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Wojciech Gardziński:

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.

To zróbmy to po BIajowemu:
trzy kolumny: w pierwszej 5 najlepszych klientów wg sprzedaży Regionu A, w drugiej 5
najlepszych klientów wg sprzedaży Regionu B, w trzeciej Suma 1 z A i 1 B itd., na dole
podsumowanie dla 5, Regiony do wyboru na listach rozwijanych, odświeżamy dane za różne
okresy (rok, kwartał, miesiąc):

Region A Region B Suma A+B

Klient1 Klient1 Suma1+1
... ... ...
Suma Suma Suma

Na narzędziach, na których pracowałem nie stanowiłoby problemu, a na excelu czy afinie
rozsypałoby się po pierwszym odświeżeniu danych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 07:26

Sławomir Broda:

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

Jak Pan zrobi, to Pan będzie kpił.
Na razie jednak , jak widzę, jest to wyraz podziwu i uznania.
Przyjmuję i dziękuję. W sumie - drobiazg.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 08:02

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

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.

To zróbmy to po BIajowemu:
trzy kolumny: w pierwszej 5 najlepszych klientów wg sprzedaży Regionu A, w drugiej 5
najlepszych klientów wg sprzedaży Regionu B, w trzeciej Suma 1 z A i 1 B itd., na dole
podsumowanie dla 5, Regiony do wyboru na listach rozwijanych, odświeżamy dane za różne
okresy (rok, kwartał, miesiąc):

Region A Region B Suma A+B

Klient1 Klient1 Suma1+1
... ... ...
Suma Suma Suma

Na narzędziach, na których pracowałem nie stanowiłoby problemu, a na excelu czy afinie
rozsypałoby się po pierwszym odświeżeniu danych.

Łehehehehehe, dobre.

Po pierwsze śmieję się z gościa - nie pracuje na biajach, a się odzywa
Czyli wymyśla, ale jak ma coś zrobić, to go nie ma. Radosne!
Po drugie z zadania - słyszał Pan, że AFIN ma funkcję, parametryzowalną oczywiście, sterowaną
SQLem, gdzie ranking to bułeczka z masłem, a sumy to nie taka bardzo skomplikowana rzecz w
Excelu?
Oczywiście, że zrobię w tzw. wolnej, ale tylko wtedy, gdy zleci mi to KTOŚ, kto też podejmuje
ryzyko. A Pan Andrzej tylko ZLECA, czyli jego punkty byłyby dla niego, a moje nie, bo "on nie
ma biaja". Hehehehehe, cały biaj.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 08:15
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Jak Pan zrobi, to Pan będzie kpił.

Jak Pan zacznie mi płacić to będzie Pan mógł mówić co mam zrobić, a co nie. I nawet wtedy nie
zawsze.
Na chwilę obecną pozostaje Panu trolowanie na forum.
Udowadnianie, że ziemia jest okrągła, a słońce świeci.
Powodzenia.

Na razie jednak , jak widzę, jest to wyraz podziwu i uznania.

Z całą pewnością.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 08:44

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

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

Jak Pan zrobi, to Pan będzie kpił.

Jak Pan zacznie mi płacić to będzie Pan mógł mówić co mam zrobić, a co nie. I nawet wtedy
nie zawsze.
Na chwilę obecną pozostaje Panu trolowanie na forum.
Udowadnianie, że ziemia jest okrągła, a słońce świeci.
Powodzenia.

Nie zrobili, więc obrażają. Cały biaj.
To dokładnie tak jak w firmach. Biaj nic nie potrafi, to i nie robi, jego strasznie drodzy
konsultanci też nic nie potrafią, za to, co drugie słowo, powtarzają, że Excel to badziewie.

W sumie to czekam na zbanowanie, ale coś mi się wydaje, że tego już też nie potraficie, jak
MOCODAWCA się schował.

Ale, PATRZCIE, Pan Sławek, jak Jarek.
"Nikt nam nie powie, że czarne jest czarne, a białe jest białe"

"Trollowanie (moje, Wojciecha G. - przypis WG) to udowadnianie, że ziemia jest

okrągła, a słońce świeci."

Rozumiecie?
TAK. JESTEM TROLLEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sławek, mów mi per Trollu!

Większego uznania dla naszego kopernikańskiego przewrotu w analizie nie widziałem.
SOA - Spreadsheet Oriented Architecture to je ono!

Na razie jednak , jak widzę, jest to wyraz podziwu i uznania.

Z całą pewnością.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 09:09

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 08:57

Stwierdziłem, że na złość zrobię.

