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- W pewnej części ciała ma wspieranie podejmowania decyzji.

Zaś UFO nic nie skumał. Ja tu jestem PO TO, ŻEBY ANALITYK BYŁ W CENTRUM.

na pewno się uda.... jak ziemia zmieni się w wirujący dysk i słońce zacznie wokól niego krążyć.

Swoją drogą to jest dopiero rewolucja kopernikańska.... Analityk ma być kurna w centrum!!!
Wokół analityka będzie w pierwszym kręgu Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy,
Szefowie Dywizji... w kolejnych kręgach pozostałe funkcje. Że też nikt inny na ten pomysł nie
wpadł?! Zaraz, zaraz... może to dlatego, że pozostali mają klepki w porządku?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:40

Stefan T.:

Swoją drogą to jest dopiero rewolucja kopernikańska.... Analityk ma być kurna w centrum!!!
Wokół analityka będzie w pierwszym kręgu Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy,
Szefowie Dywizji... w kolejnych kręgach pozostałe funkcje. Że też nikt inny na ten pomysł nie
wpadł?! Zaraz, zaraz... może to dlatego, że pozostali mają klepki w porządku?

Rozumiem, że po etapie wyśmiewania, wykpiwania, wyszydzania, itp. nadszedł czas
przeinaczania.
Taki los.

Nie, nie chodzi o to, żeby czynić analityka super-kimś w firmie, a tym bardziej przesuwać go
gdzieś w strukturze organizacyjnej.
Chodzi o to, że, jeśli analityk ma dostarczać analiz/raportów/informacji do decyzji to nie może
być dodatkiem do biaja.
A bycie w centrum nie oznacza zmiany struktury organizacyjnej, tylko sposobu (kierunku przede
wszystkim) przepływu informacji dla tychże analiz. To pytanie jest w sam raz dla Krzysztofa R. -
niniejszym specjalnie mu je przekazuję.

PS
To 2. post na 176. stronie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 15:43

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:42

Wojciech G.:

Stefan T.:

Swoją drogą to jest dopiero rewolucja kopernikańska.... Analityk ma być kurna w
centrum!!! Wokół analityka będzie w pierwszym kręgu Dyrektor Zarządzający, Dyrektor
Finansowy, Szefowie Dywizji... w kolejnych kręgach pozostałe funkcje. Że też nikt inny na
ten pomysł nie wpadł?! Zaraz, zaraz... może to dlatego, że pozostali mają klepki w
porządku?

Rozumiem, że po etapie wyśmiewania, wykpiwania, wyszydzania, itp. nadszedł czas
przeinaczania.
Taki los.

Nie, nie chodzi o to, żeby czynić analityka super-kimś w firmie, a tym bardziej przesuwać go
gdzieś w strukturze organizacyjnej.
Chodzi o to, że, jeśli analityk ma dostarczać analiz/raportów/informacji do decyzji to nie może
być dodatkiem do biaja.
A bycie w centrum nie oznacza zmiany struktury organizacyjnej, tylko sposobu (kierunku
przede wszystkim) przepływu informacji dla tychże analiz. To pytanie jest w sam raz dla
Krzysztofa R. - niniejszym specjalnie mu je przekazuję.

To teraz tylko czekać na miliard słów z których i tak się nic nie dowiemy!

Analityk nie ma być w centrum, tylko on ma być centrum. To już było:

Wojciech G.:

Normalnie, tak samo.
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Wojciech G.:

Ale ja nie twierdzę, że wszędzie będę robił to tak samo.

P.S. To 3 post na 176 stronie. Mój gul odbija się non-stop od podłogi i sufitu. Tak mi skacze!

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 15:49

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:46

.

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 15:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:47

.

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 15:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:48

Wojciech G.:

Stefan T.:

Swoją drogą to jest dopiero rewolucja kopernikańska.... Analityk ma być kurna w
centrum!!! Wokół analityka będzie w pierwszym kręgu Dyrektor Zarządzający, Dyrektor
Finansowy, Szefowie Dywizji... w kolejnych kręgach pozostałe funkcje. Że też nikt inny na
ten pomysł nie wpadł?! Zaraz, zaraz... może to dlatego, że pozostali mają klepki w
porządku?

