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Napisz do czego ten windsurfer tego SAPa potrzebował!!! I w jakiej organizacji

Rzucił tylko, że on jest jakiś inżynier, że firma międzynarodowa i dużo produktów. Że nijak

ten SAP z ich CRMem i że ten SAP to może i by się nadał, gdyby był jeden produkt i prosty

łańcuch dostaw.

Piszę, co usłyszałem, bez kolorków.

A powie Pan w końcu co Pan rozumie pod pojęciem SAP'a bo z tego co kojarzę ta firma ma

kilkanaście różnych produktów, więc ciężko się połapać z czym afin tym razem będzie

konkurował.

No chyba sie nie dowiemy, bo szybko powialo i panowie na deski wskoczyli.

Pytalem co wdrazali i gdzie, bo sprawa oczywista jest, ze wdrozenie SAP nie zawsze ma sens. Z

drugiej strony, SAP i doslownie kilka innych rozwiazan ma niewielka konkurencje jako

rozwiazania ERP w komplesowych organizacjach. No bo jak nie SAP/Oracle w duzej firmie to co?

Panie Gardzinski?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 07:59

Stefan T.:

No chyba sie nie dowiemy, bo szybko powialo i panowie na deski wskoczyli.

jo.

Pytalem co wdrazali i gdzie, bo sprawa oczywista jest, ze wdrozenie SAP nie zawsze ma sens.

Z drugiej strony, SAP i doslownie kilka innych rozwiazan ma niewielka konkurencje jako

rozwiazania ERP w komplesowych organizacjach. No bo jak nie SAP/Oracle w duzej firmie to

co? Panie Gardzinski?

Bardzo dobre pytanie, jeżeli mówimy o ERPach. To, co SAP zrobił i robi z polskim rynkiem, i to,

jak ten rynek dał się (naciski polityczne + wiadomo co) zrobić, to zakrawa o pomstę do nieba.

Wszystkie polskie spółki strategiczne, PGE, PGNiG, Taurony,... wszystkie są pod kontrolą

niemieckiej spółeczki. Czad. Polskę można wyłączyć jednym przyciskiem w Heidelbergu.

Szarogęszenie się SAPków też już jest legendarne, a pożyteczni idioci vide Sławcio robią tu

fantastyczną robótkę. Tak, tak, wspaniały... Ja, na miejscu polskich strategicznych,

doinwestowałbym Tetę, czy jakiegoś inszego polskiego barachła, i zrobiłbym z tego coś.

A tak to SAP wyznacza standardy, a reszta, w tym np. Teta, to kopiuje. I wszyscy odwalają

kaszankę. No, wiadomo, że SAP ma tutaj pozycję uprzywilejowaną.

A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i gdzie spółka

matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

I to się potem odbija na tzw. wyjściu analitycznym, a konkretnie jego braku.

Chociaż mam już sygnały (m.in. od naszych studentów), że UDOSTĘPNIA SIĘ W RBDMSach

WIDOKI ANALITYCZNE, DEFINIOWANE UŻYTKOWNIKIEM. Kumacie? Rewolucja! SOA!

A co w zamian?

Myślę, że tak, jak powyżej. Comarchy, Zeto, Tety (chociaż tych ostatnich nie lubię. A ci, co mnie

znają osobiście wiedzą, dlaczego), srety. SAPkom trzebaby serio utrzeć noska, zgadzasz się ze

mną, Panie Trygiel?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 10:15

Wojciech G.:

Stefan T.:

No chyba sie nie dowiemy, bo szybko powialo i panowie na deski wskoczyli.

jo.
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sens. Z drugiej strony, SAP i doslownie kilka innych rozwiazan ma niewielka konkurencje

jako rozwiazania ERP w komplesowych organizacjach. No bo jak nie SAP/Oracle w duzej

firmie to co? Panie Gardzinski?

Bardzo dobre pytanie, jeżeli mówimy o ERPach. To, co SAP zrobił i robi z polskim rynkiem, i

to, jak ten rynek dał się (naciski polityczne + wiadomo co) zrobić, to zakrawa o pomstę do

nieba.

Wszystkie polskie spółki strategiczne, PGE, PGNiG, Taurony,... wszystkie są pod kontrolą

niemieckiej spółeczki. Czad. Polskę można wyłączyć jednym przyciskiem w Heidelbergu.

No, a Microsoft może tak cały świat wyłączyć.