Function spr() 

Dim cn As New ADODB.Connection

Dim rst As ADODB.Recordset
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dbpath = ThisWorkbook.Path & "\zzz.mdb"

txtx = ThisWorkbook.Path & "\zzz.txt"

Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")

cn.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"

cn.Properties("Data Source").Value = dbpath

cn.Properties("Persist Security Info").Value = False

cn.Properties("User id").Value = login

cn.Properties("Password").Value = pass

cn.Open

sqlStr = "SELECT * FROM klient where [Id_klien]='klient_1' or [Id_klien]='klient_2'"

Set rst.ActiveConnection = cn

rst.Source = sqlStr

rst.Open

a = rst!sp_ilosc

rst.movenext

b = rst!sp_ilosc

Cells(1, 1) = a + b

rst.Close

Open txtx For Output As #1

Line Input #1, c

Cells(2, 1) = c

Cells(3, 1) = a / b *1

Cells(4, 1) = a - b

Close #1

End Function

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 14.03.13 o godzinie 03:20

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:09

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Nie zrobili, więc obrażają. Cały biaj.

Widzę, że ma Pan dużo wspólnego z polskim rycerstwem.
Tyle ma wspólnego z BI, co i z rosyjskim baletem.

To dokładnie tak jak w firmach. Biaj nic nie potrafi, to i nie robi, jego strasznie drodzy
konsultanci też nic nie potrafią, za to, co drugie słowo, powtarzają, że Excel to badziewie.

Zwłaszcza ja tak powtarzam.

W sumie to czekam na zbanowanie, ale coś mi się wydaje, że tego już też nie potraficie, jak
MOCODAWCA się schował.

Przestał płacić to nie klikamy. Proste.

Ale, PATRZCIE, Pan Sławek, jak Jarek.
"Nikt nam nie powie, że czarne jest czarne, a białe jest białe"

I znów rycerz z Pana wychodzi.

"Trollowanie (moje, Wojciecha G. - przypis WG) to udowadnianie, że ziemia jest

okrągła, a słońce świeci."

Rozumiecie?

Nie.

TAK. JESTEM TROLLEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sławek, mów mi per Trollu!

Większego uznania dla naszego kopernikańskiego przewrotu w analizie nie widziałem.
SOA - Spreadsheet Oriented Architecture to je ono!

BOA od tego byczego-wiadomo-co.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:12
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Sławomir Broda:

Stwierdziłem, że na złość zrobię.

Function spr() 

Dim cn As New ADODB.Connection

Dim rst As ADODB.Recordset

dbpath = ThisWorkbook.Path & "\zzz.mdb"

txtx = ThisWorkbook.Path & "\zzz.txt"

Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")

cn.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"

cn.Properties("Data Source").Value = dbpath

cn.Properties("Persist Security Info").Value = False

cn.Properties("User id").Value = login

cn.Properties("Password").Value = pass

cn.Open

sqlStr = "SELECT * FROM klient where [Id_klien]='klient_1' or [Id_klien]='klient_2'"

Set rst.ActiveConnection = cn

rst.Source = sqlStr

rst.Open

a = rst!sp_ilosc

rst.movenext

b = rst!sp_ilosc

Cells(1, 1) = a + b

rst.Close

Open txtx For Output As #1

Line Input #1, c

Cells(2, 1) = c

Cells(3, 1) = 1 / 2 * 0.1

Cells(4, 1) = a - b

Close #1

End Function

ŁAHAHAHAHAHAHAHA...
Łojej, łojej, brzuch mnie boli!

1. Od kiedy to jest biaj! To chyba ma coś wspólnego z Excelem, nieprawdaż?
2. Od kiedy to jest CZYSTY EXCEL, którego tak się Pan domaga?
3. Jaka śliczna dziecinadka, Panie Sławku

a = rst!sp_ilosc
rst.movenext
b = rst!sp_ilosc

czyli bieganie po Recordsecie, hehehehehe
4. Czytać Pan nie umie: Było 3. poz.1./poz.2.*100%, a nie 1/2*0.1

Ale, w sumie, zaliczone.

EXCEL RZĄDZI. EXCEL - KING OF BI!
(Tylko nie wiem komu zaliczyć punkta, Excelowi, czy biajowi? Czyli, czy jest 1:1 czy 2:0. ja bym
stawiał na 2:0 dla Excelka, ale Pan Sławek mnie tu zaraz pojedzie od debili i w ogóle...)

W każdym razie, zBIjaj z kompa!

