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Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Ja pana kocham, panie Sulku

Cicho, wiem. Przeca widzę, słyszę i czuję.

Umożliwił mi Pan napisanie TRZYTYSIĘCZNEGO postu na tym wątku!

3.000
trzy tysiące
TRZY TYSIĄCE!!!
TRZY TYSIĄCE!!!

TRZY TYSIĄCE!!!

Gratulacje!

Gratulacje...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:37

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kumacie? Cztery liczby, jedna pod drugą, są POZA ZASIĘGIEM biajów. Nie dają rady. A
analitycy muszą, więc robią. W czym?

I poza zasięgiem AFINA ?

Tu to Pan Szanowny pojechał. Przypominam filmik
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

To ja może przypomnę, że cały czas mówię o mojej wersji raportu.
Pan to regularnie w każdej wypowiedzi pomija.

To akurat jasne - w Excelu. I TYLKO W EXCELU.

Ale bez afina.

Aha. To chyba jakieś leki muszę Panu Szanownemu załatwić na oczka.

Jak wyżej.

Bo excela trzeba znać. BI jest na tyle intuicyjny, że do robienia analiz wielkiej wiedzy
technicznej nie trzeba.

Alem się uśmiał!
Analitycy! Nie używajcie Excela! Jest za trudny. I trzeba wiedzę techniczną posiąść.

Kolejna wredna manipulacja z Pana strony. Przyzwyczaiłem się już.

I znów te teorie spiskowe. Szkoda Panu, że Pan dostaje wczasy w Ciechocinku, a oni na
Seszelach ?

Ha, żeby Ciechocinek... POD gruszą tylko, przy czym POD to Pracowniczy Ogród Działkowy.
Sieję marchewkę dla Pana Szanownego. Podobno dobrze robi na oczy, a Pan w potrzebie.

Okoliczności mówią coś innego.

To trzeba zacząć BI wdrażać. Zresztą już Pan wdraża - exceli king of bi - prawda ?

Hmm... to akurat prawda.

To akurat była ironia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:32
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Wojciech

Sławomir Broda:

Kolejna wredna manipulacja z Pana strony.

Ciągła jatka... żadnych świętości... ech...
Tak trzymać!

PS
... znaczy się: TRZY TYSIĄCE mać!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.03.13 o godzinie 22:46

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:45

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kolejna wredna manipulacja z Pana strony.

Ciągła jatka... żadnych świętości... ech...
Tak trzymać!

PS
... znaczy się: TRZY TYSIĄCE mać!

Jak zacznie Pan w końcu prowadzić konwersację na odpowiednim poziomie to jatka się kończy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 23:24

Sławomir Broda:

Jak zacznie Pan w końcu prowadzić konwersację na odpowiednim poziomie to jatka się
kończy.

Czy chodzi Panu o poziom:
1. Nic nie rozumiem
2. Nie umiem czytać
3. Nie widzę, co jest na filmiku
4. Nie wiem, kim jestem (porównanie Pana profilku z atakami na excelka)
5. Nie mam poczucia humoru
6. Nie umiem zrobić raportu z 4 liczb?

Trochę nudno będzie... czyż nie?

Ale co do jednego ma Pan rację. Jak zacznę "prowadzić konwersację" (rozumiem, że to jakiś
eufemizm do tej jatki?) na opisanym poziomie, to będzie koniec.
Biaje nas zjedzą. Tak, jak robią to od 10 lat.

PS
3.000 !!! ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 08:28

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:26

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ale co do jednego ma Pan rację. Jak zacznę "prowadzić konwersację" (rozumiem, że to jakiś
eufemizm do tej jatki?) na opisanym poziomie, to będzie koniec.
Biaje nas zjedzą. Tak, jak robią to od 10 lat.

