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Wojciech Gardziński:

Ach, Sławek się odciął inteligientnie... bystrzaczek. Ale doceniam odwagę!
Żyje już godziny trzy ćwierci. Nie za długo? Rekordu już ni-hu-hu.

ehhh. przespalem. jaki wynik?

EDIT: widze, ze rekordu nie ma :(. Prosba do WG: jak mamy isc na rekord to musimy wiedziec
kiedy dokladnie nalezy zaczac klikac. Moze jakas data/godzina ktora mozna wpisac w MS
Outlook?

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 06.03.13 o godzinie 20:49

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

Je..je...jestem!?! Tykam się, macam i kłuję... i... jestem.
To... fatalnie.

1. bo BI umiera i nie będzie kogo krytykować

2. bo - ale to naturalny, kolejny etap tej zabawy - to oznacza, że Wielcy, którzy te bany
niewinne zlecali, uważają Was za totalnych pionków, bo nawet nie chcieliście ich (tych banów) za
bardzo firmować. Sławek się odcinał, Stefcio usiłował, na miarę swego dowcipu oczywiście,
żartować, Łukaszek poplusował też na miarę swojej elokwencji. Padłem ze śmiechu, jak
Andrzejek zaczął mnie(!) wyzywać od offtopu. Mistrz się zna.
Ale biajom (Wy jesteście biajki.), jak widać, nie do śmiechu. Stwierdzili, że dając mi bana więcej
tracą, niż zyskują. Do tego zapewne doszedł oporek GLa przed dalszymi banami, bo GL też
stwierdził, że 90% ruchu na grupach okołobiajowych generujemy my i głupio się byłoby tego
pozbyć - reklamodawcy idą za ruchem, nie za treścią. Więc GL to tylko taka firemka, żeby jeść,
a nie żeby Was ode mnie ratować. Przykro mi.

3. Biaje - ciągnąc dalej powyższe - nie banując mnie, dają jednak dużo bardziej złowieszczy
sygnał - za niedługo pewnikiem wyjdzie jakaś kombinacyjka. Spodziewam się jakichś wirusików,
jakiś włameczek. Oby mi tylko gęby fizycznie nie obili, bo będę jeszcze brzydszy i wtedy
doktorek się powywnętrza, bo on tak lubi. Zero na temat, ale o rozbitym nosku to byłby tu
poemat.

Cóż... przegraliśmy wszyscy przez tę durną robotę biaja.
Czyż to nie powód, żeby go wreszcie potraktować ze szpica?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 10:47

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:28

Wykrywacz uśmiechu jest dla Sławka bezlitosny.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj2  Kto głosował? |wczoraj 11:52

Chłopaki, jest problem.

Skoro biaj umiera, to co pocznie MaCho ze swoim Biplem http://bi.pl? [Reklama]
Skoro biajować będzie siara, to co zrobić z taką domeną? Allegro? Nie, na Allegro są nówki, a to
to raczej pozbywanie się staroci - lepiej Gumtree!

Ale, jak wiadomo, najlepiej uciekać do przodu, więc zrobiłem badania naukowe nt. BiDy (Big
Data) - bo toż to przeca "najnowszy trend" w biajowaniu. QuVałkowi nie wyszło przekonanie ludzi
do IMA-y (In-Memory Analytics, czy jakoś tak?), to trzeba coś nowego, ciągle coś nowego...
Konferencje, artykuły, stendy, hostessy, cateringi - świat się musi kręcić.
ITki muszą gdzieś jeździć na jakieś urlopy od serwerów.

Otóż...

...BiDa jest już mocno zajęta. Nikt jeszcze nie wie, co to toto, ale domeny już wykupione. Robota
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MaCho?

Ale spoko, http://bigdata.auto.pl wolna, podobnie http://bigdata.szczecin.pl . Tylko nie mówcie,
że w samochodzie nie ma BiDy! Przecież ewidencja przejechanych milimetrów to BiDa jak
laleczka. W Szczecinie też BiDa - np. ruchy gołębi na Wałach. Wszędzie Big Data! Ale nie w
Internecie! Tu już http://bigdata.pl zajęta!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.03.13 o godzinie 14:33

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:31

1. Rzadko komentuję wyczyny (Pana) hejterka Stefcia, ale tu nie wytrzymałem.

A majteczki ściągnąć do siusiu? Nosek wytrzeć? Utulić?

Te biajki to mistrzowie walki! Jak się im poda wszystko na tacy, to powalczą...
Pamiętacie te wojownicze odzywki, jak miałem bana? Teraz cichosza.
Sami niewiele mogą. Mamusi trzeba. Jak coś, to wspomogę...
O co Pan jeszcze POPROSI swojego wroga?

ehhh. przespalem. jaki wynik?

EDIT: widze, ze rekordu nie ma :(. Prosba do WG: jak mamy isc na rekord to musimy
wiedziec kiedy dokladnie nalezy zaczac klikac. Moze jakas data/godzina ktora mozna wpisac w
MS Outlook?