Szarogęszenie się SAPków też już jest legendarne, a pożyteczni idioci vide Sławcio robią tu

fantastyczną robótkę. Tak, tak, wspaniały... Ja, na miejscu polskich strategicznych,

doinwestowałbym Tetę, czy jakiegoś inszego polskiego barachła, i zrobiłbym z tego coś.

Dobrze, że Pan nie jest na ich miejscu, bo nawet lodówka miała by interfejs przez afina robiony.

A tak to SAP wyznacza standardy, a reszta, w tym np. Teta, to kopiuje. I wszyscy odwalają

kaszankę. No, wiadomo, że SAP ma tutaj pozycję uprzywilejowaną.

Rynek światowy wyznacza standardy. Sap nie jest "kaszankę" - niektóre jego wdrożenia tak.

A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i gdzie

spółka matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

I kolejny dowód, że duże firmy to Pan na zdjęciu widział.

I to się potem odbija na tzw. wyjściu analitycznym, a konkretnie jego braku.

Chociaż mam już sygnały (m.in. od naszych studentów), że UDOSTĘPNIA SIĘ W RBDMSach

WIDOKI ANALITYCZNE, DEFINIOWANE UŻYTKOWNIKIEM. Kumacie? Rewolucja! SOA!

To jest dopiero nowość. Dostęp do widoków dla analityków.

A co w zamian?

Myślę, że tak, jak powyżej. Comarchy, Zeto, Tety (chociaż tych ostatnich nie lubię. A ci, co

mnie znają osobiście wiedzą, dlaczego), srety. SAPkom trzebaby serio utrzeć noska, zgadzasz

się ze mną, Panie Trygiel?

I znów zamiast odpowiedzi na zadane pytanie (o jakim "SAPie" mówił "człowiek na desce")

bełkocik nie na temat.

BW: Idiotów proszę poszukać w lustrze, w rodzinie, lub w gronie znajomych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:07

Sławomir B.:

BW: Idiotów proszę poszukać w lustrze, w rodzinie, lub w gronie znajomych.

Bez obrazy, Panie Sławek.

"Pozyteczny idiota" to nie jest termin obraźliwy, a przynajmniej nie było moją intencją tak go

użyć. Jeżeli zostałem opacznie zrozumiany - PRZEPRASZAM.

"Pożyteczny idiota" http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyteczny_idiota

to osoba/grupa, która wspiera coś, co nie do końca rozumie, co jest atrakcyjne, bo jest wielkie.

Sama wielkość jest dla pożytecznego idioty wyznacznikiem sensu istnienia, słuszności metod, itp.

Ja nawołuję Pana (i nie tylko Pana) do zrozumienia tematu, nie wyzywam.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:17

Osobny tekst był na przeprosiny, kolej na odpowiedź normalną.

Sławomir B.:

Czad. Polskę można wyłączyć jednym przyciskiem w Heidelbergu.

No, a Microsoft może tak cały świat wyłączyć.

Prawda.

Szarogęszenie się SAPków też już jest legendarne, a pożyteczni idioci vide Sławcio robią tu

fantastyczną robótkę. Tak, tak, wspaniały... Ja, na miejscu polskich strategicznych,

doinwestowałbym Tetę, czy jakiegoś inszego polskiego barachła, i zrobiłbym z tego coś.

Dobrze, że Pan nie jest na ich miejscu, bo nawet lodówka miała by interfejs przez afina

robiony.

AFIN bazuje na interfejsie arkusza kalkulacyjnego. Nie do wszystkich zadań jest on właściwy, ala
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A tak to SAP wyznacza standardy, a reszta, w tym np. Teta, to kopiuje. I wszyscy odwalają

kaszankę. No, wiadomo, że SAP ma tutaj pozycję uprzywilejowaną.

Rynek światowy wyznacza standardy. Sap nie jest "kaszankę" - niektóre jego wdrożenia tak.

"Socjalizm - tak, wypaczenia - nie!"

Zna Pan takie hasło?

A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i gdzie

spółka matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

I kolejny dowód, że duże firmy to Pan na zdjęciu widział.

Pan Sławek jest, przypomnijmy, specem od VBA.

I to się potem odbija na tzw. wyjściu analitycznym, a konkretnie jego braku.

Chociaż mam już sygnały (m.in. od naszych studentów), że UDOSTĘPNIA SIĘ W RBDMSach

WIDOKI ANALITYCZNE, DEFINIOWANE UŻYTKOWNIKIEM. Kumacie? Rewolucja! SOA!

To jest dopiero nowość. Dostęp do widoków dla analityków.

Jakoś dziwnie wszyscy eksportują do excelka.

