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Wojciech Gardziński:

LOGIKA, SZEFUNIU!
Albo MNIE się Pan czepiasz, albo chcesz Pan Z KIMŚ gadać.
Wszyscy w tej CIMA-ie tak mają?

PS
Poza tym,...
przepraszam, ja naprawdę jestem taki niekumaty

Wiem.

(też mam coś z CIMĄ wspólnego?)

Co się Pan tak tej CIMA czepił?

, ale nie mogę doszukać się pytania...

Więc zadam je poraz ostatni. Czy może Pan naprowadzić na cytat (link, cokolwiek...)

odwołujący się do opinii analityka korzystającego z rozwiązań wg Pana koncepcji i

jednocześnie z nich zadowolonego w porównaniu z przeciętnym rozwiązaniem BI?

Mam nadzieję, że teraz wreszcie zrozumiał Pan pytanie i nie będzie odbiegał od tematu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:59

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

LOGIKA, SZEFUNIU!
Albo MNIE się Pan czepiasz, albo chcesz Pan Z KIMŚ gadać.
Wszyscy w tej CIMA-ie tak mają?

PS
Poza tym,...
przepraszam, ja naprawdę jestem taki niekumaty

Wiem.

(też mam coś z CIMĄ wspólnego?)

Co się Pan tak tej CIMA czepił?

Mi CIMA wisi i powiewa, bo
Ale Pan się tak słodko denerwuje...

, ale nie mogę doszukać się pytania...

Więc zadam je poraz ostatni. Czy może Pan naprowadzić na cytat (link, cokolwiek...)

odwołujący się do opinii analityka korzystającego z rozwiązań wg Pana koncepcji i

jednocześnie z nich zadowolonego w porównaniu z przeciętnym rozwiązaniem BI?

Nie mogę, bo zapomniałem sznurków do mojego analityka-marionetki. Musiałem

zostawić w taksówce.

Mam nadzieję, że teraz wreszcie zrozumiał Pan pytanie i nie będzie odbiegał od tematu.

A Pan logiki coś skumał w tym czasie? Będzie lepiej?

I jeszcze coś o CIMie, bo jak wyżej:
CIMA-śCIMA.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:03

Wojciech Gardziński:

Tu rzucam wyzwanie, że "Microsoft Excel: The king of BI"

nie udało się Panu rzucić nikomu wyzwania.

Jedynie naopowiadał Pan głupot, że mityczna CIMA opowiada dziwne rzeczy o BI.

Uczą Pana na tej CIMA'ce (sCIeMniAją), że "Wszystko rozwiąże nasz wspaniały BI, jak go Pan
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CIMA szkoli na uznany certyfikat Księgowego lub z Rachunkowości Zarządczej... więc nie bardzo
widzę związek...
http://www.cimaglobal.com/Members/Find-a-practising-ac...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:03

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

najpierw WG musiałby odcyfrować ten trudny skrót:
http://www.cimaglobal.com/

Już dawno go rozszyfrowałem.
Certifikatów I Materiałów Akwizycja

Nawet mnie za to wywalili z grupy CIMA :(
Niedobry jestem.

Głupi jesteś dziadku-wojtku. Co znaczy AFIN? A Fucked(up) Insane Neurotic?

No na pewno trafię na "nikt mnie nie lubi". Mam tam szczególne miejsce :)

Nie zawiodłeś mnie dziadku-wojtku. Znowu trafiłem na listę :). Nie podobało się rozszyfrowanie
acronymu ? Pomyślę na SpOA...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:10

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Tu rzucam wyzwanie, że "Microsoft Excel: The king of BI"

nie udało się Panu rzucić nikomu wyzwania.

...powiedział w 3323. poście Pan Andrzej.

Jedynie naopowiadał Pan głupot, że mityczna CIMA opowiada dziwne rzeczy o BI.

Nie wiem, czy opowiada. Ale wiedza kontrolingowa SAMA nie rozwiązuje problemów. Tacy goście
po tej CIMce to fantastyczny i łatwiutki łup dla biajów.
To niech gość napisze, co CIMA opowiada o informatyce...

Uczą Pana na tej CIMA'ce (sCIeMniAją), że "Wszystko rozwiąże nasz wspaniały BI, jak go
Pan tylko kupi", a Pan im wierzy. Wierzy Pan?