2. Czyżby (Pan) Sławek tym plusikiem pod uśmieszkami okazał się był właścicielem jakiegoś
(szczątkowego, co prawda, ale cza promować) poczucia humoru? Gratulki (serio)!

3. A kobitkom-czytelniczkom naszym, życzę (co najmniej!) kwiatków z Lidla.
5.99 za 7 sztuk [Reklama]. Życzę Wam też dużo śmiechu z nas tutaj.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 09:17

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:10

Wojciech Gardziński:

1. Rzadko komentuję wyczyny (Pana) hejterka Stefcia, ale tu nie wytrzymałem.

A majteczki ściągnąć do siusiu? Nosek wytrzeć? Utulić?

Te biajki to mistrzowie walki! Jak się im poda wszystko na tacy, to powalczą...
Pamiętacie te wojownicze odzywki, jak miałem bana? Teraz cichosza.

Rozmawialiśmy pomiędzy sobą o tobie. To było śmieszne. Rozmawiać z Tobą? No, ale o czym z
tobą, żuliku rozmawiać?

Sami niewiele mogą. Mamusi trzeba. Jak coś, to wspomogę...
O co Pan jeszcze POPROSI swojego wroga?

Źeby być moim wrogiem to trzeba spełnić kilka warunków.... ty jesteś zwykłym żulem.

ehhh. przespalem. jaki wynik?

EDIT: widze, ze rekordu nie ma :(. Prosba do WG: jak mamy isc na rekord to musimy
wiedziec kiedy dokladnie nalezy zaczac klikac. Moze jakas data/godzina ktora mozna wpisac
w MS Outlook?

2. Czyżby (Pan) Sławek tym plusikiem pod uśmieszkami okazał się był właścicielem jakiegoś
(szczątkowego, co prawda, ale cza promować) poczucia humoru? Gratulki (serio)!

Ależ was podniecają te plusiki. To jest jakiś fetysz jak się człowiek zbliża do sześdziesiątki i
nieczego nie osiągnął? Kompensacja?

Już niedługo będziemy obchodzili 5 lecie pierwszego wpisu WG, kiedy to napisał po raz pierwszy,
że "wkrótce BI zrobi się passe". Macie żuliku inną definicję słowa "wkrótce" mp: "wkrótce"
oznacza nie mniej niż 5 lat ale nie więcej niż 1000"?

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 10:34

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:32
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Wojciech Gardziński:

<blablabla>
Nadal czekamy na mitycznego analityka-wielką stopę który to potwierdzi sensacje głoszone
przez Panów. Ewentualnie uchylenie rąbka tajemnicy, która to firma z F500 wymieniła swoje BI
na excela z paroma makrami w vba. Chyba, że przez to wielkie wdrożenie rozumieją Panowie
uruchomienia narzędzia w jakiejś komórce tej firmy. Jeżeli tak, to ja (jak i pewnie większość z tu
obecnych) swoje narzędzia wdrażałem w firmach z F50.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 11:10

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 11:06

xxx

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 11:09

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:08

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

<blablabla>
Nadal czekamy na mitycznego analityka-wielką stopę który to potwierdzi sensacje głoszone
przez Panów. Ewentualnie uchylenie rąbka tajemnicy, która to firma z F500 wymieniła swoje
BI na excela z paroma makrami w vba. Chyba, że przez to wielkie wdrożenie rozumieją
Panowie uruchomienia narzędzia w jakiejś komórce tej firmy. Jeżeli tak, to ja (jak i pewnie
większość z tu obecnych) swoje narzędzia wdrażałem w firmach z F50.

Szukałem właśnie moich doświadczeń z F50, ale jakoś, rzeczywiście, nie trafiłem. Trafiłem za to
w I51!!!!
http://afin.net/samples/Cases/AFIN.NET.InformationServ...

Tak! Tylko 54 sekund potrzeba, żeby zrobić sobie full-profi olapka budżetowego.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:39

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

<blablabla>

Tak! Tylko 54 sekund potrzeba, żeby zrobić sobie full-profi olapka budżetowego.

W 12 sekund robię całe budgetowanie i to bez olapków.
d:\Enron\Raporty\Koszty\_Koszty on-line\Koszty_OnLine_FULL.xlsm

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 12:20

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

<blablabla>

Tak! Tylko 54 sekund potrzeba, żeby zrobić sobie full-profi olapka budżetowego.
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W 12 sekund robię całe budgetowanie i to bez olapków.
d:\Enron\Raporty\Koszty\_Koszty on-line\Koszty_OnLine_FULL.xlsm

A ja w 0,5 sec wymyślam komu przyznać kolejnego plusika! Bez olapków, afina i budżetów. Za
to skutecznie drażniąc KR & WG.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:27

Sławomir Broda:

W 12 sekund robię całe budgetowanie i to bez olapków.
d:\Enron\Raporty\Koszty\_Koszty on-line\Koszty_OnLine_FULL.xlsm

To to akurat wiem. Bo PAN NIE POTRAFI ZROBIĆ OLAPKÓW.

