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Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Malwina T.:

dyrektor, manager, prezes nie będą oglądać rubryczek w excelu

Otóż będą - bo to robią CAŁY CZAS. Bajka o pulpitach działa tylko dwa razy - na prezentacji
i RAZ UŻYTA.

No i się zaczyna :) On WIE lepiej!!!!

Gdyby wiedział lepiej to by to szybciutko wykazał.

Na razie wykazuje się żenadą.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:56

Andrzej O.:

Na razie wykazuje się żenadą.

Panie Andrzeju, ja bym tak, mojej, nieustającej ochoty rozmowy z Panem Szanownym, tak ostro
nie nazywał... to po prostu służba niewiedzącym. Papa Franio mnie natchnął do pomocy
maluczkim.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 12:24

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:22

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Na razie wykazuje się żenadą.

Panie Andrzeju, ja bym tak, mojej, nieustającej ochoty rozmowy z Panem Szanownym, tak
ostro nie nazywał... to po prostu służba niewiedzącym.

Dzieli się Pan swoją niewiedzą? To pewnie tak jak z głupotą... nieskończona :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:45

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Twierdzi ? Pan wie do czego służy tryb pytający (fakt, pominąłem znak "?").

Najpierw opierniczyć, a potem się okazuje, że się samemu zawiniło.

Zdanie było pytające. Brakło interpunkcji.

Cały biajek.

Ta.

Poza tym pytam o excela, a nie o jakieś szerpointy.

Przeczy Pan sensowi kostkowania w excelkowaniu. Po małomiękkiemu teraz szerpojnt jest
także do tego niezbędny (ja nie wiem po co - może mi ktoś wytłumaczy?)

Czy ktoś poza Panem z tego korzysta (pewnie analityk-wielka stopa)?

Pewnie tak.

 

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 2013-03-22 08:31



Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Wojciech
Gardziński

Ależ żadne rzeźbienie. Prosty, kodzik który będzie kleił kawałki sql zgodnie z wyklikaniem
usera.
Dokładnie tak jak i u Pana.

Czyli opitala mnie, że robię, jak on. Kobiety to chyba uwielbiają Pana Szanownego?. Ach, ta
bezsensowna, dzika agresja...

Opierdzielam ? Stwierdzam, że to nic niezwykłego.

Jeżeli chce się zaprzeczyć jakiejś tezie, to trzeba podać przykład na "nie".
A Pan pieprzy, ale nie posoli.

Żeby udowodnić jakąś tezę trzeba podać przykład na tak, a nie pieprzyć bez solenia.

Proszę mi powiedzieć, jak można udowodnić tezę, że nikt nie zrobił czegoś wcześniej? Mam
Panu skopiować cały Internet za pomocą Neostrady i powiedzieć , że nie ma?
Tezie "kto pierwszy" można zaprzeczyć tylko przez zaprzeczenie, czyli znalezienie kogoś
przed.
Czekam...

Rozumie. Abonament zamiast licencji.

Nic Pan nie "rozumie". Systemy analityczne rozwijają się swoim trybem. Jest potrzeba - jest
rozwój.
Raporty robią SAMI i tak ma być.
NIE PŁAĆCIE TYM HORRENDALNIE DROGIM BIAJOM złotówki, ani za licencje, ani za
abonament.
Pan Sławek Wam wyklika każdy raport, jak tęsknicie za "raportami gotowymi", za fri
ściągniecie sobie dodateczek do robienia RAPORTÓW BEZSŁAWKOWYCH (To taki nowy typ
raportu.)

Proszę mi wytłumaczyć jak ktoś pracując firmie może używać Pana wersji free.
I już kilka razy Panu pisałem, że nie robię za dużo automatów do raportów.
Te są w BI.

Konkretnie. Który BI przewiduje, że stworzone raporty będą tylko źródłem do dalszych
analiz.

Każdy, co ma w standardzie "EKSPORT DO EXCELA". Czyli, teraz, każdy! (Bo 5 lat temu
excelek to była siara.)

Każdy też ma w standardzie export do txt i pdf.
Znów Pan bzdurzy.

Musi Pan wziąć coś na kumanie. Kum-kum, kum-kum, kum-kum...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:49

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Na razie wykazuje się żenadą.

Panie Andrzeju, ja bym tak, mojej, nieustającej ochoty rozmowy z Panem Szanownym, tak
ostro nie nazywał... to po prostu służba niewiedzącym.

Dzieli się Pan swoją niewiedzą? To pewnie tak jak z głupotą... nieskończona :)

Och, ten Andrzejek...a właściwie jego braki...