CIMA szkoli na uznany certyfikat Księgowego lub z Rachunkowości Zarządczej... więc nie
bardzo widzę związek...
http://www.cimaglobal.com/Members/Find-a-practising-ac...

Ja też. A powinien być! Bo specjalista to nie człowiek, który myśli, że wie, jak - takich to mamy
na pęczki. Specjalista UMIE ZROBIĆ.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 22:12

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:11

Wojciech Gardziński:

Mi CIMA wisi i powiewa, bo

Najwyraźniej nie tylko CIMA Panu wisi.

Ale Pan się tak słodko denerwuje...

Bynajmniej :)

Nie mogę, bo zapomniałem sznurków do mojego analityka-marionetki. Musiałem

zostawić w taksówce.
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A Pan logiki coś skumał w tym czasie? Będzie lepiej?

Tak. Np.:

IF(AND(Sens_Konwersacji=0;Własne_korzyści_z_konwersacji=0);Conversation_End="true";
IF(Coversation_partner="Moron";Conversation_Immediate_End="true";
Keep_discussing="True"))

I jeszcze coś o CIMie, bo jak wyżej:
CIMA-śCIMA.

Klasa sama w sobie, Panie W.G.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:17

Wojciech Gardziński:

To niech gość napisze, co CIMA opowiada o informatyce...

Nadal Pan nie rozumie.
To są certyfikaty z rachunkowości, a nie informatyki.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:18

Artur Kuliński:

A Pan logiki coś skumał w tym czasie? Będzie lepiej?

Tak. Np.:

IF(AND(Sens_Konwersacji=0;Własne_korzyści_z_konwersacji=0);Conversation_End="true";
IF(Coversation_partner="Moron";Conversation_Immediate_End="true";
Keep_discussing="True"))

Excel to logika.

W rzeczy samej. Czegoś tam jednak uczą. Gratuluję!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:18

Wojciech Gardziński:

W rzeczy samej. Czegoś tam jednak uczą. Gratuluję!

Nie uczą tam informatyki. Już o tym pisałem. Nie jest potrzebna. Zupełnie nie rozumiem
dlaczego Pan się na ten temat wypowiada, skoro nawet nie wie Pan, czym CIMA jest (za
wyjątkiem opracowanego przez Pana rozwinięcia skrótu).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:25

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

W rzeczy samej. Czegoś tam jednak uczą. Gratuluję!

Nie uczą tam informatyki. Już o tym pisałem. Nie jest potrzebna. Zupełnie nie rozumiem
dlaczego Pan się na ten temat wypowiada, skoro nawet nie wie Pan, czym CIMA jest (za
wyjątkiem opracowanego przez Pana rozwinięcia skrótu).

Hehehe. Gratuluję. WRESZCIE się Pan odezwał normalnie.
To i ja normalnie: Wiem i nie jest to wada CIMA-y ani ACCA-y, że nie uczą informatyki, chociaż,
może ciut by się przydało? Wiem, bo sam kiedyś chciałem po ACCAować (czyli Pan zaś zarzuca
mi coś bez uprzedniego o to pytania), zaraz po studiach, jak jeszcze nie miałem na siebie
pomysłu.

Ale ja nie zarzucałem tego i nie zarzucam nadal. Śmieję się tylko, że po pocimowaniu naprawdę
się jest łatwym łupem biaja. Zaprzeczy Pan?
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.04.13 o godzinie 22:32

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:31

Wojciech Gardziński:

Ale ja nie zarzucałem tego i nie zarzucam nadal. Śmieję się tylko, że po pocimowaniu
naprawdę się jest łatwym łupem biaja. Zaprzeczy Pan?

Trudno powiedzieć, czy to ma jakieś znaczenie w kontekście, czy jest albo nie jest się łatwym
łupem, bo co ma piernik do wiatraka.
Wiem tylko, że jakby ktoś mi zaproponował rozwiązanie oparte na zabezpieczanych folderach,
delegowaniu wiedzy o SQL na poziom zarządu itp, nie dyskutowałbym poważnie. Wcześniej
przedstawiłem swoje wątpliwości w tych kwestiach i nie otrzymałem satysfakcjonującej
odpowiedzi, zatem nie mam podstawy do zmiany zdania. Logika, jak pan napisał.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:41

Artur Kuliński:

To Pan jest ta osobą, której opinia nie ma dla mie wiekszej wartości.