Ale chętnie Pana nauczę. Za darmo!

Tutorial excelowy:
http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...
i afinowy (tfu!, ale działa w E2007+):
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

PS
Ale jaja!
Pan Sławek nam tu sugeruje, że on taki żigolo i dla wielkich robi

d:\Enron\Raporty (...)

WIKI (podaję dla młodzieży, bo starsi pamiętają):
Enron Corporation – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Houston

w Teksasie. Pod koniec 2001 roku przedsiębiorstwo ogłosiło bankructwo, po skandalu związanym

z fałszowaniem dokumentacji finansowej firmy.

Ale kit!.... ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 13:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:58

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

W 12 sekund robię całe budgetowanie i to bez olapków.
d:\Enron\Raporty\Koszty\_Koszty on-line\Koszty_OnLine_FULL.xlsm

To to akurat wiem. Bo PAN NIE POTRAFI ZROBIĆ OLAPKÓW.

Oczywiście, że nie potrafię. Pan to wie najlepiej. Jak wszystko zresztą.

Ale chętnie Pana nauczę. Za darmo!

Tutorial excelowy:
http://afin.net/artykuly/controlling/NarzedziaAnalizyD...
i afinowy (tfu!, ale działa w E2007+):
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Ciekawe czy analityk-wilkastopa, to czytał. Pewnie tak, ale się nie przyzna.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:08

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

W 12 sekund robię całe budgetowanie i to bez olapków.
d:\Enron\Raporty\Koszty\_Koszty on-line\Koszty_OnLine_FULL.xlsm

To to akurat wiem. Bo PAN NIE POTRAFI ZROBIĆ OLAPKÓW.

Oczywiście, że nie potrafię.

Nie no Panie Sławku, zbytek skromności.
Przecież Pan też jesteś specjalistą od OLAPa, proszę bardzo:
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=WEŹDANETABELI("Suma z Wartość akcyzy";$A$7;"Hierarchia 2";"Środki smarne";"Hierarchi

Funkcja weź dane z tabeli jako argumenty wymaga kombinacji pól potrzebnych do określenia
konkretnej wartości w tabeli. Argumentem są nazwy kolumn oraz ich wartości (od 3). Skoro
tak, to możesz wcześniej w excelu zdefiniować sobie listę pole/wartość i użyć jej jako
argument dla funkcji.

http://www.goldenline.pl/forum/6117/excelo-pogotowie/s...

Bo tabela przestawna to też OLAPik, ino wirtualny.
Co zresztą doskonale celnie punktuje kolega KR:
http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:15

Bo tabela przestawna to też OLAPik, ino wirtualny.
Co zresztą doskonale celnie punktuje kolega KR:

"najwybitniejszy analityk" oddaje komplement "najdoskonalej celnie punktującego koledze" :).

ehhh... dziadki leśne

"Jeden Z Najwybitniejszych Analityków A Znawa Excela W Ogóle" (JZNAAZE) wziął pędzel do
pisania i skomponował “Wiersz ku chwale Błyszczącej Gwiazdy towarzysza KR” ze starannie
dobranych i pełnych uwielbienia słów.

"Szczyt Pałacu wznosi się w tym mieście.

Błękitne wody meandry Wisły.

Tutaj, narodziła się Błyszcząca Gwiazda.

Mistrz pióra i klawiatury, wierny i obowiązkowy.

Chwalony i szanowany przez wszystkich.

A okrzyki na jego cześć poruszają niebo i ziemię"

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 08.03.13 o godzinie 13:34

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:24

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

To to akurat wiem. Bo PAN NIE POTRAFI ZROBIĆ OLAPKÓW.

Przecież Pan też jesteś specjalistą od OLAPa, proszę bardzo:

No to proszę zająć jedno stanowisko, bo już nie wiem, czy ma Pana "lajkować" czy "disować".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:26

Sławomir Broda:

No to proszę zająć jedno stanowisko, bo już nie wiem, czy ma Pana "lajkować" czy "disować".

Obojętnie. Ważne żeby Pan przeszedł z etapu "WEŹDANETABELI" na kostki, albo chociaż
rozpoznał walką ich zalety i ich różnice. Dla Pana wiedzy.

Dziadki leśne pomogą, jak trzeba. Po to są.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:30
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:31

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

No to proszę zająć jedno stanowisko, bo już nie wiem, czy ma Pana "lajkować" czy
"disować".

Obojętnie. Ważne żeby Pan przeszedł z etapu "WEŹDANETABELI" na kostki, albo chociaż
rozpoznał walką ich zalety i ich różnice. Dla Pana wiedzy.

Dziadki leśne pomogą, jak trzeba. Po to są.

I cała logika tego wywodu opiera się na mojej odpowiedzi na pytanie jak pobrać dane z tabeli
przestawnej funkcją wezdaneztebeli ?
Kassandra właśnie spaliła się ze wstydu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:35
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