Niewiedza, Panie Andrzeju jest wzorcem wręcz bytu skończonego. Jej granica jest równa ZERO.
Ale fakt, można się nią dzielić, bo 0/x [x<>0 ;)] jest wyliczalne. Dzielę się więc, a Andrzej
chłonie, bo czyta.
Czyli coraz więcej zera w nim. ;)

(takie rozważanka pseudomatematyczne - paliwo dla hejterków)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 12:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:56

Sławomir Broda:

Kobiety to chyba uwielbiają Pana Szanownego?. Ach, ta bezsensowna, dzika agresja...

Stwierdzam, że to nic niezwykłego.

Do tego czarujący...
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Normalnie. Licencja jest. Włącza i ... używa. Rekordzista od 10 lat.

I już kilka razy Panu pisałem, że nie robię za dużo automatów do raportów.
Te są w BI.

Robi/nie robi/robi/nie robi/kocha/nie kocha/kocha/nie kocha ...

Każdy też ma w standardzie export do txt i pdf.

Ach kiedyś to były czasy...
Excelek był złem i miał zostać wyeliminowany (Poczytajcie nawet początek tego wątku) a
eksporty były tylko do PDFa i HTMLa... Ale biajom przeszło. Wyleczyli się. Już kochają excelka. I
texta też. Do PDFa excelek też zapisuje, tak, że zapis z biaja do PDFa to opcja nieużyteczna.
Wszyscy, i tak, dane z biaja do excelka (czasami via text, pozdro dla SAPciów, Tecików i
podobnych), tu raporcik I DOPIERO DO PDFa...

Musi Pan wziąć coś na kumanie. Kum-kum, kum-kum, kum-kum...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 13:24

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:05

Wojciech Gardziński:

Och, ten Andrzejek...a właściwie jego braki...

oj panie Wojtusiu... cóż za szkolny błąd! :)
Niewiedza to nie jest zero. Niewiedza to jest "nie-coś", czyli ~V
Im większe coś, tym większa niewiedza :DDD

Zapewne dlatego jest Pan zerem :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:44

Kurcze, zaraziłem się niekumaniem od Pana Sławka...
Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Och, ten Andrzejek...a właściwie jego braki...

oj panie Wojtusiu... cóż za szkolny błąd! :)
Niewiedza to nie jest zero.

1. czyli nie-null, czyli "coś"

Niewiedza to jest "nie-coś",

2. czyli "nie-coś"

czyli ~V

a co to V? Jeśli V to obojętnie-co (dziedzina nie została określona), to
3. i "coś", i "nie-coś" jednocześnie

Im większe coś, tym większa niewiedza :DDD

4. czyli jednak "coś" (skoro wprost proporcionalne)

Zapewne dlatego jest Pan zerem :)

5. czyli jednak, znowu, "nie-coś" (bo skoro jestem chodzącą niewiedzą, czyli zerem...)

Konkluzja standardowa tego, kto nie wie, czy "coś" to "coś", czy "nie-coś", czy jeszcze "coś
innego". Dopóki nie damy Panu Andrzejowi do ręki prospektu reklamowego, gdzie jasno(!)
powiemy mu, czym jest "coś", co ma sprzedawać, to się niczego nie dowiemy.

Cóż wiemy o tym świecie? ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 14:01

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:55

Wojciech Gardziński:

czyli ~V
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Im większe coś, tym większa niewiedza :DDD

4. czyli jednak "coś" (skoro wprost proporcionalne)

Panie Wojtusiu, jak zwykle wracamy do przedszkola...
Kwantyfikator... szczegółowy... to V... :) http://pl.wikipedia.org
/wiki/Kwantyfikator_egzystencjalny

Istnieje jakaś wiedza... a Pan jej nie ma :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:21

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

czyli ~V

a co to V? Jeśli V to obojętnie-co (dziedzina nie została określona), to
3. i "coś", i "nie-coś" jednocześnie

Im większe coś, tym większa niewiedza :DDD

4. czyli jednak "coś" (skoro wprost proporcionalne)

Panie Wojtusiu, jak zwykle wracamy do przedszkola...
Kwantyfikator... szczegółowy... to V... :) http://pl.wikipedia.org
/wiki/Kwantyfikator_egzystencjalny

Istnieje jakaś wiedza... a Pan jej nie ma :)

Kwantyfikator egzystencjalny wymaga CZEGOŚ ZA KWANTYFIKATOREM...
Aaaaaaaaaaaaa, np.
V[w] gdzie A[l] nal.do {ludzie}\{WG, KR} [l] ma [w]

V - kwantyfikator szczegółowy (istnieje takie...)
A - kwantyfikator ogólny (dla każdego...)
[w] - wiedza (= tajemna wiedza biajowa)
[l] - ludź
nal.do - należący do

Mówiłem, że Panu Andrzejowi trzeba napisać, co ma myśleć...