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

I cztery stronki, gość, nakręcił...
Ścichapęk.

Dobranoc ;)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:41

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

To Pan jest ta osobą, której opinia nie ma dla mie wiekszej wartości.

http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

I cztery stronki, gość, nakręcił...
Ścichapęk.

Dobranoc ;)

Conversation_Immediate_End="true"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:44

Wojciech Gardziński:

Hehehe. Gratuluję. WRESZCIE się Pan odezwał normalnie.
To i ja normalnie: Wiem i nie jest to wada CIMA-y ani ACCA-y, że nie uczą informatyki,
chociaż, może ciut by się przydało?

Też gratuluję :D

Nie wie Pan dlaczego na certyfikacjach Microsoftu nie uczą controllingu i księgowości zgodnej z
IFRS? :DDD
MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008*
MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008*
MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2
MCITP: Database Administrator 2008
MCITP: Database Developer 2008
MCITP: SharePoint Administrator 2010
MCSD: Windows Store Apps Solutions Developer
MCSD: Web Applications Solutions Developer
MCSD: Application Lifecycle Management Solutions Developer
MCSA: SQL Server Solutions Associate

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:46

Dodam jeszcze, że gdyby Pan miał którykolwiek z tych certyfikatów czy szkoleń MS to
przynajmniej znałby Pan ich praktykę i procedury... może by Microsoft posłuchał rad Wielkiego
Developera.

Zdradzę Panu w tajemnicy, że na tym forum NIKT nie zamierza wydać złotówki na Pana produkt,
a więc niezależnie ile by się Pan tu produkował nikt go nie kupi, czysta strata czasu. Nawet jeśli
odtworzyłby Pan dokładnie w Afinie, któreś z wdrożeń BI to spodziewam się, że bez wsparcia ze
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Afina, doktrynalnie odrzuca. Nie wspominając o Pana koledze, który ma pojęcie o OLAPie na
poziomie znajomości tabeli przestawnej w Excelu...

Panie Wojtku, jakby Pan docenił te certyfikaty MS, to może ludzie by inaczej na Pana patrzyli...
ale Pan ich planowo nie docenia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 03:10

Wojciech Gardziński:

Artur Kuliński:

Wojciech Gardziński:

W rzeczy samej. Czegoś tam jednak uczą. Gratuluję!

Wiem, bo sam kiedyś chciałem po ACCAować (czyli Pan zaś zarzuca mi coś bez uprzedniego o
to pytania), zaraz po studiach, jak jeszcze nie miałem na siebie pomysłu.

Nie no... gratuluję decyzji życiowych. "Pomysł na siebie" oznacza:
- robienie z siebie kompletnego idioty na krajowych i międzynarodowych forach dyskusyjnych (i
co jeszcze zabawniejsze klasyfikowanie tej aktywności jako dorobku zawodowego)
- prowadzenie firmy-plankton typu "dwóch funfli z garażu" od 18 (!!!) lat
- stworzenie "rewolucyjnej teorii architektury analiz", która nie doczekała jeszcze ani jednego
prakycznego zastosowania (no może z wyjątkiem firmy AFIN)

P.S. Żeby studiować międzynarodowe kwalifikacje trzeba znać język angielski (chociażby na
poziomie podstawowym).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:31

Andrzej O.:

Dodam jeszcze, że gdyby Pan miał którykolwiek z tych certyfikatów czy szkoleń MS to
przynajmniej znałby Pan ich praktykę i procedury... może by Microsoft posłuchał rad
Wielkiego Developera.

Zdradzę Panu w tajemnicy, że na tym forum NIKT nie zamierza wydać złotówki na Pana
produkt,

Naprawdę? Szok. Pana Szanownego mój plan finansowy oceniał na 3 kiloafiny, a Stefcia na 5.
No to jak nie zarobię złotówki, to nie. To dostaniecie za 99 groszy - kto się zgłosi i ma co
najmniej 10 wpisów tutaj. (Limit: 1 na łeb)

a więc niezależnie ile by się Pan tu produkował nikt go nie kupi, czysta strata czasu.

