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Wojciech Gardziński:

Ale się wymądrzam. Nic nie mogę, ale się wymądrzam.

Jak ktoś myśli to mówi mądrze.
Jak nie myśli to się wymądrza.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 12:12

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Ale się wymądrzam. Nic nie mogę, ale się wymądrzam.

Jak ktoś myśli to mówi mądrze.
Jak nie myśli to się wymądrza.

Prawda. Pora więc, Panie Andrzeju, zacząć myśleć.
Samo ogromne, powalające wręcz, poczucie humoru nie wystarczy...
http://www.goldenline.pl/forum/584742/poczucie-humoru-...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:16

Nadal czekam na moją wersją reportu.
AFIN wymięka ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:51

Sławomir Broda:

Nadal czekam na moją wersją reportu.
AFIN wymięka ?

= "Pomidor"

Czyżby Pan już zrobił mój raport? Gdzie jest do obejrzenia?
Ja byłem pierwszy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 12:58

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:57

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nadal czekam na moją wersją reportu.
AFIN wymięka ?

= "Pomidor"

Czyżby Pan już zrobił mój raport? Gdzie jest do obejrzenia?
Ja byłem pierwszy.

A ja byłem najpierwszy - ma Pan już opis wdrożenia z jakimś systemem ERP?
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:02

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nadal czekam na moją wersją reportu.
AFIN wymięka ?

= "Pomidor"

Czyżby Pan już zrobił mój raport? Gdzie jest do obejrzenia?
Ja byłem pierwszy.

Pana raport miały robić biaje (chyba że dale Pan zaprzecza pomimo wszystkich cytatów). Ja nie
jestem biaj.
Moją miały robić afiny. Czy Pan jest afin ?

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

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nadal czekam na moją wersją reportu.
AFIN wymięka ?

= "Pomidor"

Czyżby Pan już zrobił mój raport? Gdzie jest do obejrzenia?
Ja byłem pierwszy.

> Pana raport miały robić biaje (chyba że dale Pan zaprzecza

pomimo wszystkich cytatów). Ja nie jestem biaj.
Moją miały robić afiny. Czy Pan jest afin ?

Panie Sławku, niech się Pan nie pogrąża!
Bo, do Pana niezliczonych "nie umie", dodamy jeszcze, że "notorycznie mija się z prawdą"

Wojciech Gardziński:

> > > Czy mogliby Panowie zrobić taki raport?
Gdzie tu jest coś o biajach?

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

?
Sławomir Broda:

> > > Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.
Naprawdę kończymy tę zabawę w pomidora. Nie umie Pan zrobić raportu, walczy Pan jak lew,
żeby to zagłuszyć - OK!

ZWALNIAM PANA SŁAWKA Z OBOWIĄZKU WYKAZANIA SIĘ UMIEJĘTNOŚCIĄ ZROBIENIA
POWYŻSZEGO RAPORTU.
Może Pan pisać, co Panu ślinka na język przyniesie.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:28

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Nadal czekam na moją wersją reportu.
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AFIN wymięka ?

= "Pomidor"

Czyżby Pan już zrobił mój raport? Gdzie jest do obejrzenia?
Ja byłem pierwszy.

> Pana raport miały robić biaje (chyba że dale Pan zaprzecza

pomimo wszystkich cytatów). Ja nie jestem biaj.
Moją miały robić afiny. Czy Pan jest afin ?

Panie Sławku, niech się Pan nie pogrąża!
Bo, do Pana niezliczonych "nie umie", dodamy jeszcze, że "notorycznie mija się z prawdą"

To może powtórzę Pana wypowiedzi :

Poniższe wycinki z Pana wypowiedzi mówią coś innego:

Poczekamy...
Ciekawe i w ilu biajowniach w tej chwili "pracują" nad tematem, hehehe?

czgoz te biajki nie wymysla, zeby ukryc, ze ni potrafia...?!!!
ciency jestescie, chlopcy. i cienkie sa te wasze biaje.

Po co Wam te Wasze biaje, co to same problemy mają?

Pozdrówcie Wujka Biaja!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Biajki tego nie zrobią na pewno. A Pan, jak to zrobi w Excelu, dowiedzie niezbicie, że
Excel to król BI. Czekamy.

Wojciech Gardziński:

> > > Czy mogliby Panowie zrobić taki raport?
Gdzie tu jest coś o biajach?

Powyżej jest.

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

?
Sławomir Broda:

> > > Ależ Pan wyraźnie zadanie zlecił specjalistom od BI.
Naprawdę kończymy tę zabawę w pomidora. Nie umie Pan zrobić raportu, walczy Pan jak lew,
żeby to zagłuszyć - OK!

Pan nie umie zrobić mojego.

ZWALNIAM PANA SŁAWKA Z OBOWIĄZKU WYKAZANIA SIĘ UMIEJĘTNOŚCIĄ ZROBIENIA
POWYŻSZEGO RAPORTU.

