prezentacji
afin.

Dzięki za statystykę. Błędną! Potrafię wskazać DRUGI przykład.

Super. A ja 100 w których jest tylko afin.

Ja robię exceliozę i sekektocośtam. Więc nie da rady.

Nie wiem, czy Pan robi exceliozę, bo Pan tego nie pokazał. Nie przeszkadza to oczywiście Panu
w atakach na mnie.
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Nigdzie nie atakuję Pana osoby, tylko czasami Pana stwierdzenia i teorie.

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych to można pominąć w
imię teorii SpOA. Zresztą Pana narzędzie textconverter chyba działa na takich "wydrukach".

Oczywiście, że TC działa na takich wydrukach - i tworzy PLIKI ZEWNĘTRZNE, które dalej
wchodzą w SOA.

Czyli znów to samo. Jak robi to Pan (afin) to (pobiera z wydruków) to jest super. Jak robi to ktoś
inny to mamy excelioze.

A to, co Pan napisał - powtórzę raz jeszcze, Pan pozwoli:

A że czasami jest to jedyna lub najłatwiejsza metoda pobrania danych

to KWINTESENCJA BIAJOWANIA. Pisałem zresztą już o tym wielokrotnie, ale miło, że Pan SB
też to widzi. Gratuluję.

Czyli afin biajuje.

Czy mógłby Pan przestać gadać panem Andrzejem. On nie wie, o co chodzi, ale Pana o to
nie podejrzewam.

Ja mówię to co myślę. Nie muszę na nikim się wzorować.

Najpierw Pan pisze, że ja htmluje, potem, że Pan htmluje, potem Pan pisze, że ja tylko i
wyłącznie htmluję (czyli to, co nawija z uporem maniaka AO) - a jak piszę, że Pan jak AO to,
że nie.

Gdzie Pan wyczytał taki mądrości, bo chyba nie z mojej wypowiedzi ?

(Też) Nic nie kumam, ale pasuje to do schematu z początku tego postu.

Panu zawsze pasuje tam gdzie Pan chce żeby pasowało.

Zgadza się. Nie kręcę filmików i nie robię marketingu, w którym oczywistości traktowane
są jak epokowe odkrycia.

Oczywistości! Tak! Zgadzamy się, że SOA to oczywistość!
I, dlatego, oczywiście, że to oczywistość, to, oczywiście, mnie Pan sekuje.

SpOA to moim zdaniem bzdura. Odnosiłem się do epokowych odkryć typu "sql jest najlepszy do
pobierania danych", "miganie ekranami to zło" itp.

Próbuje "zmiękczyć" Pana retorykę anty-biajową.

Poprzez wychwalanie biajów? Celność Pana metod jest porażająca.

Uszczęśliwi to Pana ?

Mnie Pan już uszczęśliwił. Bo Pan stosuje SOA! Gadać Pan może, co Pan chce.

Nie stosuję. Jeżeli już to BOA.

VB automatyzuje. SpOA nic nie robi - poza zamieszaniem.

I dlatego Pan stosuje? Masochista do kwadratu.

j.w.

Sam Pan powiedział, że się udzielam w wątkach o VBA.
Za pokazywanie czegoś więcej się płaci.

I dlatego Pana to tak boli, że ja pokazuję i nie chcę, żeby mi (za to pokazywanie tutaj) płacili.
TO PANA BOLI.

Mnie nic nie boli. Pan nie chce, żeby płacili za pokazywanie bo Pan sprzedaje produkt. Ja usługę.

Skoro przeszkadzają moje wypowiedzi to:
a) daje mi Pan bana

Nie mam takiej możliwości, a, poza tym, nigdy nikomu nie dałem bana, więc nie wiem, jak to
się robi.

Cieszę się.

b) daje mi Pan ignora.

Również się nie zdarzyło. Pana Burczymuchę ignoruję, ale nie potrzeba mi do tego żadnego
klikania.

Czyli da się.

W obu przypadkach problem pianki ma Pan z głowy.

Powtórzę: MI Pana pianka nie przeszkadza. Mi przeszkadza, że ona PANU przeszkadza myśleć.

To Pana subiektywna opinie niepoparta niczym, poza Pana własnym postrzeganiem.

PS
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 134  135  136  137  138  139     Następna »

A, odnośnie skrótu SOA vs SpOA:
Celowo użyłem wielokrotnie inicjałów SB. Nie kojarzy się Wam ze Służbą Bezpieczeństwa?
Pewnie się kojarzy, przynajmniej starszym. Czy to jednak jest powód, żeby nie używać SB
jako inicjałów pana Sławka?

Mi używanie SOA przeszkadza, bo znam inna definicję kryjącą się pod tym skrótem.
Dlatego stosuję swoją wersję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:00
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