PS
KOMU ZALICZYĆ ZDOBYTY PUNKT?

PPS
Hehehehe, zajś się uśmiałem!
Od kiedy "function"????? (np. ma prawo zapisu do arkusza)
Proszę sprawdzać kod przed publikacją!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 10:03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 09:17

Sławomir Broda:

Widzę, że ma Pan dużo wspólnego z polskim rycerstwem.
Tyle ma wspólnego z BI, co i z rosyjskim baletem.

Proszę nie obrażać polskiego rycerstwa. Porównanie z rosyjskim baletem uważam za wielce
trafione i popieram, ale przyrównanie wysokiej jakości do BI, to chyba jakaś pomyłka.
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 09:25

Wojciech Gardziński:

> 1. Od kiedy to jest biaj! To chyba ma coś wspólnego z Excelem,

nieprawdaż?

Tłukę Panu od kilkunastu postów, że nie mam nic wspólnego z BI. Ale Pan się uparł. Zrób. Zrób.
To zrobiłem. I nadal źle.

2. Od kiedy to jest CZYSTY EXCEL, którego tak się Pan domaga?

Proszę poczytać definicję swojego zadania. Zrobiłem dokładnie tak jak tam.

3. Jaka śliczna dziecinadka, Panie Sławku
a = rst!sp_ilosc
rst.movenext
b = rst!sp_ilosc

czyli bieganie po Recordsecie, hehehehehe

Chciał Pan rozwiązanie głupiego zadanie to je zrobiłem.
Zadziała ? Pewnie tak.
Teraz będzie się Pan czepiał metody.

4. Czytać Pan nie umie: Było 3. poz.1./poz.2.*100%, a nie 1/2*0.1

Widzi Pan tu gdzieś słowo pozycja w jakiejś formie ?

3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%

Ale, w sumie, zaliczone.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:24

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

> 1. Od kiedy to jest biaj! To chyba ma coś wspólnego z Excelem,

nieprawdaż?

Tłukę Panu od kilkunastu postów, że nie mam nic wspólnego z BI. Ale Pan się uparł. Zrób.
Zrób.
To zrobiłem. I nadal źle.

Ale dlaczego źle? Gdzie ja napisałem, że źle???
To, że się cieszę, nie oznacza, że źle. Pan jest PRZEWRAŻLIWIONY.

2. Od kiedy to jest CZYSTY EXCEL, którego tak się Pan domaga?

Proszę poczytać definicję swojego zadania. Zrobiłem dokładnie tak jak tam.

No czytam, czytam. I doceniam Pana afekt do Excelka. Mamy wspólną miłość.

3. Jaka śliczna dziecinadka, Panie Sławku
a = rst!sp_ilosc
rst.movenext
b = rst!sp_ilosc

czyli bieganie po Recordsecie, hehehehehe

Chciał Pan rozwiązanie głupiego zadanie to je zrobiłem.

Ależ samokrytyka! Trochę Pan przesadza. Nie jest tak źle.

Zadziała ? Pewnie tak.

Przecież zaliczone.

Teraz będzie się Pan czepiał metody.

Ojej, ojej, wrażliwiec. Trzeba go głaskać z włosem, bo pod włos się burzy koteczek.

4. Czytać Pan nie umie: Było 3. poz.1./poz.2.*100%, a nie 1/2*0.1

Widzi Pan tu gdzieś słowo pozycja w jakiejś formie ?

Widzi Pan gdzieś 0.1 w jakiejś formie?
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3. jakieś obliczenie w Excelu - powiedzmy 1/2*100%

Ale, w sumie, zaliczone.

ALE DLA KOGO TEN CHO...Y PUNKT???

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 11:19

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:11

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Widzi Pan gdzieś 0.1 w jakiejś formie?

Ano fakt. 1 miało być.

Ale, w sumie, zaliczone.

ALE DLA KOGO TEN CHO...Y PUNKT???

Dla mnie :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:22

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Widzi Pan gdzieś 0.1 w jakiejś formie?

Ano fakt. 1 miało być.

Ano fakt. 1./2. miało być.

Ale, w sumie, zaliczone.

ALE DLA KOGO TEN CHO...Y PUNKT???

Dla mnie :)

Czyli dla kogo?
Gra drużyna L(eaderowo-biajowe)ZS Parzęczew z W(ieśniacko-afinowy)KS Milan Kozia Wólka.
Nagle wbiega na boisko gość z piłką w koszulce Dynamo Wąchock, strzela do bramki WKSu i jest
0:1:1 (LZS:WKS:D).

