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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Sugeruje Pan, że ten kreator kostek też zrobił Pan w minutę

Nie. Robiłem go ok. dwóch tygodni. Ale KOSTKI SIĘ NIM ROBI W MINUTĘ.

Rozumiem, że ten kreator można sobie za darmo pobrać i używać

TAK. I nie ma żadnych ograniczeń. Przynajmniej nie z naszej strony, bo to, że kostki cub mają

jakieś tam ograniczenia, to wiadomo. (Wszystko ma jakieś tam ograniczenia)

Musi Pan zmienić branżę, bo wykrywanie wad wzroku poprzez posty na GL to cenna

umiejętność.

Przemyślę ;)

Się potem będę łączył z pacjentem kamerkami i liczył, znaczy - LECZYŁ: adiin, ..., dwaaa, ...,

trii, ..., czatyrie, ...

A kasiorka cyk, cyk, cyk.

http://www.goldenline.pl/forum/2899196/afin-net-rejest...

Tymczasowa, za darmo....

Standardowe techniki marketingowe. Weź coś, poużywaj, a gdy już się przyzwyczaisz to

zapłacisz.

Nie zaprzeczam.

lub

http://www.goldenline.pl/forum/2875572/raportowanie-fi...

Nie widzę tam nic o getdataodbc.

Bo w AFINIE są 3 warstwy (poziomy) "logiczne" funkcji

1. Poziom natywny, czyli dostęp do bazy w sposób jak najbardziej ogólny: Tu: GETDATAODBC(),

GETDATAOLAPUni() i GETDATALINK()

1'. Poziom lekkiego podrasowania (żeby użytkownikowi było łatwiej - część argumentów

domyślna) - Tu: GETDATAOLAP()

2. Poziom pełnego podrasowania (czyli argumenty biznesowe) - Tu: GETDATA(), czyli po polsku:

DANE(miara, argumenty biznesowe).

3. - Poziom jeszcze wyższy, już w ramach funkcji DANE(), a mianowicie funkcja DANE(),

korzystająca z AFQL, gdzie argumenty podaje się w owej, łatwej do przyswojenia przez

księgowych, formie "sw/010.??.1-sm/070.??.2" - i o to Pan pyta, dlatego "nie widać" poziomu

niższego, choć, oczywiście, algorytmy AFINA do niego doprowadzają i dlatego funkcja działa.

Czy wytłumaczyłem?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.01.13 o godzinie 10:03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 09:56

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Sugeruje Pan, że ten kreator kostek też zrobił Pan w minutę

Nie. Robiłem go ok. dwóch tygodni. Ale KOSTKI SIĘ NIM ROBI W MINUTĘ.

Rozumiem, że ten kreator można sobie za darmo pobrać i używać

TAK. I nie ma żadnych ograniczeń. Przynajmniej nie z naszej strony, bo to, że kostki cub mają

jakieś tam ograniczenia, to wiadomo. (Wszystko ma jakieś tam ograniczenia)

Musi Pan zmienić branżę, bo wykrywanie wad wzroku poprzez posty na GL to cenna

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

1 z 7 2013-01-06 22:06



Andrzej
Olechowicz

I am so
intelligent
I can make
...

Andrzej
Olechowicz

I am so
intelligent
I can make
...

Wojciech
Gardziński

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

umiejętność.

Przemyślę ;)

Się potem będę łączył z pacjentem kamerkami i liczył, znaczy - LECZYŁ: adiin, ..., dwaaa, ...,

trii, ..., czatyrie, ...

A kasiorka cyk, cyk, cyk.

http://www.goldenline.pl/forum/2899196/afin-net-rejest...

Tymczasowa, za darmo....

Standardowe techniki marketingowe. Weź coś, poużywaj, a gdy już się przyzwyczaisz to

zapłacisz.

Nie zaprzeczam.

lub

http://www.goldenline.pl/forum/2875572/raportowanie-fi...

Nie widzę tam nic o getdataodbc.

Bo w AFINIE są 3 warstwy (poziomy) "logiczne" funkcji

1. Poziom natywny, czyli dostęp do bazy w sposób jak najbardziej ogólny: Tu:

GETDATAODBC(), GETDATAOLAPUni() i GETDATALINK()

1'. Poziom lekkiego podrasowania (żeby użytkownikowi było łatwiej - część argumentów

domyślna) - Tu: GETDATAOLAP()

2. Poziom pełnego podrasowania (czyli argumenty biznesowe) - Tu: GETDATA(), czyli po

polsku: DANE(miara, argumenty biznesowe).