Zwalniać to Pan może swoich pracowników, ew. "studentów".

Może Pan pisać, co Panu ślinka na język przyniesie.

Pan to robi od dawna.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:38

Czy tu są jacyś normalni goście? Halo?

PS
Nie ma? No, trudno. Pociągniemy dalej te drewniane taczki.
Pan Andrzej raportu nie zrobi, Sławek też, Łukasz tylko hejtuje, zima :( ...

No, a może ktoś z grupy wsparcia biajowego pomoże?
No, chłopaki z działów marketingu biajów! Dajcie z siebie wszystko i pokażcie, jak się robi taki
prosty (poniżej) raporcik w Waszym biaju! Chłopcy tu obecni nie potrafią, ale to już ustaliliśmy
jakiś czas temu. KTO POTRAFI?

KTO TU COŚ POTRAFI?

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

 

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

3 z 7 2013-03-13 13:32



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

Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

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

Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

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

Wyślijcie to zadanie do działów marketingu SAPa, ORACLE'a, SASa, QlikView i innych!
Dowiedzcie się, jaka to mizeria.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 14:48

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:15

Wojciech Gardziński:

Czy tu są jacyś normalni goście? Halo?

Jeżeli normalny = AFINOFIL i BIAJOFOB =>to raczej nie.

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

Ale jatka... to zrobił WG ten raport czy nie?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:05

Stefan Trygiel:

Ale jatka... to zrobił WG ten raport czy nie?

Ja? W życiu!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:08

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Ale jatka... to zrobił WG ten raport czy nie?

Ja? W życiu!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

oglądnąłem filmik... i nie widzę poniższego efektu... hmmm niepotrafi Pan czy co?

"To proszę tak przerobić ten swój raport, żeby wszystkie wartości były w JEDNEJ komórce. Ich
wyświetlanie ma się zmieniać po najechaniu kursora myszy"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:31

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Ale jatka... to zrobił WG ten raport czy nie?

Ja? W życiu!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Panie szanowny. Definicję raportu wymyśla klient (ja go udaję).
Chyba, że u Pana to Pan mówi klientowi co mu pokaże.
Jeżeli tak to ok - temat zamknięty.
Zrobić raport pod własne narzędzie to żaden problem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:38
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Sławomir Broda
VBA, Excel,

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Ale jatka... to zrobił WG ten raport czy nie?

Ja? W życiu!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Panie szanowny. Definicję raportu wymyśla klient (ja go udaję).
Chyba, że u Pana to Pan mówi klientowi co mu pokaże.
Jeżeli tak to ok - temat zamknięty.
Zrobić raport pod własne narzędzie to żaden problem.

Chłopcy, ja rozumiem, że jak rzucam wyzwanie biajom, to Wy będziecie ich bronić jak lwy.

Po pierwsze byłem PIERWSZY.
Po drugie, jest to raport REALNY (a jakieś tam ruchy kursora, z tego co wiem, nie są
WARTOŚCIAMI W RAPORCIE, więc takie pomysły to se możecie zgłaszać u wróżek). To tak,
jakby nauczyciel się zapytał ucznia, ile to 2*2, a ten mu odpowiedział, że mu odpowie, jak ten
skoczy na 5 metrów w górę.
To nie te zawody, Drodzy moi. Móimy o REALIACH.

Zróbcie mój raport, bo jest PIERWSZY I JAK NAJBARDZIEJ REALNY.
Jeśli myślicie, że został zaprojektowany "pod narzędzie", to spójrzcie w Excelki analityków.

CZY ŻADEN SYSTEM BUSINESS INTELLIGENCE NIE POTRAFI ZROBIĆ TAK PROSTEGO
RAPORTU???

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

PS
Analitycy, zadajcie to pytanie konsultantowi swojego biaja!
I pośmiejcie się z pokrętnych wykręceń tych krętaczy.
A Ci, co się zastanawiają nad zakupem - wpiszcie to do SiWZu, tylko nie tak, że TAKI raport
KTOŚ Wam zrobi. NIE! Sami macie mieć możliwość robienia takich raportów, bo to tzw. samo
życie. Aha, i jeszcze to WYEGZEKWUJCIE!!!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 17:08

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:59

Ale jaja, chłopaki! Ale nius!!!

Czym się zajmuje Ernst & Young ???

WIKI:
Ernst & Young - międzynarodowy koncern świadczący profesjonalne usługi doradcze i audytorskie

z główną siedzibą w Londynie. Należy do tzw. wielkiej czwórki obok PricewaterhouseCoopers,

Deloitte i KPMG.8

No, czym???
Oczywiście - szkoleniami z Excela.

http://www.goldenline.pl/forum/3209022/ms-excel-dla-fi...

Nawet potwierdzają mój eksperyment:
Znając wszystkie jego możliwości można stworzyć praktycznie dowolne narzędzie do

przygotowywania, przetwarzania, analizowania i prezentowania wszelkiego rodzaju danych

liczbowych i nie tylko.