A co w zamian?

Myślę, że tak, jak powyżej. Comarchy, Zeto, Tety (chociaż tych ostatnich nie lubię. A ci, co

mnie znają osobiście wiedzą, dlaczego), srety. SAPkom trzebaby serio utrzeć noska,

zgadzasz się ze mną, Panie Trygiel?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:31

Wojciech G.:

Sławomir B.:

BW: Idiotów proszę poszukać w lustrze, w rodzinie, lub w gronie znajomych.

Bez obrazy, Panie Sławek.

"Pozyteczny idiota" to nie jest termin obraźliwy, a przynajmniej nie było moją intencją tak go

użyć. Jeżeli zostałem opacznie zrozumiany - PRZEPRASZAM.

"Pożyteczny idiota" http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyteczny_idiota

to osoba/grupa, która wspiera coś, co nie do końca rozumie, co jest atrakcyjne, bo jest

wielkie.

Sama wielkość jest dla pożytecznego idioty wyznacznikiem sensu istnienia, słuszności metod,

itp.

Ja nawołuję Pana (i nie tylko Pana) do zrozumienia tematu, nie wyzywam.

Przeprasza Pan i po raz kolejny nazywa idiotą - tym razem w ładniejszych słówkach:

"Sama wielkość jest dla pożytecznego idioty wyznacznikiem sensu "

"która wspiera coś, co nie do końca rozumie, co jest atrakcyjne, bo jest wielkie."

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:25

Wojciech G.:

Osobny tekst był na przeprosiny, kolej na odpowiedź normalną.

Sławomir B.:

Czad. Polskę można wyłączyć jednym przyciskiem w Heidelbergu.

No, a Microsoft może tak cały świat wyłączyć.

Prawda.

Proszę powiedzieć jeszcze jak

AFIN bazuje na interfejsie arkusza kalkulacyjnego. Nie do wszystkich zadań jest on właściwy,

ala - dla analizy - idealny.

Do roli erp na pewno nie.

Rynek światowy wyznacza standardy. Sap nie jest "kaszankę" - niektóre jego wdrożenia

tak.

"Socjalizm - tak, wypaczenia - nie!"

Zna Pan takie hasło?

Urodziłem się po 80, więc tylko z książek.

Nie jestem zwolennikiem social izmu.
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A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i gdzie

spółka matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

I kolejny dowód, że duże firmy to Pan na zdjęciu widział.

Pan Sławek jest, przypomnijmy, specem od VBA.

I jaki z tego wniosek ?

Jakoś dziwnie wszyscy eksportują do excelka.

Wszyscy, czyli Pan, Pana kolega, kilka Pań z księgowości po Pana szkoleniu.

Mój zbiór "wszyscy" jest trochę większy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:28

Sławomir B.:

Czad. Polskę można wyłączyć jednym przyciskiem w Heidelbergu.

No, a Microsoft może tak cały świat wyłączyć.

Prawda.

Proszę powiedzieć jeszcze jak

Się Pan nie martwi. Mają sposoby. Przestawka jednego bajtu w aktualizacji i po sprawie.

AFIN bazuje na interfejsie arkusza kalkulacyjnego. Nie do wszystkich zadań jest on

właściwy, ala - dla analizy - idealny.

Do roli erp na pewno nie.

Odkrywcze. I Słuszne!

Rynek światowy wyznacza standardy. Sap nie jest "kaszankę" - niektóre jego wdrożenia

tak.

"Socjalizm - tak, wypaczenia - nie!"

Zna Pan takie hasło?

Urodziłem się po 80, więc tylko z książek.

Nie jestem zwolennikiem social izmu.

OK. To nie zarzut. Warto jednak wiedzieć.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

Wypadki 1968 roku miały jednak co najmniej jeden pozytywny aspekt. Choć sami protestujący

mieli nikłą nadzieję na przezwyciężenie założeń systemu komunistycznego i strajkowali pod

minimalistycznymi hasłami "Socjalizm – tak, wypaczenia – nie", zmienili świadomość znaczącej

części młodej inteligencji polskiej. Ci, którzy zaczęli w tym czasie aktywną działalność polityczną,

często pozostawali jej wierni przez długie lata. Zaowocowało to w roku 1980, gdy uczestnicy

wydarzeń marcowych tworzyli zręby "Solidarności".

A już kit, że się coś w ten sposób integruje ze spółką matką, to śmiech. Gdzie SAP i

gdzie spółka matka TAM TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTA I EXCELKI. W tę i we w tę.

