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Z niecierpliwością (nadal) czekamy na potencjalne wdrożenia spoa (nie musi być to nawet f500),
i na tłumy zadowolonych analityków korzystających z afin.
Jak na razie zarówno wdrożenia jak i ci analitycy pojawiają się w Pana baśniach i legendach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 10:32

Wojciech G.:

Wojciech G.:

Rozumiecie? WY I TE WASZE BIAJE UTRUDNIACIE ROZWÓJ ANALITYKI BIZNESOWEJ
WEWNĄTRZ FIRMY.

Tak.... utrudniają!!!! W świecie wirtualnym, w którym żyje największy żyjący analityk Pałas
Zakutas oraz największa chodzący safanduła Maximus Pierdolus :). W tym wirtualnym świecie
żyje "dyrfin" oraz "analityk-yeti" oraz jest całe mnóstwo przykładów praktycznego wykorzystania
SpOA.

W normalnym świecie, BI ułatwia proces podejmowania decyzji a dziadki Pałas Zakutas i
Maximus Pierdolus robią za klaunów (ale za to klaunów o międzynarodowej sławie!!!)... :)

PS
(Biajki nie skumają sensu, więc wyjaśniam: To pieśń excelkowej informacji biznesowej do
informatyków, którzy myślą, że oto napotkali wspaniałą dziewicę i się, w tej jej domniemanej
czystości, zakochali)

P.S. No nie wytrzymałem tych kilku miesięcy... usychałem z tęsknoty za dwoma największymi
pierdołami na świecie. Też tęskniłeś Pałasie? :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 18:19

Wojciech G.:

Pościki wylatują... ale fajnie!

Wielki Brat Biaj czuwa. Można klnąć, można bluzgać, można wszystko - pod warunkiem, że ja
jestem celem. Gdy ja pokażę miałkość Pana dowcipu i wykażę beznadziejność biaja - wylotka.

Nic nigdy nie wykazałeś Pałasie Zakutasie... oprócz tego jak bardzo masz zakuty łeb :).... i jak
mało wiesz o prawdziwej analizie finansowej w dużych organizacjach. Kompromitowałeś się
nawet w przypadku dyskusji o polskiej ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych (co
jest twoim ulubionym tematem po dyskusjach z ciotkami-klotkami).

Fajnie. Taki Andrzejek ze Stefciem ze swoją pseudo-dysydencją zazdroszczą, że łojezU.

Ja mam ci czegoś zazdrościć Pałasie Zakutasie? To chyba jaki "Dżołk".... Ja nie oczekuję, że
mnie nie wywalą (szczególnie jak dowaliłem adminowi danej grupy.... a wiesz przecież, że
potrafię być "miły" jak trzeba).... Trzeba się nauczyć czytać ze zrozumieniem (w linku, który
skopiowałeś, gdzie niby narzekałem chodziło o to, że mam to wyrzucanie mnie z grup w dupie...
będę pisał to co uważam za stosowne czy to się komuś podoba czy nie). CZYTAMY ZE
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 18:53

Stefan T.:

Rozumiecie? WY I TE WASZE BIAJE UTRUDNIACIE ROZWÓJ ANALITYKI BIZNESOWEJ
WEWNĄTRZ FIRMY.

W normalnym świecie, BI ułatwia proces podejmowania decyzji a dziadki Pałas Zakutas i
Maximus Pierdolus robią za klaunów (ale za to klaunów o międzynarodowej sławie!!!)... :)

Poprzez udostępnienie danych Excelowi. Powiem więcej - wręcz, UMOŻLIWIAJĄ.
Dają nam, analitykom, dane do analiz. Eksport z biaja - NAJLEPSZYM ŹRÓDŁEM DANYCH!
Tak, jak bandzior, który uratował życie staruszkowi. Przestał go kopać. Dzięki, bandziorze!

P.S. No nie wytrzymałem tych kilku miesięcy... usychałem z tęsknoty za dwoma największymi
pierdołami na świecie.

Z AOA nie wytrzymałeś, z własnym słowem nie wytrzymujesz, w swojej skórze nie wytrzymujesz
(klnięcie to taka oznaka). Cieniutko z Tobą, Bluzgusie. Jako z biajem.