Rozumiem, że po etapie wyśmiewania, wykpiwania, wyszydzania, itp. nadszedł czas
przeinaczania.
Taki los.

Nie, nie chodzi o to, żeby czynić analityka super-kimś w firmie, a tym bardziej przesuwać go
gdzieś w strukturze organizacyjnej.
Chodzi o to, że, jeśli analityk ma dostarczać analiz/raportów/informacji do decyzji to nie może
być dodatkiem do biaja.
A bycie w centrum nie oznacza zmiany struktury organizacyjnej, tylko sposobu (kierunku
przede wszystkim) przepływu informacji dla tychże analiz. To pytanie jest w sam raz dla
Krzysztofa R. - niniejszym specjalnie mu je przekazuję.

PS
To 2. post na 176. stronie.

Jakie przeinaczanie? Przecież napisał Pan, że "Ja tu jestem PO TO, ŻEBY ANALITYK BYŁ W
CENTRUM". To ma być w centrum czy nie? Chyba, że "bycie w centrum" nie oznacza "bycia w
centrum". Klasyka :). Ten wpis pretenduje do nagrody za najbardziej debilny wpis roku 2013 (a
jest dopiero połowa kwietnia). Brawo.

Analityk nie tylko nie powinien być w centrum, ale może znaleźć się w ogóle poza przepływem
informacji. Analityk to funkcja POMOCNICZA w procesie raportowania nie zaś CENTRALNA. W
procesie dystrybucji standardowych raportów (których jest większość wbrew temu co mówi
grandpa Kris i grandpa Woj) analityk nie musi uczestniczyć. Chciałbym zobaczyć jednego
dyrektora finansowego w dużej firmie (oprócz dyrfina), który ustawi przepływ informacji w firmie
pod swoich analityków.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 18:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:23

Wojciech G.:

To pytanie jest w sam raz dla Krzysztofa R. - niniejszym specjalnie mu je przekazuję.
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Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 18:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 18:25

Wojciech G.:

W każdym razie to 3.500. post tego wątku. TRZY TYSIĄCE PIĘĆSETNY.
A Malwince i Darkowi/Łukaszkowi niech skacze gul.

A ten gul to od czego? Od liczby postów w wątku? Czy od lajków?

To jak w AFINIE wygląda podział przychodu - wg postów, lajków czy znaków? Bo w znakach to
KR bije Pana WG na głowę :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:55

Stefan T.:

Chciałbym zobaczyć jednego dyrektora finansowego w dużej firmie (oprócz dyrfina), który
ustawi przepływ informacji w firmie pod swoich analityków.

Nie tylko w przepływie informacji - powinni być jedynymi adminami systemu raportowego. Jak w
przypadku MEGAexceli - są tak wielkie i tak poplątane, ze zna je tylko jedna osoba w firmie. A
wraz z jej np. odejśceim ginie cała tajemna wiedza związane z MEGAexcelem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:59

Andrzej O.:

Stefan T.:

Chciałbym zobaczyć jednego dyrektora finansowego w dużej firmie (oprócz dyrfina), który
ustawi przepływ informacji w firmie pod swoich analityków.

Nie tylko w przepływie informacji - powinni być jedynymi adminami systemu raportowego.
Jak w przypadku MEGAexceli - są tak wielkie i tak poplątane, ze zna je tylko jedna osoba w
firmie. A wraz z jej np. odejśceim ginie cała tajemna wiedza związane z MEGAexcelem.

Ponieważ jest to jedyny poważny, musi doczekać odpowiedzi.