I kolejny dowód, że duże firmy to Pan na zdjęciu widział.

Pan Sławek jest, przypomnijmy, specem od VBA.

I jaki z tego wniosek ?

Z tego, że poczta i Excelki?

Ano taki, że w informatyce próbuje się dążyć do jakiejś doskonałości wydumanej, mając braki w

podstawach. A, tacy jak Pan (i, pośrednio, ja), to muszą leczyć i leczą.

Jakoś dziwnie wszyscy eksportują do excelka.

Wszyscy, czyli Pan, Pana kolega, kilka Pań z księgowości po Pana szkoleniu.

Mój zbiór "wszyscy" jest trochę większy.

Aha, Pan Sławek NIE EKSPORTUJE DO EXCELA. Dobre. Nos Panu rośnie.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:37

Wojciech G.:

(...)

Ja, na miejscu polskich strategicznych, doinwestowałbym Tetę, czy jakiegoś inszego

polskiego barachła, i zrobiłbym z tego coś.

(...)
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Proponuję poczytać http://www.unit4.com/

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:36

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Pan Sławek jest, przypomnijmy, specem od VBA.

I jaki z tego wniosek ?

Z tego, że poczta i Excelki?

Używam vba w pracy, więc z góry jestem skazany na excela i pocztę do "przemieszczania"

danych.

Tak wygląda Pana wnioskowanie ? Słabiutko.

Ano taki, że w informatyce próbuje się dążyć do jakiejś doskonałości wydumanej, mając braki

w podstawach. A, tacy jak Pan (i, pośrednio, ja), to muszą leczyć i leczą.

Nic bardziej mylnego. Ja nie poprawiam. Ja uzupełniam.

Jakoś dziwnie wszyscy eksportują do excelka.

Wszyscy, czyli Pan, Pana kolega, kilka Pań z księgowości po Pana szkoleniu.

Mój zbiór "wszyscy" jest trochę większy.

Aha, Pan Sławek NIE EKSPORTUJE DO EXCELA. Dobre. Nos Panu rośnie.

Nie exportuje danych z sap do excel, bo i po co ? Jest bapi i rfc jak trzeba zrobić coś poza

systemem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:38

Sławomir B.:

Używam vba w pracy, więc z góry jestem skazany na excela i pocztę do "przemieszczania"

danych.

Tak wygląda Pana wnioskowanie ? Słabiutko.

Cieniutko, aż głupiutko :(.

Ano taki, że w informatyce próbuje się dążyć do jakiejś doskonałości wydumanej, mając

braki w podstawach. A, tacy jak Pan (i, pośrednio, ja), to muszą leczyć i leczą.

Nic bardziej mylnego. Ja nie poprawiam. Ja uzupełniam.

Oczywiście. Doskonałego nie należy poprawiać. Można tworzyć tylko rzeczy doskonalsze i

bardziej doskonalsze.

Aha, Pan Sławek NIE EKSPORTUJE DO EXCELA. Dobre. Nos Panu rośnie.

Nie exportuje danych z sap do excel, bo i po co ? Jest bapi i rfc jak trzeba zrobić coś poza

systemem.

Bo i po co? Ludzie, opamiętajcie się! PO CO????

I reklamka w międzyczasie:

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o886,SQL_w_Excelu...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:32

Wojciech G.:

Bez obrazy, Panie Sławek.

"Pozyteczny idiota" to nie jest termin obraźliwy, a przynajmniej nie było moją intencją tak go

użyć. Jeżeli zostałem opacznie zrozumiany - PRZEPRASZAM.

"Pożyteczny idiota" http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyteczny_idiota

to osoba/grupa, która wspiera coś, co nie do końca rozumie, co jest atrakcyjne, bo jest

wielkie.

Sama wielkość jest dla pożytecznego idioty wyznacznikiem sensu istnienia, słuszności metod,

itp.

Ja nawołuję Pana (i nie tylko Pana) do zrozumienia tematu, nie wyzywam.

Figura retoryczna nie do końca trafiona. Tak zwany "pożyteczny idiota" opiewa rzeczy, których

nie zna z własnego doświadczenia, ale zna je tylko z propagandy. Tu Pan Sławomir zdaje się znać

SAP z doświadczenia, co dyskwalifikuje go w tym kontekście.
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był na szkoleniu, gdzie wszystko idzie gładko wg. scenariusza) wzdychał by tęsknie to tego "raju

analitycznego" i opiewał go jako najlepsze co może być pod słońcem.