A w biajach NIE - nie potrafią zrobić raportu z 4 liczb.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:17

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:
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Stefan Trygiel:

Ale jatka... to zrobił WG ten raport czy nie?

Ja? W życiu!
http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf

Panie szanowny. Definicję raportu wymyśla klient (ja go udaję).
Chyba, że u Pana to Pan mówi klientowi co mu pokaże.
Jeżeli tak to ok - temat zamknięty.
Zrobić raport pod własne narzędzie to żaden problem.

Chłopcy, ja rozumiem, że jak rzucam wyzwanie biajom, to Wy będziecie ich bronić jak lwy.

Czyli jednak Biajom, więc ja się nie łapię.

Po pierwsze byłem PIERWSZY.

Pan pierwszy wyzwał Biaki, a ja PIERWSZY afinka.

Po drugie, jest to raport REALNY (a jakieś tam ruchy kursora, z tego co wiem, nie są
WARTOŚCIAMI W RAPORCIE, więc takie pomysły to se możecie zgłaszać u wróżek). To tak,
jakby nauczyciel się zapytał ucznia, ile to 2*2, a ten mu odpowiedział, że mu odpowie, jak ten
skoczy na 5 metrów w górę.

Ale ja chcę dokładnie te same wartości, tylko w innym układzie.
Nie da się ?

To nie te zawody, Drodzy moi. Móimy o REALIACH.

Pan WG i realia. Dobre.

Zróbcie mój raport, bo jest PIERWSZY I JAK NAJBARDZIEJ REALNY.

Mój jest tak samo realny.

Jeśli myślicie, że został zaprojektowany "pod narzędzie", to spójrzcie w Excelki analityków.

No właśnie w excelki. Raport z excelka analityka został zrobione pod excelkiem WG.
Nie wcale nie zaprojektowany pod narzędzie.

CZY ŻADEN SYSTEM BUSINESS INTELLIGENCE NIE POTRAFI ZROBIĆ TAK PROSTEGO
RAPORTU???

W 4 komórkach - JEDNA POD DRUGĄ
1. sprzedaz klienta X + sprzedaz klienta Y
2. jakaś informacja z innego źródła danych
3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%
4. sprzedaz klienta X - sprzedaz klienta Y

Mój raport na tych danych, ale w jednej dynamicznej komórce jest nierealny.
Pana oparty o te same dane, ale jedna pod drugą jest realny.

PS
Analitycy, zadajcie to pytanie konsultantowi swojego biaja!

Nie zapomnijcie dodać, że musi być JEDNA POD DRUGĄ, bo tak mówi WG.
JEDNA OBOK DRUGIEJ to będzie już głupi i nierealny raport.

I pośmiejcie się z pokrętnych wykręceń tych krętaczy.

Mogli by się od Pana wiele nauczyć w tej materii.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:34

Wojciech Gardziński:

A w biajach NIE - nie potrafią zrobić raportu z 4 liczb.

Afin też nie potrafi jak mu się wygodny dla niego układ zmieni.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:36

Sławomir Broda:
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Wojciech Gardziński:

A w biajach NIE - nie potrafią zrobić raportu z 4 liczb.

Afin też nie potrafi jak mu się wygodny dla niego układ zmieni.

Dobrze, już dobrze, wiemy, że Pan nie potrafi.

To, może, umówmy się - ZADAJEMY SOBIE TRUDNE ZADANIA.
Ale, jak zadajemy zadanie, OD RAZU podajemy swoje rozwiązanie.
Po to, żeby i dobrze ktoś je zrozumiał, i po to, żeby nie było dwóch stron przepychanek, kto
pierwszejszy.
W ogóle, niech zapanuje miłość i zrozumienie, i piękno. Z okazji 3. kilopościa.
To JA SWÓJ RAPORT ZROBIŁEM - Pan go NIE ZROBIŁ = 1:0 dla mnie!

Proszę POKAZAĆ SWÓJ RAPORT, wykonany przez Pana. I, wtedy, jak ja nie zrobię, to Pan się
powywnętrza. Na razie 1:0 dla mnie.

Tak nawiasem, ja mój raport potrafię zrobić też CZYSTYM EXCELEM, bez AFINA.
Szkoda, że Pan nie, a jest Pan specem od excelka pono...(*)

Ale pewne jest, że BIAJE RAPORTU j.w. zrobić nie potrafią. Jak widać - żaden.
Hihihihi.

PS (*) Tak Pana podbieram pod włos - bardziej mi zależy, żeby się Pan nauczył, niż co innego.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 12.03.13 o godzinie 23:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:16

OK. Pan i AFIN jesteście miszcze raportowanie w komórkach jedną pod drugą.
Nikt tego nie potrafi. Nie ja, nie żaden biaj - tylko Pan.
Gratuluję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 05:40
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