3. - Poziom jeszcze wyższy, już w ramach funkcji DANE(), a mianowicie funkcja DANE(),

korzystająca z AFQL, gdzie argumenty podaje się w owej, łatwej do przyswojenia przez

księgowych, formie "sw/010.??.1-sm/070.??.2" - i o to Pan pyta, dlatego "nie widać" poziomu

niższego, choć, oczywiście, algorytmy AFINA do niego doprowadzają i dlatego funkcja działa.

Czy wytłumaczyłem?

Ok.... Znudziło mi się. Jestem na tym forum 10 m-cy, zrobiliśmy już ze trzy pętle w tym czasie.

Panowie krwg są coraz mniej zabawni... Farewell! Pozdrawiam wszystkich w nowym roku (no

może wszystkich poza krwg)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:43

Stefan Trygiel:

Ma pan na myśli jakąś konkretną firmę? Ja znam bardzo konkretne gdzie to jest nieprawda.

Naprawdę? to Pan da namiar :)

Też chcę zarabiać w takich kwotach jak dotychczas, ale w euro :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 04.01.13 o godzinie 15:52

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:51

Wojciech Gardziński:

Gdy tylko napiszę coś, co poważniej niż średnia dotyka biajów, Pan Andrzej zaraz dostaje

niespotykanej wylewności "bleble" i "P&L", i jakieś wynurzenia ogólnoekonomiczne).

No faktycznie systemy raportowe i controlingowe wg WG funkcjonują w oderwaniu od tych

potrzeb. Brawo.

Panie Wojtku, Pan naprawdę może sprzedawać Afina tylko paniom Krysiom z księgowości bo

powiedzenie "blebleble" controllerowi oznacza miły uśmiech i "odezwiemy się do Panów" :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 16:11

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Gdy tylko napiszę coś, co poważniej niż średnia dotyka biajów, Pan Andrzej zaraz dostaje

niespotykanej wylewności "bleble" i "P&L", i jakieś wynurzenia ogólnoekonomiczne).

No faktycznie systemy raportowe i controlingowe wg WG funkcjonują w oderwaniu od tych

potrzeb. Brawo.

Panie Wojtku, Pan naprawdę może sprzedawać Afina tylko paniom Krysiom z księgowości bo

powiedzenie "blebleble" controllerowi oznacza miły uśmiech i "odezwiemy się do Panów" :)

Jestem pod wielkim wrażeniem znajomości rzeczy przez Pana Andrzeja. Wszech rzeczy.

Pan wie dosłownie wszystko o mnie, koledze, Excelu i jego możliwościach. Szkoda tylko, że nie

umie Pan ni w ząb programować, Excela zna Pan na poziomie lekkopółśmiesznym, a naszych

metod w ogóle. Co, oczywiście, nie przeszkadza Panu wiedzieć wszystkiego. Ja jestem pod

wrażeniem.
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Pana ciągła konfabulacja z tym łączeniem kostek i straszeniem nazwami funkcji OLAPowych jest

naprawdę sztuką. Sztuką gry w pomidora. Proszę sobie nie przeszkadzać, ale, niech się Pan nie

gniewa, powolutku zmierza Pan w kierunku statusu pana Burczymuchy...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:53

Problem w tym, że ja nie jestem programistą ani nie zamierzam. Pan natomiast jest

programistą, ale umie programować tylko w jednym narzędziu i potem wychodzą z tego takie

kwiatki jak przeglądarka internetowa w Excelu :D

Ja mam taką propozycję - Pan się wybierze do jakiegoś niby-zainteresowanego klienta, może

Pan jeszcze znajdzie, na rozmowę z controllerem lub nawet księgową/ym. I przedstawi mu taką

piękną wizję SOA:

Zbudujemy system raportowy oparty na DMA, gdzie każda z nich jest własnością analityka bo on

przecież wie najlepiej jakich danych potrzebuje. To tak jak przekazać każdej osobie w

księgowości, w każdym oddziale i w każdej spółce grupy kapitałowej możliwość samodzielnego

rozwijania planu kont. Przecież każdy księgowy wie jakich kont potrzebuje w swoim obszarze,

więc niech rozwija.

A po co? Bo chcemy na końcu wprowadzić konsolidację finansową, więc się te plany kont na

końcu weźmie i ujednolici...