Też tęskniłeś Pałasie? :)

Oczywiście. Przecież ciągle Cię wspominałem.

Rozumiem, że zaś zaczął się festiwal bluzgów. Fajnie, ludzie to lubią - zaś przyciągnie kupę ludzi
do naszych wynurzeń - do SOA!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 20:40

Wojciech G.:

Dają nam, analitykom, dane do analiz.

rozumiem, ze żarty nie mają granic, ale WG analitykiem...? Jakaś kolejna maskarada.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:45

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Dają nam, analitykom, dane do analiz.

rozumiem

Ano, ano - żarty nie mają granic ;)

, ze żarty

Zeżarty pisze się razem. ;)

nie mają granic, ale WG analitykiem...? Jakaś kolejna maskarada.

Ano, kolejna.
Przypomnę poprzednią (Bluzgus):

W normalnym świecie, BI ułatwia proces podejmowania decyzji...

Cały biaj to jedna wielka maskarada.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:34

Wojciech G.:

W normalnym świecie, BI ułatwia proces podejmowania decyzji...

Cały biaj to jedna wielka maskarada.

teraz to się Pan zapętlił - w takim razie analizy w excelu też są robione przez analityków tylko
dla analityków :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 00:21
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Andrzej O.:

Wojciech G.:

Dają nam, analitykom, dane do analiz.

rozumiem, ze żarty nie mają granic, ale WG analitykiem...? Jakaś kolejna maskarada.

Przecież nie tak dawno pisałem, że głupota Wielkiego G z wpisu na wpis coraz szybciej będzie
rozbiegała do +\infty. Ma to jednak dla nas - normalnych ludzi - pozytywny aspekt: mnóstwo
humoru i śmiechu w jednym miejscu. Co dzień coraz więcej i więcej.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 06:42

Wojciech G.:

Stefan T.:

Rozumiecie? WY I TE WASZE BIAJE UTRUDNIACIE ROZWÓJ ANALITYKI BIZNESOWEJ
WEWNĄTRZ FIRMY.

W normalnym świecie, BI ułatwia proces podejmowania decyzji a dziadki Pałas Zakutas i
Maximus Pierdolus robią za klaunów (ale za to klaunów o międzynarodowej sławie!!!)... :)

Poprzez udostępnienie danych Excelowi. Powiem więcej - wręcz, UMOŻLIWIAJĄ.
Dają nam, analitykom, dane do analiz. Eksport z biaja - NAJLEPSZYM ŹRÓDŁEM DANYCH!
Tak, jak bandzior, który uratował życie staruszkowi. Przestał go kopać. Dzięki, bandziorze!

P.S. No nie wytrzymałem tych kilku miesięcy... usychałem z tęsknoty za dwoma
największymi pierdołami na świecie.

Z AOA nie wytrzymałeś, z własnym słowem nie wytrzymujesz, w swojej skórze nie
wytrzymujesz (klnięcie to taka oznaka). Cieniutko z Tobą, Bluzgusie. Jako z biajem.

Też tęskniłeś Pałasie? :)

Oczywiście. Przecież ciągle Cię wspominałem.

Rozumiem, że zaś zaczął się festiwal bluzgów. Fajnie, ludzie to lubią - zaś przyciągnie kupę
ludzi do naszych wynurzeń - do SOA!

Cieszy mnie fakt, ze teskniles :). Ja tez bardzo, bardzo tesknilem!

Z mojej przelomowej teorii AOA nie zrezygnowalem! Juz niedlugo opisze jej postulaty i wyjasnie
podstawowe pojecia (w tym role pomp i odkurzacza). obiecuje, ze zajmie mi to mniej niz 18 lat
oraz mniej niz pierdylion znakow.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 23.05.13 o godzinie 10:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:22

Stefan T.:

Z mojej przelomowej teorii AOA nie zrezygnowalem! Juz niedlugo opisze jej postulaty i
wyjasnie podstawowe pojecia (w tym role pomp i odkurzacza). obiecuje, ze zajmie mi to
mniej niz 18 lat oraz mniej niz pierdylion znakow.

Tak wiele już naobiecywałeś, Bluzgusie, że już nikt nie zwraca na to uwagi.