Właśnie tu nie ma Pan racji.
Leczyłem wiele "excelioz" i, w przypadku onych, nie przeczę Pańskiej tezie, że "jedna osoba zna i
bez niej się wali". Rozwiązania, oparte o HDA, są, wbrew pozorom (bo czasami też są zapisane w
Excelu), świetnie odukomentowane - SQLki są zapisane, wiadomo, co robią, wiadomo, w jakiej
kolejności, przeczyta je każdy ITek, poprawki folderów i takie tam to zwykle zmiana
parametrów, itp. Serio.
Robiłem czasami takie rzeczy, jak skomplikowana HDA, a potem, po prostu, kopiowałem SQLki i
ITek, nie myśląc zbyt wiele, przeklejał je do jakichś tam DTSów i działało. "Algorytm" był mój,
rozwiązanie było w SQLSie i grała muzyka. Najszybciej i najbardziej "sprawdzone klientem"
rozwiązanie.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:37

Stefan T.:

Jakie przeinaczanie? Przecież napisał Pan, że "Ja tu jestem PO TO, ŻEBY ANALITYK BYŁ W
CENTRUM". To ma być w centrum czy nie? Chyba, że "bycie w centrum" nie oznacza "bycia w
centrum". Klasyka :). Ten wpis pretenduje do nagrody za najbardziej debilny wpis roku 2013
(a jest dopiero połowa kwietnia). Brawo.

Hehehe, widać, że Stefcio nie ma kobity. Nie chce Pana żadna, czy co?
Są różne "centra". Idź Pan z kobitą w niedzielę do parku, to ona będzie chciała być w centrum,
chociaż park będzie na peryferiach.
Ależ Pana Stefcia ciągnie do tych debilizmów, musi swój.

PS
Chłopcy, weźcie cóś wspomóżcie byty umarłe:
http://www.bi.pl
http://goldenline.pl/forum/3237136/jestem-bi-tylko-jaki/

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 20:44

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:41
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Wojciech G.:

Stefan T.:

Jakie przeinaczanie? Przecież napisał Pan, że "Ja tu jestem PO TO, ŻEBY ANALITYK BYŁ W
CENTRUM". To ma być w centrum czy nie? Chyba, że "bycie w centrum" nie oznacza "bycia
w centrum". Klasyka :). Ten wpis pretenduje do nagrody za najbardziej debilny wpis roku
2013 (a jest dopiero połowa kwietnia). Brawo.

Hehehe, widać, że Stefcio nie ma kobity. Nie chce Pana żadna, czy co?
Są różne "centra". Idź Pan z kobitą w niedzielę do parku, to ona będzie chciała być w centrum,
chociaż park będzie na peryferiach.
Ależ Pana Stefcia ciągnie do tych debilizmów, musi swój.

No oszywiscie, ze tak! Wreszcie rozumiem. Analityk ma być w centrum swojej kanciapy, ktora
znajduje sie na peryferiach przeplywu informacji. Noż to genialne jest !

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 20:46

Stefan T.:

Hehehe, widać, że Stefcio nie ma kobity. Nie chce Pana żadna, czy co?

No oszywiscie, ze tak!

Bidulek.
PS
Chociaż wiadomo, skąd taki nerwowy...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 15.04.13 o godzinie 20:50

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:48

Wojciech G.:

Stefan T.:

Jakie przeinaczanie? Przecież napisał Pan, że "Ja tu jestem PO TO, ŻEBY ANALITYK BYŁ W
CENTRUM". To ma być w centrum czy nie? Chyba, że "bycie w centrum" nie oznacza "bycia
w centrum". Klasyka :). Ten wpis pretenduje do nagrody za najbardziej debilny wpis roku
2013 (a jest dopiero połowa kwietnia). Brawo.

Hehehe, widać, że Stefcio nie ma kobity. Nie chce Pana żadna, czy co?
Są różne "centra". Idź Pan z kobitą w niedzielę do parku, to ona będzie chciała być w centrum,
chociaż park będzie na peryferiach.
Ależ Pana Stefcia ciągnie do tych debilizmów, musi swój.

