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Wojciech G.:

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

"Kobite" ma za to WG.... Czy ona ma może zarost na twarzy?

Chce pan tak dyskutować? No problemo...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.04.2013, 12:34

Stefan T.:

Wojciech G.:

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

"Kobite" ma za to WG.... Czy ona ma może zarost na twarzy?

Chce pan tak dyskutować? No problemo...

Zapomniał Pan dodać, że to pierwszy post na 177 stronie!! To będzie bardzo ważne, gdy oni będą
chcieli dalej ukrywać prawdę!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |16.04.2013, 12:36

Łukasz D.:

Zapomniał Pan dodać, że to pierwszy post na 177 stronie!! To będzie bardzo ważne, gdy oni

będą chcieli dalej ukrywać prawdę!

Słusznie. Ten post jest 3. na 177. stronie.

A ja tu mam nowinkę!
SAP BI... nie, no, nie uwierzycie... na pewno nie uwierzycie, przecież to musiał wymyślić ktoś na
horrendalnie wielkim fleku... oni tam nieźle piją! Chcę pracować w SAP!

SAP BI GENERUJE PRZYCHODY

Cytat:
A korzyści to przede wszystkim ograniczenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa działalności i

lepsze zarządzanie ryzykiem, a także generowanie nowych strumieni przychodów.

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Niezłe jaja.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.04.2013, 13:03

Dariusz K.:

Ależ Pana Stefcia ciągnie do tych debilizmów, musi swój.

Achaaaa.... swój. Widzi Pan w powyższym scenariuszu "swojego". No to dobrze, że się nam
Pan w końcu przyznał, że nie ma kobity i ciągnie go do debilizmów. Cóż za samokrytyka,
brawo!

Ileż ten Cognos BI i jego inżynier wsparcia wsparcia potrafi wydusić z jednego, jedynego słowa
"swój"?!...
BI jest wielki! Chwała jego wyznawcom!
Dzięki za podbitkę!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.04.2013, 13:25

Wojciech G.:

 

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 2013-04-19 14:20



Dariusz Kiełbasa
Senior Software
Engineer

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Malwina
Tomaszewska
Senior Associate
Consultant,
Microstrategy

Andrzej
Olechowicz
"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...

Ileż ten Cognos BI i jego inżynier wsparcia wsparcia potrafi wydusić z jednego, jedynego
słowa "swój"?!...
BI jest wielki! Chwała jego wyznawcom!

Ależ proszę nie umniejszać swojej roli jako inicjatora jakże inteligentnych
wynurzeń o tym kto ma, a kto nie ma kobiety!
Proszę nie umniejszać swojego mistrzostwa!

Dzięki za podbitkę!

Ależ skąd przekonanie, że jestem temu przeciwny?
A niech Pan się cieszy!

PS. To jest piąty post na 177 stronie ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.04.2013, 13:47

Dariusz K.:

Ależ proszę nie umniejszać swojej roli

Nie umniejszam swojej roli!

Dużo pracy przed nami.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.04.2013, 14:07

Andrzej O.:

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 :)

Podzieli się Pan zyskami, bo dałam 'like' ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 22:02

Malwina T.:

Andrzej O.:

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

Podzieli się Pan zyskami, bo dałam 'like' ;)

nie mam udziałów w AFINie - proszę zapytać WG&KR, może zrobią jakąś niepubliczną emisję
akcji ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:06

Andrzej O.:

Malwina T.:
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Andrzej O.:

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

Podzieli się Pan zyskami, bo dałam 'like' ;)

Oczywiście - patrz niżej.

nie mam udziałów w AFINie - proszę zapytać WG&KR, może zrobią jakąś niepubliczną emisję
akcji ;)

Pewnie, że zrobią - już robią.
Narzędzia są za free (obiecałem członkom tej grupy AFINA za 99 groszy, a pozostałe narządka są
darmowe i już) - robić usługi i kasować za nie! Kaska dla Szanownych Państwa. Nie musicie mieć
na nic naszej zgody - robicie usługi: kosteczki, HDA, raporciki - ile wlezie! A jak czegoś tam nie
wiecie - to Wam jeszcze podpowiemy.
Byle robić to sensownie - Wasza wiedza o SQLkach i bazkach + wiedza o zasadach hurtowni, itp.
+ elastyczność Excelka i heja!
Byle Wasz Klient był zadowolony, a nie ciągle: biaj->eksport->exceliozka.
Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do kasowania za licencje - a potem niech się dzieje, co
chce. Nie - tu jest inaczej.
Tu klient ma być zadowolony. Serio.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:19