Niezła argumentacja. Biaje Pana zjedzą, jak zacznie Pan wypowiadać się rzeczowo, na temat,
bez przekręcanie i przeinaczania wypowiedzi dyskutantów. Dobrze podsumowałem ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 08:42

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Sławomir Broda:

Ale co do jednego ma Pan rację. Jak zacznę "prowadzić konwersację" (rozumiem, że to
jakiś eufemizm do tej jatki?) na opisanym poziomie, to będzie koniec.
Biaje nas zjedzą. Tak, jak robią to od 10 lat.

Niezła argumentacja. Biaje Pana zjedzą, jak zacznie Pan wypowiadać się rzeczowo, na temat,
bez przekręcanie i przeinaczania wypowiedzi dyskutantów. Dobrze podsumowałem ?

Wręcz bardzo dobrze.
Z tym, że nie chodzi o mnie. Biaje mnie nie jedzą - jedzą swoich klientów. Takie hubki.

I to Pan Szanowny jest, tego bycia daniem, najlepszym przykładem:
* Pracuje Pan w korporacji - macie wszystkie możliwe biaje
* Pana specjalność to Excel, VBA, Access, automatyzacja (z profilka)
* Pan radzi wszystkim na grupach excelkowych, jak używać excelka
* (gdzieś Pan napisał, że) Pan ciągle "POPRAWIA" tego swojego biaja

Czyli, tłumacząc na polski: Jestem excelkiem, pracuję w excelku, poprawiam tego
beznadziejnego biaja, żeby dostawać dane do excelka. Ale kocham biaja! Bo on jest biajem.
I jak tu Pana Szanownego nie zjeść? Mniam...

3.000 !

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 08:53

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:52

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ale co do jednego ma Pan rację. Jak zacznę "prowadzić konwersację" (rozumiem, że to
jakiś eufemizm do tej jatki?) na opisanym poziomie, to będzie koniec.
Biaje nas zjedzą. Tak, jak robią to od 10 lat.

Niezła argumentacja. Biaje Pana zjedzą, jak zacznie Pan wypowiadać się rzeczowo, na
temat, bez przekręcanie i przeinaczania wypowiedzi dyskutantów. Dobrze podsumowałem ?

Wręcz bardzo dobrze.
Z tym, że nie chodzi o mnie. Biaje mnie nie jedzą - jedzą swoich klientów. Takie hubki.

I to Pan Szanowny jest, tego bycia daniem, najlepszym przykładem:
* Pracuje Pan w korporacji - macie wszystkie możliwe biaje
* Pana specjalność to Excel, VBA, Access, automatyzacja (z profilka)
* Pan radzi wszystkim na grupach excelkowych, jak używać excelka
* (gdzieś Pan napisał, że) Pan ciągle "POPRAWIA" tego swojego biaja

Czyli, tłumacząc na polski: Jestem excelkiem, pracuję w excelku, poprawiam tego
beznadziejnego biaja, żeby dostawać dane do excelka. Ale kocham biaja! Bo on jest biajem.
I jak tu Pana Szanownego nie zjeść? Mniam...

Czyli jak sobie napiszę w profilu, że jestem też specjalistą od BI to co ?
BI przestanie być zły dla Pana ?

3.000 !

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:14

To, co, w trzecim kilopościu, kontynujemy naszą tradycję z ubiegłego kilopościa, a mianowicie...

KWIATY BUSINESS INTELLIGENCE

1. Pitolenie o Szopenie
Wartość rynku Business Intelligence/CPM w Polsce, według oszacowań DiS osiągnęła w latach
2011-2012 poziom ok. 400 mln zł, przy dynamice wzrostów ponad 5%. Wzrost ten był jednak
niski w porównaniu z okresem 2009-2010, wyjątkowo trudnym dla całego rynku IT, kiedy w
obydwu tych latach, według analiz DiS, rynek Business Intelligence rósł w tempie
kilkunastoprocentowym. Okazuje się więc, że w warunkach kryzysowych systemy automatyzacji
procesów podejmowania decyzji okazują się szczególnie cenne.