PS
Uzupełniłem KR, muszę pamiętać o koledze ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 14:37

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:31

Wojciech Gardziński:

Mówiłem, że Panu Andrzejowi trzeba napisać, co ma myśleć...

przed editem

~Vw Aw nal.do {ludzie}\{WG}
po edycji

poprawione bo jak ktoś miałby uwierzyć, że WG wie wszystko? :DDD

a prawda jest taka, że:
A[wBI] ~(V[wBi] {WG, KR} ma wBI)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 14:42

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 14:38

Andrzej O.:

A[wBI] ~(V[wBi] {WG, KR} ma wBI)

Wystarczyłoby:

~V[wBi] {WG, KR} ma wBI

Rewelacja ;). Przekształcenie pierwsza klasa!
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 14:49

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:48

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

A[wBI] ~(V[wBi] {WG, KR} ma wBI)

Wystarczyłoby:

~V[wBi] {WG, KR} ma wBI

Rewelacja ;). Przekształcenie pierwsza klasa!
Nawet tu powiedziałem Panu, co Pan ma myśleć.

No nie wiem... nie jest tak, że istnieje jakaś wiedza o BI, której nie macie... nie ma takiego
kawałka wiedzy o BI, którą macie :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:55

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Kobiety to chyba uwielbiają Pana Szanownego?. Ach, ta bezsensowna, dzika agresja...

Stwierdzam, że to nic niezwykłego.

Do tego czarujący...

Proszę mi wytłumaczyć jak ktoś pracując firmie może używać Pana wersji free.

Normalnie. Licencja jest. Włącza i ... używa. Rekordzista od 10 lat.

No to jest licencja czy jest free ?

I już kilka razy Panu pisałem, że nie robię za dużo automatów do raportów.
Te są w BI.

Robi/nie robi/robi/nie robi/kocha/nie kocha/kocha/nie kocha ...

Każdy też ma w standardzie export do txt i pdf.

Ach kiedyś to były czasy...
Excelek był złem i miał zostać wyeliminowany (Poczytajcie nawet początek tego wątku) a
eksporty były tylko do PDFa i HTMLa... Ale biajom przeszło. Wyleczyli się. Już kochają
excelka. I texta też. Do PDFa excelek też zapisuje, tak, że zapis z biaja do PDFa to opcja
nieużyteczna. Wszyscy, i tak, dane z biaja do excelka (czasami via text, pozdro dla SAPciów,
Tecików i podobnych), tu raporcik I DOPIERO DO PDFa...

I co z tego bełkotu za przeproszeniem wynika ?
Bi są złe bo pozwalają na export ? To, że Pan używa tego jak wkładka do swoich dma, to nie
oznacza, że reszta świata też.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:34

Wojciech Gardziński:

Art. 54.
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów

Wiesz, oszołomie, gdybyś się powołał na 13 poprawkę do Konstytucji USA to by nawet miało
uzasadnienie, a tak wyszło jak zwykle, czyli żałośnie.

Ehh, Wielkie G i jego "polot"...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:25

 

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

5 z 7 2013-03-22 08:31



Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

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

Sławomir Broda:

No to jest licencja czy jest free ?

Proszę Pana Szanownego, dzień dobry!
Są różne rodzaje licencji. Jeżeli komuś wystarcza licencja testowa, może jej używać do woli.
Jeżeli ktoś chce mieć full, gwarancję, doradztwo, takietamy, kupuje...

Ach kiedyś to były czasy...
Excelek był złem i miał zostać wyeliminowany (Poczytajcie nawet początek tego wątku) a
eksporty były tylko do PDFa i HTMLa... Ale biajom przeszło. Wyleczyli się. Już kochają
excelka. I texta też. Do PDFa excelek też zapisuje, tak, że zapis z biaja do PDFa to opcja
nieużyteczna. Wszyscy, i tak, dane z biaja do excelka (czasami via text, pozdro dla
SAPciów, Tecików i podobnych), tu raporcik I DOPIERO DO PDFa...

I co z tego bełkotu za przeproszeniem wynika ?
Bi są złe bo pozwalają na export ? To, że Pan używa tego jak wkładka do swoich dma, to nie
oznacza, że reszta świata też.

Wszyscy tego używają jako ŹRÓDŁA DO RAPORTÓW - WSZYSCY!
Eksportują, a potem wkładają do exceliozki, z którą to biaje tak, niby, walczą.
I walczą, i walczą, i walczą. Gasząc pożary benzyną, czyli coraz to większą fabryką,... robiącą
takie same "gotowe, hehehe, raporty"
SOA TO CYWILIZUJE.

E:Literówki

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.03.13 o godzinie 21:00

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:52

Wojciech Gardziński:

Wszyscy tego używają jako ŹRÓDŁA DO RAPORTÓW - WSZYSCY!
Eksportują, a potem wkładają do exceliozki, z którą to biaje tak, niby, walczą.