I mam wielką prośbę - żeby Pan ze szczegółami opisał wyraz twarzy rozmówcy :DDD

Bo jaki ma wyraz twarzy rozmówca, którego excele ważą ponad 10MB to wiem, bo sam takie

robię.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 05.01.13 o godzinie 13:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:22

Uploaded with ImageShack.us

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 05.01.13 o godzinie 16:34

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:33

Sławomir Broda:
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Andrzej O.:

Bo jaki ma wyraz twarzy rozmówca, którego excele ważą ponad 10MB to wiem, bo sam takie

robię.

Ale jaja. Wot specjalisty...

Biajki, Panie Dzieju. Zarzucające wszystkim exceliozę, a sami jadący po excelkowych

megabajtach, hehehehe.

Koniecznie musicie kupić jakiegoś JESZCZE DROŻSZEGO BIAJA, bo drogiego już, rozumiem,

macie.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:55

Wojciech Gardziński:

Ale jaja. Wot specjalisty...

Biajki, Panie Dzieju. Zarzucające wszystkim exceliozę, a sami jadący po excelkowych

megabajtach, hehehehe.

Koniecznie musicie kupić jakiegoś JESZCZE DROŻSZEGO BIAJA, bo drogiego już, rozumiem,

macie.

Uwaga spam.

Polityka ma Kaczyńskiego, IT ma Gardzińskiego.

Kaczyński ma Smoleńsk, Gardziński ma BI-leńsk.

Wszędzie spisek, a białe i tak jest czarne.

Pozostaje współczuć obu.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 05.01.13 o godzinie 22:43

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:43

Sławomir Broda:

Pozostaje współczuć obu.

Ale jeden przynajmniej ma kota. No i porządne garnitury.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:25

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Ale jaja. Wot specjalisty...

Biajki, Panie Dzieju. Zarzucające wszystkim exceliozę, a sami jadący po excelkowych

megabajtach, hehehehe.

Koniecznie musicie kupić jakiegoś JESZCZE DROŻSZEGO BIAJA, bo drogiego już, rozumiem,

macie.

Uwaga spam.

Polityka ma Kaczyńskiego, IT ma Gardzińskiego.

Kaczyński ma Smoleńsk, Gardziński ma BI-leńsk.

Wszędzie spisek, a białe i tak jest czarne.

Pozostaje współczuć obu.

co pan szanowny tak cieniarzy?

ja porownalem biaja do nazizmu, kolega was do komuny, a pan TYLKO DO KACZORA?

cieniutko, bo i kaczore cieniutki. obrazilem sie.

godwin umiera ze smiechu

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:31
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

co pan szanowny tak cieniarzy?

ja porownalem biaja do nazizmu, kolega was do komuny, a pan TYLKO DO KACZORA?

cieniutko, bo i kaczore cieniutki. obrazilem sie.

godwin umiera ze smiechu

Kto wyznaje zasadę jednego "czystego" programu ? Kto chce "spalić w piecach" wszystko inne, a

zwłaszcza BI ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:50

Sławomir Broda:

Kto wyznaje zasadę jednego "czystego" programu ?

BI

Kto chce spalić w piecach" wszystko inne,

BI

a zwłaszcza BI?

Ja

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:36

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kto wyznaje zasadę jednego "czystego" programu ?

BI

Kto chce spalić w piecach" wszystko inne,

BI

a zwłaszcza BI?

Ja

Nieźle. Na 3 odpowiedzi dwa kłamstwa.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:00

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kto wyznaje zasadę jednego "czystego" programu ?

BI

Kto chce spalić w piecach" wszystko inne,

BI

a zwłaszcza BI?

Ja

Nieźle. Na 3 odpowiedzi dwa kłamstwa.

niezle? cieniutko strasznie - tylko 67% tak, niby, wlasciwego mi, klamstwa

Pana osiagi sa lepsze :(

1 klamstwo na jeden tekst = 100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mistrzu!
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kto wyznaje zasadę jednego "czystego" programu ?

BI

Kto chce spalić w piecach" wszystko inne,

BI

a zwłaszcza BI?

Ja

Nieźle. Na 3 odpowiedzi dwa kłamstwa.

niezle? cieniutko strasznie - tylko 67% tak, niby, wlasciwego mi, klamstwa

Nie ma kłamstwa ? Proszę skazać kto z przedstawicieli BI na tym forum chce:

- pracować tylko na własnym programie,

- wyeliminować excela jako narzędzie pracy.

Osoby + cytaty poproszę.