KIM PAN JEST, PANIE SŁAWOMIRZE BRODA ???

(nazwisko, o ile wiem, się nie odmienia w wołaczu, czy się mylę? Jest Lechu Wałęso! czy Lechu
Wałęsa!?)

Jeżeli nie gra Pan ze mną, to gra Pan z biajem.
Jeżeli, jak Pan twierdzi, nie gra Pan z biajem, to CO PAN TU ROBI?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 11:43

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:30

Wojciech Gardziński:

KIM PAN JEST, PANIE SŁAWOMIRZE BRODA ???

Tylko hejterem? Golasem, który chce się przebiec po boisku w przerwie?
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:51

Sławek w tej chwili zapewne zajęty jest przekonywaniem GoldenLajna o szkodliwości mojego
pobytu tutaj, ale my sobie nie przeszkadzamy.

No, chłopcy, raporcik chcę!

Nie umiecie zrobić 4 liczb???

Takie POWAŻNE SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE nie potrafią zrobić 4 cyferek?
Ludzie, toż to być nie może!
To za co te firmy płacą takie grube pieniądze?

Rozumiem, że z inteligencją i z jedną wersją prawdy to kłopocik jest, no i da się w końcu
przekonać klienta, że to przecież niemożliwe, hehehe...
"Pan rozumie, Panie Prezesie, to tylko taki slogan reklamowy był... Nasz biaj to profesjonalne
środowisko raportowe, w którym, oczywiście, można wszystko, jaki Pan sobie raport zamarzy. I
w łebie, i pocztą, i do Excelka, cud-miód i, w ogóle, bezpieczeństwo nawet takie, że analitycy nie
mogą się dostać do danych. Tak! Takie poważne, bo bezpieczeństwo to poważna sprawa, Pan
rozumie, Panie Prezesie, SOX i w ogóle, chyba nie chce Pan być posądzony o wycieki danych?
Bezpieczeństwo być musi, analitycy też nie mogą robić, co chcą i wszędzie zaglądać, Pan
rozumie.
A, co potrzebują, mogą sobie PRZECIEŻ WYEKSPORTOWAĆ DO EXCELA i dalej przerobić na
dowolny raport.

Business Intelligence to jedna, wielka ściema.

4 cyferek nie potrafią zrobić.

PS
Zobaczmy, czy na świecie biaje są lepsze...
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 14:08

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:29

Wojciech Gardziński:

Wojciech Gardziński:

KIM PAN JEST, PANIE SŁAWOMIRZE BRODA ???

Tylko hejterem? Golasem, który chce się przebiec po boisku w przerwie?

bez garnituru i żółtej koszuli wygląda pan korzystniej...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:55

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:
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Wojciech Gardziński:

KIM PAN JEST, PANIE SŁAWOMIRZE BRODA ???

(nazwisko, o ile wiem, się nie odmienia w wołaczu, czy się mylę? Jest Lechu Wałęso! czy
Lechu Wałęsa!?)

Jeżeli nie gra Pan ze mną, to gra Pan z biajem.
Jeżeli, jak Pan twierdzi, nie gra Pan z biajem, to CO PAN TU ROBI?

Nabijam lajki.
Ps.: Teraz czekam na Pana wersją mojego raportu.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 15:56

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 15:56

Nie ma sensu grać dalej, jak nie wiadomo, ile jest.
Pan ma lajka i Pan spada.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 13.03.13 o godzinie 17:07

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:04

Wojciech Gardziński:

Nie ma sensu grać dalej, jak nie wiadomo, ile jest.
Pan ma lajka i Pan spada.

Czyli skłamał Pan, mówiąc, że jak ja zrobi Pana to Pan zrobi mój raport ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:32

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Nie ma sensu grać dalej, jak nie wiadomo, ile jest.
Pan ma lajka i Pan spada.

Czyli skłamał Pan, mówiąc, że jak ja zrobi Pana to Pan zrobi mój raport ?

Hehehehe
1. Nie wiem, kim pan jest
2. Nie wiem, ile jest.
3. Wyścigi na wiżualbejziki mnie nie interesują. VB można wszystko, ale nie tędy droga do
efektywnego raportowania
4. To Pan kłamie, że Pan czegoś ode mnie chce, bo Pan tu jest dla lajków. Chyba, że to
kłamstwo.
5. Warunkiem zawodów jest UPRZEDNIE zrobienie raportu przez zlecającego. Ale niech Pan sobie
oszczędzi - z powodów 1.-4.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:45
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