Źródło: DiS

Cóż to za piękny zaklinacz rzeczywistości? BI umiera, już wszyscy piszą o tym jawnie, a tym
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gościom (Co to jest ten DiS???) wzrasta. Pozazdrościć!

2. Ad. umierania BI: Polecam lekturkę http://www.linkedin.com
/groupAnswers?viewQuestionAndAn... tu wiele ciekawych nowych hasełek dla BI.
Czyli jak, oferując biaja, uciec od oskarżenia, że jest się firmą biajową.
"Nie, nie, a skąd! Ja nie biaj, ja Korporejt Menedżment System (... Business Discovery, Mobile
Intelligence, Business Analytics, Big Data i inne, fajne hasełka)" (*)
Bo biajowanie to siara.

PS (*) Ach, sorka, zapomniałem. To już dopisek ode mnie:
"... i dobrze eksportuję do Excela!!!!!!!! (sto wykrzykników)"

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 10:44

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:35

Sławomir Broda:

Czyli jak sobie napiszę w profilu, że jestem też specjalistą od BI to co ?
BI przestanie być zły dla Pana ?

Nie... Tylko Pan wreszcie napisze, kto Pan jest. A to cenne.

3.000 !

!!!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:38

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Czyli jak sobie napiszę w profilu, że jestem też specjalistą od BI to co ?
BI przestanie być zły dla Pana ?

Nie... Tylko Pan wreszcie napisze, kto Pan jest. A to cenne.

Problem jest taki, że nie jestem.
Ale Pan i tak sobie dośpiewa to co trzeba.

3.000 !

!!!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:44

Wojciech Gardziński:

Ano, pora kończyć z biajami. Najwyższa.
Biajki to takie małe pomidorki - koktajlowe. Ja coś tam - oni "pomidor".
Trzeba by to wyciąć. Bo strasznie dużo nawozu na to idzie, a efekty żadne. Nawet prostych
CZTERECH CYFEREK NIE POTRAFIĄ ZROBIĆ.

Ja myślę, że można WG pomóc, zeby był jeszcze bardziej niespełna rozumu :) Ponieważ
kompletnie nie zna BIajów więc opowiada jakich to rzeczy BIaj nie potrafi. Im więcej tym lepiej.
Na wszystkich forach.
Po czym na pierwszej lepszej prezentacji każdego BIaja pokazywane są np. miary kalkulowane.
(trzeci wynik z googla :) )

 

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

4 z 7 2013-03-12 12:19



Wojciech
Gardziński
Biaj nie żyje.
Hurraaaaa!!!!
Excelowcy,
podnieście głowy
...

Wojciech
Gardziński
Biaj nie żyje.
Hurraaaaa!!!!
Excelowcy,
podnieście głowy
...

Andrzej
Olechowicz
"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...
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Pan jest po prostu niespełna rozumu myśląc, że ktoś je będzie tutaj przygotowywał. :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:51

Sławomir Broda:

Ale Pan i tak sobie dośpiewa to co trzeba.

Wojciech śpiewa.

Imię mam i brodę
tralalala, tralalala
ale nic nie mogę
tralalala bum
w biaju defekty
tralalala, tralalala
w Excelku efekty
tralalala bum

3.000 !

!!!

!!!!!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:55

Andrzej O.:

Pan jest po prostu niespełna rozumu myśląc, że ktoś je będzie tutaj przygotowywał. :)

Nie, to Pan jw., myśląc, że przyjmiemy pana obrazek za jakkolwiek wartościowy.
Obrazek pokazuje miarę kalkulowaną dla pozycji 3. mojego raportu, czyli najłatwiejszej -
banalnej wręcz, a mianowicie:
=A1/A2*100%
Pan Andrzej każe Ci, Drogi Czytelniku, uważać, że to jest argument, hehehe

Raportu pan Andrzej zrobić NIE POTRAFI.

Edycja: literówki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 11:42

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:59

Wojciech Gardziński:

Raportu Pan Andrzej zrobić NIE POTRAFI.