Malwina T.:

Andrzej O.:

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 :)

Podzieli się Pan zyskami, bo dałam 'like' ;)

A co ? Pani mocodawcy płacą za mało ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 22:23

Sławomir B.:

Malwina T.:

Andrzej O.:

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 :)

Podzieli się Pan zyskami, bo dałam 'like' ;)

A co ? Pani mocodawcy płacą za mało ?

szukam sposobu, jak szybko zarobić milion

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 22:33

Wojciech G.:
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Andrzej O.:

Malwina T.:

Andrzej O.:

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

Podzieli się Pan zyskami, bo dałam 'like' ;)

Oczywiście - patrz niżej.

nie mam udziałów w AFINie - proszę zapytać WG&KR, może zrobią jakąś niepubliczną
emisję akcji ;)

Pewnie, że zrobią - już robią.
Narzędzia są za free (obiecałem członkom tej grupy AFINA za 99 groszy, a pozostałe narządka
są darmowe i już) - robić usługi i kasować za nie! Kaska dla Szanownych Państwa. Nie musicie
mieć na nic naszej zgody - robicie usługi: kosteczki, HDA, raporciki - ile wlezie! A jak czegoś
tam nie wiecie - to Wam jeszcze podpowiemy.
Byle robić to sensownie - Wasza wiedza o SQLkach i bazkach + wiedza o zasadach hurtowni,
itp. + elastyczność Excelka i heja!
Byle Wasz Klient był zadowolony, a nie ciągle: biaj->eksport->exceliozka.
Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do kasowania za licencje - a potem niech się dzieje, co
chce. Nie - tu jest inaczej.
Tu klient ma być zadowolony. Serio.

Czyli klienci kupujący rozwiązania BI są z nich niezadowoleni? Dobrze rozumiem?
A ich niezadowolenie objawia się tym, że wciąż kupują nowe licencje i inwestują w rozwiązania
typu BI.

Panie Wojciechu, BI ma dużo szersze zastosowanie niż eksport do excela.
Ale o tym było pisane już wiele razy w tym wątku, a Pan chyba celowo pomija te informacje.

To co można zrobić za pomocą profesjonalnego systemu BI wychodzi poza świat excela.
To nie są tylko raporty pokazujące ile jest postów na stronie w obecnym wątku.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 22:43

Malwina T.:

Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do kasowania za licencje - a potem niech się dzieje, co
chce. Nie - tu jest inaczej.
Tu klient ma być zadowolony. Serio.

Czyli klienci kupujący rozwiązania BI są z nich niezadowoleni? Dobrze rozumiem?
A ich niezadowolenie objawia się tym, że wciąż kupują nowe licencje i inwestują w rozwiązania
typu BI.

Doskonale spisanymi umowy biajowe są. Polewanie benzynką ogników. W następnej wersji...
musicie dokupić moduł... terefere.

Panie Wojciechu, BI ma dużo szersze zastosowanie niż eksport do excela.

Naprawdę? A jakie?

Ale o tym było pisane już wiele razy w tym wątku, a Pan chyba celowo pomija te informacje.

To co można zrobić za pomocą profesjonalnego systemu BI wychodzi poza świat excela.

Oczywiście - Excel nie zwiększa ROI.

To nie są tylko raporty pokazujące ile jest postów na stronie w obecnym wątku.

Pani Malwino, gdybym nie wiedział, jak konsultanci biajów wszystko właściwie robią excelkiem, a
potem na siłę wciskają to w swoje biaje, to bym może i Pani uwierzył.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:56

Wojciech G.:

konsultanci biajów wszystko właściwie robią excelkiem, a potem na siłę wciskają to w swoje
biaje

taaaak... notatki robią w biajach, prezentacje robią w biajach, sticky-notes-przylepce przyklejają
w biajach, nawet drukarek nie mają bo drukują w biajach :D
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Andrzej O.:

Wojciech G.:

konsultanci biajów wszystko właściwie robią excelkiem, a potem na siłę wciskają to w
swoje biaje

taaaak... notatki robią w biajach, prezentacje robią w biajach, sticky-notes-przylepce
przyklejają w biajach, nawet drukarek nie mają bo drukują w biajach :D

Widziałem też takich cfaniaczków co to napoje gazowane kupuję w biajach i obiadki sobie w nich
podgrzewają.
A nowsze modele biaji to nawet basen olimpijski i skocznię narciarską mają w zestawie.
biaj we wszystkim ma swój udział.
Osobiście czekam tylko na rewelacje z komisji macierewicza jak to nie brzoza, a złośliwie
wdrożony w samolocie przez tuska bi doprowadziły do katastrofy. I zacznie się szukania. Która
firma, jacy konsultanci, czy braki kasę tylko od mocodawcóf bi, czy zły rząd rosyjski maczał w
tym palce. Ile razy na malediwach byli i dlaczego. Czy bi był trzeźwy i czy był w kabinie. Komu
odszkodowania ? A przede wszystkim. GDZIE JEST HDA ? ! ?