Pana osiagi sa lepsze :(

1 klamstwo na jeden tekst = 100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Proszę łaskawie wskazać gdzie kłamię.

Mistrzu!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:35

Sławomir Broda:

Nieźle. Na 3 odpowiedzi dwa kłamstwa.

niezle? cieniutko strasznie - tylko 67% tak, niby, wlasciwego mi, klamstwa

Nie ma kłamstwa ? Proszę skazać kto z przedstawicieli BI na tym forum chce:

- pracować tylko na własnym programie,

- wyeliminować excela jako narzędzie pracy.

Osoby + cytaty poproszę.

Osoby dostarczyc autobusami, czy furmankami?

Pana osiagi sa lepsze :(

1 klamstwo na jeden tekst = 100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Proszę łaskawie wskazać gdzie kłamię.

Na GoldenLine.

Mistrzu!

PS

Co sie zas stalo panu sznownemu?

jak tylko zaczyna pan juz gadac z sensem, to za chwile wskakuje pan na tory jakiegos belkotu

poniewaz ja w belkocie jak ryba w wodzie (ten cytat zostanie zaraz podchwycony przez

hejterkow - na zdrowie!) to pan sam sobie szkodzi - bede sie z pana nabijal, az pan wroci.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.13 o godzinie 14:53

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:49

Wojciech Gardziński:

My chcemy Balanca Skorkarda! Kochaliśmy go! Ta zołza praktyka go zabiła!

Jakie słabości BS wykazała praktyka?

Pozdrawiam,
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MS

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:13

Marcin Szewczyk:

Wojciech Gardziński:

My chcemy Balanca Skorkarda! Kochaliśmy go! Ta zołza praktyka go zabiła!

Jakie słabości BS wykazała praktyka?

Wlasciwie jedna - niepraktycznosc w znaczeniu niemoznosc realizacji

nie nwiem jak to mozliwe, ze nikt nie zauwazyl ze perspektywa ludzka czy jak jej tam bylo byla

zupelnie nie do zastosowania - jak mierzyc zadowolenie pracownikow? bylem kiedys na

prezentacji tych bentenowcow - dyzurnych balansskorkardowcow w polendzie - zapytalem glupio

ich o to - odpowiedzieli ze to musi zrobic "zewnetrzna niezalezna agencja analityczna" - padlem

ze smiechu. nie mowiac o tym ze wybor agencji zalezy od nas, ze w ankietach wszystko zalezy

od sposobu zadawania pytan itp. to jak to zastosowac?

wiec juz samo to powoduje skazanie metody na subiektywnosc: "a wpisz tam 30% albo 20% i

tak na to nikt nie patrzy"

BS byl tylko po to zeby sprzedawac oprogramowanie do BS i biaje

zapytalem tam glupio (jak zawsze) - czy nie moglby tego liczyc excelek

pan specjalista odpowiedzial mi, ze wexcelek nie moze przeciez liczyc taki duzej ilosci takich

waznych, istotnych, kluczowych i tajnych (!!!!) danych. zawiesi sie przeklamie, zniszczy, nie da

rady (do wyboru), itp

A, poniewaz nie-excelek, to... nic.

ten sam klos spotyka teraz biaje. szkoda, takie fajne byly.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 16:36

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nieźle. Na 3 odpowiedzi dwa kłamstwa.

niezle? cieniutko strasznie - tylko 67% tak, niby, wlasciwego mi, klamstwa

Nie ma kłamstwa ? Proszę skazać kto z przedstawicieli BI na tym forum chce:

- pracować tylko na własnym programie,

- wyeliminować excela jako narzędzie pracy.

Osoby + cytaty poproszę.

Osoby dostarczyc autobusami, czy furmankami?

Linki poproszę.

Pana osiagi sa lepsze :(

1 klamstwo na jeden tekst = 100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Proszę łaskawie wskazać gdzie kłamię.

Na GoldenLine.

Link poproszę.

Mistrzu!

PS

Co sie zas stalo panu sznownemu?

jak tylko zaczyna pan juz gadac z sensem, to za chwile wskakuje pan na tory jakiegos belkotu

Inspirowałem się Pana wypowiedziami.

poniewaz ja w belkocie jak ryba w wodzie (ten cytat zostanie zaraz

Zauważyłem.

podchwycony przez hejterkow - na zdrowie!) to pan sam sobie szkodzi - bede sie z pana

nabijal, az pan wroci.

Tragedia.
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