Jeszcze popracuję. 99 groszy piechotą nie chodzi.

Nawet jeśli odtworzyłby Pan dokładnie w Afinie, któreś z wdrożeń BI to spodziewam się, że
bez wsparcia ze strony innych darmowych produktów MS poza Excelem i SQL, np. PowerPivot,
PowerView nie miałby Pan szans.

Brzuch mnie boli.

Problem w tym, ze Pan się tymi produktami nie chce wspierać i w imię obrony Afina,
doktrynalnie odrzuca. Nie wspominając o Pana koledze, który ma pojęcie o OLAPie na
poziomie znajomości tabeli przestawnej w Excelu...

Czemuż to, ach, czemuż, nie odezwał się Pan był, jak gromko jechałem po Power Pivocie w
osobistej Pana obecności? Już wtedy tytułował się Pan wszak "specjalistą"..., a ja już wtedy
miałem wyrobione zdanie (pół roku przed premierą Office 2010!).

Panie Wojtku, jakby Pan docenił te certyfikaty MS, to może ludzie by inaczej na Pana
patrzyli... ale Pan ich planowo nie docenia.

Certyfikatami Małomiękkiego można sobie wytapetować pokój, a i tak wiedza nie wzrośnie. To
zwykła sprzedaż. Ale ludzie to kupują, więc co do "ceny" obiekcji nie mam. Do ich wartości - tak.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 10:54

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:53

Artur Kuliński:
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Ale ja nie zarzucałem tego i nie zarzucam nadal. Śmieję się tylko, że po pocimowaniu
naprawdę się jest łatwym łupem biaja. Zaprzeczy Pan?

Trudno powiedzieć, czy to ma jakieś znaczenie w kontekście, czy jest albo nie jest się łatwym
łupem, bo co ma piernik do wiatraka.

Ma, proszę Pana. Ja nauczyłem się rozróżniać specjalistów finansowych tak:
Przyjeżdżam do firmy, albo dzwonię, albo cokolwiek i pytam dyrfina:
- Czy chce Pan, żebym zrobił Panu wszystkie raporty?
I, jak on odpowie, że tak, to już wiem, że się gość właśnie urodził i że nie ma pojęcia o temacie.

Najlepszą odpowiedź usłyszałem gdzieś 14 lat tamu od takiego jednego, współpracujemy do
dzisiaj:
- A poszedł mi Pan z Pana raportami. Raporty mam robić ja!

A jak Pana uczą? Że informatyka to taka służebnica pańska, terefere? A potem byle ITek Panu
powie "zabezpieczenia" i Pan będzie skomlał o eksport do Excelka. Znam takich przypadków
setki.

Wiem tylko, że jakby ktoś mi zaproponował rozwiązanie oparte na zabezpieczanych folderach,
delegowaniu wiedzy o SQL na poziom zarządu itp, nie dyskutowałbym poważnie.

A co Pan ma do folderów? Pan chce funkcjonalność, czy nazwę. Mogę to Panu nazwać "Super
File-System Windows Server Business Intelligence Security". Lepiej? Teraz pogadamy?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.04.13 o godzinie 11:20

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:19

Wojciech Gardziński:

(..)

Wiem tylko, że jakby ktoś mi zaproponował rozwiązanie oparte na zabezpieczanych
folderach, delegowaniu wiedzy o SQL na poziom zarządu itp, nie dyskutowałbym poważnie.

A co Pan ma do folderów? Pan chce funkcjonalność, czy nazwę. Mogę to Panu nazwać "Super
File-System Windows Server Business Intelligence Security". Lepiej? Teraz pogadamy?

Znalazł już Pan te ustawienia dostępu o których pisał? Czy jedzie Pan zgodnie z tym co napisał
Pan Stefan na temat trolli?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:55

Łukasz D.:

Znalazł już Pan te ustawienia dostępu o których pisał? Czy jedzie Pan zgodnie z tym co napisał
Pan Stefan na temat trolli?

Łałała...
Pan Łukasz nauczył się zadawać pytania!

"Umie Pan latać jak gołąbek, czy jest Pan takim cieniasem, jak ja o Panu myślę?"

No, no, no... gratulki! Próbuję odpowiedzieć, mózg się pali...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:03
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