PS
Chłopcy, weźcie cóś wspomóżcie byty umarłe:
http://www.bi.pl
http://goldenline.pl/forum/3237136/jestem-bi-tylko-jaki/

To Pan pozmiatał...szkoda, że siebie. Jak tam grupa na google? To byt umarły, czy może w
ogóle nie były?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 20:53

Wojciech G.:

Robiłem czasami takie rzeczy, jak skomplikowana HDA, a potem, po prostu, kopiowałem
SQLki i ITek, nie myśląc zbyt wiele, przeklejał je do jakichś tam DTSów i działało. "Algorytm"
był mój, rozwiązanie było w SQLSie i grała muzyka. Najszybciej i najbardziej "sprawdzone
klientem" rozwiązanie.

Ciekawostka - DTSem skopiowanym z excela zasilał HD, ciągnął do excela do exceliozy...
rewelacja.

Kogo Pan przekonał do HD z przeliczeniami w excelu? :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 21:23

Łukasz D.:

To Pan pozmiatał...szkoda, że siebie. Jak tam grupa na google? To byt umarły, czy może w
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Zgadza się, to byt nie były, to byt istniejący.
Pana polszczyzna jest zniewalająca.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:36

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Robiłem czasami takie rzeczy, jak skomplikowana HDA, a potem, po prostu, kopiowałem
SQLki i ITek, nie myśląc zbyt wiele, przeklejał je do jakichś tam DTSów i działało.
"Algorytm" był mój, rozwiązanie było w SQLSie i grała muzyka. Najszybciej i najbardziej
"sprawdzone klientem" rozwiązanie.

Ciekawostka - DTSem skopiowanym z excela zasilał HD, ciągnął do excela do exceliozy...
rewelacja.

Kogo Pan przekonał do HD z przeliczeniami w excelu? :D

Panie Andrzeju, to już jest mój akt desperacji:
Czy Pan kiedykolwiek cokolwiek zrozumiał?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:37

Wojciech G.:

Panie Andrzeju, to już jest mój akt desperacji:
Czy Pan kiedykolwiek cokolwiek zrozumiał?

To rzeczywiście wielki akt desperacji, tylko adresat zły - powinien Pan skierować to pytanie do
siebie.

Proponuje Pan "system raportowy" z podłączeniem exceli do rozproszonych kostek, z
przeliczeniami w tych excelach - to jest jedyna różnica pomiędzy exceliozą WYSZUKAJ.PIONOWO
a AFINEM, który zamiast do tabel w excelu zasila agregacje w kostkach i następnie pobiera do
exceli raportowo-przeliczeniowych.
Następnie chwali się Pan, że przeniósł Pan definicje zasileń kostek do HD.

Pytam się wobec tego - komu chce Pan wcisnąć kit, że ktoś zgodził się na zbudowanie HD, która
służy do prowadzenia przeliczeń w excelu?

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 16.04.13 o godzinie 12:43

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:03

Wojciech G.:

Łukasz D.:

To Pan pozmiatał...szkoda, że siebie. Jak tam grupa na google? To byt umarły, czy może w
ogóle nie były?

Zgadza się, to byt nie były, to byt istniejący.
Pana polszczyzna jest zniewalająca.

W końcu powoli zaczyna Pan łapać...ale jeszcze trochę brakuje więc Panu wytłumaczę:

W tych postach chodzi o to, żeby Pan i Pański kumpel od rewolucji zauważyli, że używanie
wielkich słów w połączeniu z błędami (w tym przypadku językowymi, a w Panów
merytorycznymi) jest bez sensu i budzi bardziej politowanie niż uznanie. Trochę Panu zajęło
zwrócenie uwagi na to, ale może chociaż wnioski Pan wyciągnie?

P.S. Jak tam wielki powrót KR? Chętnie poczytałbym jakiś post z miliardem znaków, bez żadnej
wartości merytorycznej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:04

Wojciech G.:

Hehehe, widać, że Stefcio nie ma kobity. Nie chce Pana żadna, czy co?
Są różne "centra". Idź Pan z kobitą w niedzielę do parku, to ona będzie chciała być w centrum,
chociaż park będzie na peryferiach.
Ależ Pana Stefcia ciągnie do tych debilizmów, musi swój.
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