Im głośniej Pan to rozgłasza tym gorzej dla Pana :)
Bo znaczy, że Pan nie ma pojęcia :D Każdy klient może się o tym przekonać na prezentacji.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 11:06

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Raportu Pan Andrzej zrobić NIE POTRAFI.

Im głośniej Pan to rozgłasza tym gorzej dla Pana :)
Bo znaczy, że Pan nie ma pojęcia :D Każdy klient może się o tym przekonać na prezentacji.

Bleblebleble-ble.
NIE POTRAFI Pan zrobić tego raportu. Gdyby Pan potrafił, to by Pan go zrobił. Mi to zajęło
dokładnie 282 sekundy (długość CAŁEGO filmu)
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Może Pan sobie pokazywać dowolne bzdury i dowolne obrazki. Czekamy na RAPORT.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:34
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Wojciech Gardziński:

Może Pan sobie pokazywać dowolne bzdury i dowolne obrazki. Czekamy na RAPORT.

Pan jest naprawdę niespełna rozumu - ja od ponad pół roku nie pracuję na BIajach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 11:41

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Może Pan sobie pokazywać dowolne bzdury i dowolne obrazki. Czekamy na RAPORT.

Pan jest naprawdę niespełna rozumu - ja od ponad pół roku nie pracuję na BIajach.

Argument mnie powalił.

Kompilacja: "Klient może się przekonać na prezentacji, ale ja nie pracuję na biajach"
No tak, tak, brak biaja jest pewną przeszkodą w biajowaniu. Ale, w biajowaniu, najlepsze jest to,
że POSIADANIE BIAJA NIE WPŁYWA NA WZROST JEGO EFEKTYWNOŚCI.

Ludzie, skumałem!

Pan Andrzej ma rację: Wyrzuć biaja w diabły! I tak jest do niczego nieprzydatny.

Plusik dla p. Andrzeja!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 11:50

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:48

Wojciech Gardziński:

Pan jest naprawdę niespełna rozumu - ja od ponad pół roku nie pracuję na BIajach.

Argument mnie powalił.

Kompilacja: "Klient może się przekonać na prezentacji, ale ja nie pracuję na biajach"
No tak, tak, brak biaja jest pewną przeszkodą w biajowaniu. Ale, w biajowaniu, najlepsze jest
to, że POSIADANIE BIAJA NIE WPŁYWA NA WZROST JEGO EFEKTYWNOŚCI.

Myślę, że to podsumowuje Pana zdolności wnioskowania na poziomie niepełnosprawnego
umysłowo.

Od ponad pół roku nie prowadzę prezentacji BIajów, nie pracuję w firmie wdrażającej BIaje.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 12:01

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:01

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Pan jest naprawdę niespełna rozumu - ja od ponad pół roku nie pracuję na BIajach.

Argument mnie powalił.

Kompilacja: "Klient może się przekonać na prezentacji, ale ja nie pracuję na biajach"
No tak, tak, brak biaja jest pewną przeszkodą w biajowaniu. Ale, w biajowaniu, najlepsze
jest to, że POSIADANIE BIAJA NIE WPŁYWA NA WZROST JEGO EFEKTYWNOŚCI.
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Myślę, że to podsumowuje Pana zdolności wnioskowania na poziomie niepełnosprawnego
umysłowo.

Od ponad pół roku nie prowadzę prezentacji BIajów, nie pracuję w firmie wdrażającej BIaje.

Ale się wymądrzam. Nic nie mogę, ale się wymądrzam. I nawet nie mogę móc, bo nie mam
wszak biaja!

Był kiedyś sobie niejaki Stan Tymiński, kojarzycie?
Miał Czarną Teczkę (tak, tak, to już nazwa własna!). W niej było ho-ho-ho, a może i więcej.
Tylko, że on jej nigdy nie otworzył... a był tak blisko...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 12:09

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:07
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