Powiedział WG, który przecież wie WSZYSTKO i nikt go nie przekona, ze "biale jest biale".

Nie ujawnil sie co prawda nikt (poza wspolnikiem smerfem maruda), kto uwaza podobnie, ale to
jest maly szczegol. WG wie! WG ma dorobek na goldenline i linkedin (co prawda w roli
wioskowego idioty, ale zawsze to dorobek)

No wiec jeszcze raz, zeby troche juz wysluzone zwoje mozgowe mogly ogarnac: to co pan
mowisz jest niczym nie popartym bajaniem podstarzalego trolla, ktory nie ma zadnych
(ZADNYCH) dowodow na swoje tezy i zadnej praktycznej wiedzy w zakresie BI. NIKT (okragle
zero), oczywiscie poza kr&wg, nie traktuje spoa jako rozwiazania uniwersalnego, ktore mozna
zastosowac w duzych organizacjach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:15

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

No to jest licencja czy jest free ?

Proszę Pana Szanownego, dzień dobry!
Są różne rodzaje licencji. Jeżeli komuś wystarcza licencja testowa, może jej używać do woli.
Jeżeli ktoś chce mieć full, gwarancję, doradztwo, takietamy, kupuje...

Pisał Pan, że Ci jadą na licencji free-noncomercial. Jak taka licencja może być w firmie używana
?

Ach kiedyś to były czasy...
Excelek był złem i miał zostać wyeliminowany (Poczytajcie nawet początek tego wątku) a
eksporty były tylko do PDFa i HTMLa... Ale biajom przeszło. Wyleczyli się. Już kochają
excelka. I texta też. Do PDFa excelek też zapisuje, tak, że zapis z biaja do PDFa to opcja
nieużyteczna. Wszyscy, i tak, dane z biaja do excelka (czasami via text, pozdro dla
SAPciów, Tecików i podobnych), tu raporcik I DOPIERO DO PDFa...

I co z tego bełkotu za przeproszeniem wynika ?
Bi są złe bo pozwalają na export ? To, że Pan używa tego jak wkładka do swoich dma, to
nie oznacza, że reszta świata też.

Wszyscy tego używają jako ŹRÓDŁA DO RAPORTÓW - WSZYSCY!
Eksportują, a potem wkładają do exceliozki, z którą to biaje tak, niby, walczą.

WSZYSCY TO KŁAMIĄ. A to co Pan pisze jest w najlepszym wypadku koloryzowaniem, w
najgorszym zwykłą manipulacją.
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takie same "gotowe, hehehe, raporty"

Hehehe, wszyscy kierownicy, dyrektorzy, prezesi i inne menagery nie innego nie robią tylko
export do excela i jazda.

SOA TO CYWILIZUJE.

BOA też, a działa nawet bez excela.

E:Literówki

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 06:33

Sławomir Broda:

Są różne rodzaje licencji. Jeżeli komuś wystarcza licencja testowa, może jej używać do
woli.
Jeżeli ktoś chce mieć full, gwarancję, doradztwo, takietamy, kupuje...

Pisał Pan, że Ci jadą na licencji free-noncomercial. Jak taka licencja może być w firmie
używana ?

Ja nie zaglądam firmom w papiery. Jeżeli chcą - używają. JA do tego nic nie mam.

WSZYSCY TO KŁAMIĄ. A to co Pan pisze jest w najlepszym wypadku koloryzowaniem, w
najgorszym zwykłą manipulacją.

Uff, to i tak ten zakres nie pokrywa się z głupotą, debilizmem, chamstwem, które są wręcz
oczywiste dla pozostałych tu.

I walczą, i walczą, i walczą. Gasząc pożary benzyną, czyli coraz to większą fabryką,...
robiącą takie same "gotowe, hehehe, raporty"

Hehehe, wszyscy kierownicy, dyrektorzy, prezesi i inne menagery nie innego nie robią tylko
export do excela i jazda.

SOA TO CYWILIZUJE.

BOA też, a działa nawet bez excela.

A czy ja powiedziałem że nie? Architektura błota TO RATUNEK dla BI (!!!), to pierwszy krok w
normalność. Bardzo nieporadny, ale pierwszy. Elastyczność użytkowa ZWYCIĘŻA
"profesjonalizm".
Biaje to widzą i zazdroszczą. I tworzą protezy excelka, jeszcze bardziej nieporadne, niż BOA.
Aż śmiać się chce.

SOA jest zbiorem zasad, dzięki którym mogą się odbyć kroki dalsze.
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

BOA też, a działa nawet bez excela.

A czy ja powiedziałem że nie? Architektura błota TO RATUNEK dla

BOA - B od BullShit
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