Masz, poczytaj, pohejtuj, bo chyba lubisz...
http://datakeyword.blogspot.com/2013/04/the-spreadshee...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:33

Wojciech G.:

Stefan T.:

Z mojej przelomowej teorii AOA nie zrezygnowalem! Juz niedlugo opisze jej postulaty i
wyjasnie podstawowe pojecia (w tym role pomp i odkurzacza). obiecuje, ze zajmie mi to
mniej niz 18 lat oraz mniej niz pierdylion znakow.

Tak wiele już naobiecywałeś, Bluzgusie, że już nikt nie zwraca na to uwagi.
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Masz, poczytaj, pohejtuj, bo chyba lubisz...
http://datakeyword.blogspot.com/2013/04/the-spreadshee...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:41

Sławomir B.:

Michal J.:

Urban M.:

Może i prościej...
Trzymam kciuki za rozwiązania typu sznurki i druciki własnej produkcji, takie działania
rozwijają wiedzę i umiejętności zwłaszcza radzenia sobie z problemem samodzielnie.

To by wyjaśniało, dlaczego Polsat jaki jest, taki jest; żadnych rozwiązań systemowych,
tylko sznurki i druciki

Ale to nie jest przypadłość Polsatu. Tak jest w każdej większej firmie. Zwłaszcza jeżeli są to
firmy-córki zagranicznych korporacji. Oczywiście są w nich wielkie erp, bi, hutrownie danych i
inne poważne narzędzia, ale wokół nich powstaje pajęczynka narzędzie na "sznurku i taśmie
klejącej". Dlaczego ? Bo to taniej, szybciej i nie wymaga podpisu fefnstu PM'ów i innych
menagerów.
Ps.: Pan WG znów może piać z zachwytu - 90% niestandardowych zadań robi się tam w excelu
(na szczęście nie w architekturze spoa).

http://www.goldenline.pl/forum/3267298/vba-a-przeglada...

Pieję z zachwytu - nad trafnością diagnozy.

Właśnie po to wymyśliliśmy SOA. Jako rozwiązanie.

Jest:

Powinno być:
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Ten post został edytowany przez Autora dnia 24.05.13 o godzinie 08:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:17

I pan znowu z tą bzdurą łączenia danych z hurtowni danych i z systemów transakcyjnych...

Analizy biznesowe z podłączeniem się pod tabele źródłowe - czyli nie prowadzone przez biznes, a
przez analityków...

Brakiem możliwości udzielania uprawnień...

Panie Wojtku, ręce opadają.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:06

Andrzej O.:

I pan znowu z tą bzdurą łączenia danych z hurtowni danych i z systemów transakcyjnych...

Panie Wojtku, ręce opadają.

To prawda. Od roboty.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja i co dostępne z
arkusików, i się kleci w Excelku.

Dlaczego stamtąd? Bo tam jest informacja.
Dlaczego w Excelku? Bo tylko on nie marudzi o jakimś tam bezpieczeństwie.
Dlaczego się kleci? Bo się nie zna SOA. Bo można to robić SPRAWNIEJ.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:24

Andrzej O.:

I pan znowu z tą bzdurą łączenia danych z hurtowni danych i z systemów transakcyjnych...
Panie Wojtku, ręce opadają.

To prawda. Od roboty.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja i co dostępne z
arkusików, i się kleci w Excelku.

Ciągłe opowiadanie bredni nie świadczy dobrze o rozwoju umysłowym. Ale wtedy faktycznie
trzeba tak zapieprzać z pustymi taczkami, ze nie ma czasu nic na nie wrzucić...

Łączenie danych z hurtowni i z ERPa ma taki sens jak łączenie obrotów/sald z danymi
szczegółowymi faktur. Bezedura. :) A pan w kółko i na okrągło... to by było straszne jakby tacy
ludzie jak pan mieli dostęp do wikipedii - trzeba by ją ciągle prostować :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:29
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Andrzej O.:

Andrzej O.:

I pan znowu z tą bzdurą łączenia danych z hurtowni danych i z systemów
transakcyjnych...
Panie Wojtku, ręce opadają.

To prawda. Od roboty.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja i co dostępne
z arkusików, i się kleci w Excelku.