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 18.04.13 o godzinie 06:42

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj7  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 06:40

Sławomir B.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

konsultanci biajów wszystko właściwie robią excelkiem, a potem na siłę wciskają to w
swoje biaje

taaaak... notatki robią w biajach, prezentacje robią w biajach, sticky-notes-przylepce
przyklejają w biajach, nawet drukarek nie mają bo drukują w biajach :D

Widziałem też takich cfaniaczków co to napoje gazowane kupuję w biajach i obiadki sobie w
nich podgrzewają.
A nowsze modele biaji to nawet basen olimpijski i skocznię narciarską mają w zestawie.
biaj we wszystkim ma swój udział.
Osobiście czekam tylko na rewelacje z komisji macierewicza jak to nie brzoza, a złośliwie
wdrożony w samolocie przez tuska bi doprowadziły do katastrofy. I zacznie się szukania. Która
firma, jacy konsultanci, czy braki kasę tylko od mocodawcóf bi, czy zły rząd rosyjski maczał w
tym palce. Ile razy na malediwach byli i dlaczego. Czy bi był trzeźwy i czy był w kabinie.
Komu odszkodowania ? A przede wszystkim. GDZIE JEST HDA ? ! ?

Ja myślę, że zaraz tutaj kej er and dablju dżi wpadną i pokażą nam gdzie nasze miejsce.
Dowiemy się, że nowy wygląd GL jest do dupy (czytaj na poziomie BI) właśnie dlatego, że to BI
zasugerował taki wygląd. I jakby był w excelu (jak mówią najnowsze trendy & strona AFINA) to
było by super. Kej er nas wszystkich pouczy, powie nam czego nie wiemy, w czym się mylimy i
dlaczego on jest taki genialny i świetny. I dlatego ja już przestawiam się na excela. I zaczynam
w nim wszystko robić:

Idę se zrobić herbatę (w excelu), potem jadę do biura (przemieszczam się za pomocą marka,
biuro urządzone przez excela i wg. jego zaleceń [taki pliczek se pobrałem ze strony AFINA,
funkcja jest przełomowa, nazywa się getWyposazenieBiura() i jest za free! Wyposażenie,
podobnie jak dyski twarde pod AFINA, pobierane jest z biedronki]). Następnie będę mówił moim
klientom prawdę, że to co widzą, to tego nie ma. W sensie ten BI to nie działa, raportów nie ma,
a wszystkie zestawienia robią w excelu (szczególnie zwrócę na to uwagę tym, którzy nie mają
Office'a). Obawiam się, jak moi klienci zareagują na te newsy, zwłaszcza, że tym razem, żadna
agencja PR mi nie pomoże, a ja nie będę mógł odreagować na Malediwach. Ale trudno. W końcu
czas dorosnąć (jak AFIN, który jest już pełnoletni) i zacząć słuchać mentorów. A BI niech się
kopnie w OLAPA! I nawet nowy wygląd GL, z (zapewne) nowymi funkcjami anty-afinowymi i
pro-pijarkowymi, nie zmieni faktu, że rewolucja już trwa i nic jej nie zatrzyma! Chyba, że MS
rzeczywiście przeniesie office'a w chmurę i cały AFIN przestanie działać...

Ale w sumie nawet tego się nie boję! Dablju dżi pokazał, na przykładzie dyskusji z
moderacją/adminami GL, jak to się załatwia! Napisze ze 3 maile do MS, kej er ich pouczy co i jak
i będzie po temacie!

Wiwat rewolucja!

A teraz idę wodę wstawić i odpalić excela...