Ciągłe opowiadanie bredni nie świadczy dobrze o rozwoju umysłowym. Ale wtedy faktycznie
trzeba tak zapieprzać z pustymi taczkami, ze nie ma czasu nic na nie wrzucić...

Łączenie danych z hurtowni i z ERPa ma taki sens jak łączenie obrotów/sald z danymi
szczegółowymi faktur. Bezedura. :) A pan w kółko i na okrągło... to by było straszne jakby
tacy ludzie jak pan mieli dostęp do wikipedii - trzeba by ją ciągle prostować :D

Powtórzę, bo Pan chyba nie zrozumiał.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja i co
dostępne z arkusików, i się kleci w Excelku.

Był Pan kiedykolwiek w jakiejś firmie? Pana praktyka jest zerowa.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:44

Wojciech G.:

Powtórzę, bo Pan chyba nie zrozumiał.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja i co
dostępne z arkusików, i się kleci w Excelku.

Był Pan kiedykolwiek w jakiejś firmie? Pana praktyka jest zerowa.

Możliwe, ze byłem w większej ilości firm niż Pan.

Ile razy można to powtarzać? - łączenie danych zagregowanych (np. obrotów na kontach) z
informacjami szczegółowymi (dane szczegółowe linii faktury) to KOMPLETNA BZDURA.
Brak możliwości nadawania uprawnień przy użytkownikach biznesowych to KOMPLETNA BZDURA
Propozycja by przedstawiciel handlowy robił analizę łącząc się z tabelami źródłowymi - kolejna
BZDURA.

Właśnie się zastanawiałem jak sobie radzą w Wikipedii z osobami notorycznie edytującymi
hasła... radzą sobie http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zasady_blokowan...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:56

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Powtórzę, bo Pan chyba nie zrozumiał.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa, co dostępne z biaja i
co dostępne z arkusików, i się kleci w Excelku.

Był Pan kiedykolwiek w jakiejś firmie? Pana praktyka jest zerowa.

Możliwe, ze byłem w większej ilości firm niż Pan.

Jako handlowiec, buahahahahaaa. To znam jeszcze lepszych - roznosiciele ulotek - ci byli w
firmach i u osób prywatnych. Wszędzie. Pan to ma expa!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:18

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Michal J.:

Urban M.:
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« Poprzednia     1  … 182  183  184  185  186  187     Następna »

Trzymam kciuki za rozwiązania typu sznurki i druciki własnej produkcji, takie działania
rozwijają wiedzę i umiejętności zwłaszcza radzenia sobie z problemem samodzielnie.

To by wyjaśniało, dlaczego Polsat jaki jest, taki jest; żadnych rozwiązań systemowych,
tylko sznurki i druciki

Ale to nie jest przypadłość Polsatu. Tak jest w każdej większej firmie. Zwłaszcza jeżeli są to
firmy-córki zagranicznych korporacji. Oczywiście są w nich wielkie erp, bi, hutrownie
danych i inne poważne narzędzia, ale wokół nich powstaje pajęczynka narzędzie na
"sznurku i taśmie klejącej". Dlaczego ? Bo to taniej, szybciej i nie wymaga podpisu fefnstu
PM'ów i innych menagerów.
Ps.: Pan WG znów może piać z zachwytu - 90% niestandardowych zadań robi się tam w
excelu (na szczęście nie w architekturze spoa).

http://www.goldenline.pl/forum/3267298/vba-a-przeglada...

Pieję z zachwytu - nad trafnością diagnozy.

Właśnie po to wymyśliliśmy SOA. Jako rozwiązanie.

Spoa jest do raportów i analiz. Jak już pisałem w tych 90% zadań innych jest może 10%
raportowanie i analizy w Pana rozumienia tego słowa.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:38

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Andrzej O.:

Powtórzę, bo Pan chyba nie zrozumiał.

Przecież tak jest wszędzie. Bierze się, co dostępne z ERPa,

W d.... za przeproszeniem, a nie wszędzie.

co dostępne z biaja i co dostępne z arkusików, i się kleci w Excelku.

Był Pan kiedykolwiek w jakiejś firmie? Pana praktyka jest zerowa.

A Pan w jakich był skoro takie brednie Pan wypisuje ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:40
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