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 18.04.13 o godzinie 08:23
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No panowie Ł i S.... "you made my day" :)

Łukasz ubiegł mnie z postem o nowym wyglądzie GL :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 08:32

Łukasz D.:

Sławomir B.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Ja myślę, że zaraz tutaj kej er and dablju dżi wpadną i pokażą nam gdzie nasze miejsce.
Dowiemy się, że nowy wygląd GL jest do dupy (czytaj na poziomie BI) właśnie dlatego, że to
BI zasugerował taki wygląd. I jakby był w excelu (jak mówią najnowsze trendy & strona
AFINA) to było by super. Kej er nas wszystkich pouczy, powie nam czego nie wiemy, w czym
się mylimy i dlaczego on jest taki genialny i świetny. I dlatego ja już przestawiam się na
excela. I zaczynam w nim wszystko robić:

Idę se zrobić herbatę (w excelu), potem jadę do biura (przemieszczam się za pomocą marka,
biuro urządzone przez excela i wg. jego zaleceń [taki pliczek se pobrałem ze strony AFINA,
funkcja jest przełomowa, nazywa się getWyposazenieBiura() i jest za free! Wyposażenie,
podobnie jak dyski twarde pod AFINA, pobierane jest z biedronki]). Następnie będę mówił
moim klientom prawdę, że to co widzą, to tego nie ma. W sensie ten BI to nie działa,
raportów nie ma, a wszystkie zestawienia robią w excelu (szczególnie zwrócę na to uwagę
tym, którzy nie mają Office'a). Obawiam się, jak moi klienci zareagują na te newsy,
zwłaszcza, że tym razem, żadna agencja PR mi nie pomoże, a ja nie będę mógł odreagować
na Malediwach. Ale trudno. W końcu czas dorosnąć (jak AFIN, który jest już pełnoletni) i
zacząć słuchać mentorów. A BI niech się kopnie w OLAPA! I nawet nowy wygląd GL, z
(zapewne) nowymi funkcjami anty-afinowymi i pro-pijarkowymi, nie zmieni faktu, że
rewolucja już trwa i nic jej nie zatrzyma! Chyba, że MS rzeczywiście przeniesie office'a w
chmurę i cały AFIN przestanie działać...

Ale w sumie nawet tego się nie boję! Dablju dżi pokazał, na przykładzie dyskusji z
moderacją/adminami GL, jak to się załatwia! Napisze ze 3 maile do MS, kej er ich pouczy co i
jak i będzie po temacie!

Wiwat rewolucja!

A teraz idę wodę wstawić i odpalić excela...

I za ten excelo-chwalczy post zostaje Pan usunięty z oficjalnej listy hejteróf.
Proszę oczekiwać na kontakt z NASZYMI prawnikami gdyż złamał Pan postanowienia cyrografu
(oczywiście spisanego krwią, a skórze zrobionej z młodych dziewic).
Oczywiście wizyta smutnych panów w garniturach też jest w planie, także życzę powodzenie w
życiu (choć raczej niewiele go zostało, bo z NAMI nikt jeszcze nie wygrał).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:15

Sławomir B.:

I za ten excelo-chwalczy post zostaje Pan usunięty z oficjalnej listy hejteróf.
Proszę oczekiwać na kontakt z NASZYMI prawnikami gdyż złamał Pan postanowienia cyrografu
(oczywiście spisanego krwią, a skórze zrobionej z młodych dziewic).
Oczywiście wizyta smutnych panów w garniturach też jest w planie, także życzę powodzenie w
życiu (choć raczej niewiele go zostało, bo z NAMI nikt jeszcze nie wygrał).

To ja chciałem tylko o jedną rzecz zapytać...gdzie można znaleźć te młode dziewice? I czy jest
szansa je przeszkolić? Oczywiście z Excela. Np. operacje I/O za pomocą excela...

Wszystkie młode (i stare) dziewice, urażone moim postem z góry przepraszam...
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Łukasz D.:
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 174  175  176  177  178  179     Następna »

Sławomir B.:

To ja chciałem tylko o jedną rzecz zapytać...gdzie można znaleźć te młode dziewice?

http://bikingofbi.com
Certyfikat "nienaruszenia" gratis.

I czy jest szansa je przeszkolić?

http://bikingofbi.com/payment

Oczywiście z Excela. Np. operacje I/O za pomocą excela...

http://bikingofbi.com/termsofuse

Wszystkie młode (i stare) dziewice, urażone moim postem z góry przepraszam...

http://bikingofbi.com/thanksto
Ps.: Zostaje Pan wywalony ze znajomych na fanbejdzu fb, tłiterze, icq, gg, filker, fotka, nk, wc,
cd, hwdp, pudelek itd.
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