Z drugiej strony równie dobrze można zamienić w powyższym miejscami SAP i AFIN, wtedy też

wyjdzie ktoś pasujący pod określenie...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:36

Łukasz K.:

Figura retoryczna nie do końca trafiona. Tak zwany "pożyteczny idiota" opiewa rzeczy, których

nie zna z własnego doświadczenia, ale zna je tylko z propagandy. Tu Pan Sławomir zdaje się

znać SAP z doświadczenia, co dyskwalifikuje go w tym kontekście.

Wydaje mi się, że trafionym było by nazwanie tak użytkownika AFIN-a, który bez znajomości

SAP-a poddany propagandzie (widział prezentacje na konferencji, czytał foldery

marketingowe, był na szkoleniu, gdzie wszystko idzie gładko wg. scenariusza) wzdychał by

tęsknie to tego "raju analitycznego" i opiewał go jako najlepsze co może być pod słońcem.

Z drugiej strony równie dobrze można zamienić w powyższym miejscami SAP i AFIN, wtedy

też wyjdzie ktoś pasujący pod określenie...

[PI]- ...pejoratywne określenie przypisywane Leninowi, który miałby tak określać zachodnich

dziennikarzy piszących entuzjastycznie o rewolucji bolszewickiej i ukrywających jej

niepowodzenia.

Gdzie tu o jakichś doświadczeniach i propagandzie? Był Pan może na jakimś naszym szkoleniu, i

to jeszcze "AFINA", na którym "wszystko idzie gładko" i które "opiewał go jako najlepsze co

może być pod słońcem."? Nie? No, szkoda, bo tak Pan wszystko wie...

Na naszych szkoleniach nic nie idzie gładko - pokazujemy dopiero, jak to, co jest, wygładzać.

Niech Pan nie opowiada bajek, pliiiiz. Niech już Pan klika, z dwojga złego, w te "nadużycia"...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:14

Wojciech G.:

[PI]- ...pejoratywne określenie przypisywane Leninowi, który miałby tak określać zachodnich

dziennikarzy piszących entuzjastycznie o rewolucji bolszewickiej i ukrywających jej

niepowodzenia.

Gdzie tu o jakichś doświadczeniach i propagandzie?

Czyta Pan i nie analizuje głebiej. A czy Ci dziennikarze byli i widzieli rewolucję na oczy? Czytali

listy od "towarzyszy" i propagandę komunistyczną. Stąd ich zachwyty. Pojechaliby i pożyli to

szczęka by opadła (a propos tego tematu polecam dzieła Sergiusza Piaseckiego).

Zna Pan co nie co biografię George'a Orwella? Do wojny domowej w Hiszpanii z pewnością się

klasyfikował do kategorii. Wybrał się, zobaczył co jest grane, potem klapki opadły i tak oto na

świecie pojawił się "Folwark Zwierzęcy" i "Rok 1984".

Zmierzam do tego, że jak ktoś nie wie co jest grane i jest za czymś to się klasyfikuje. Ot

większość handlowców. Ma produkt, którego nie używali w ogóle lub co najwyżej pobieżnie, ale

wychwalają.

Według Pana jak ktoś wie co jest grane (używa i mu się podoba) i jest za tym, to też się

klasyfikuje. Moim zdaniem nie.

Był Pan może na jakimś naszym szkoleniu, i to jeszcze "AFINA", na którym "wszystko idzie

gładko" i które "opiewał go jako najlepsze co może być pod słońcem."? Nie? No, szkoda, bo

tak Pan wszystko wie...

Na naszych szkoleniach nic nie idzie gładko - pokazujemy dopiero, jak to, co jest, wygładzać.

Niech Pan nie opowiada bajek, pliiiiz. Niech już Pan klika, z dwojga złego, w te "nadużycia"...

Hehe. Podałem przykłady, które by pasowały do określenia. Ubodło jak rozumiem, ale

abstrachowałem od rzeczywistości i mojej oceny tam nie było.

Poza tym nie byłem na szkoleniach SAP-a, ani tym bardziej AFIN-a. Byłem na innych i wiem, że

to scenariusze pokazujące funkcjonalności. Prawdziwe problemy (czyli braki funkcjonalności)

wychodzą później. Jeśli Pan wchodzi do kogoś ze szkolonych na produkcję i improwizuje na

podstawie zachcianek szkolonych, to świetnie, wtedy widać co można, a czego nie. Jeśli jednak

serwuje Pan swoją bazkę i na niej robi to i owo według scenariusza, to jak mają się okazać braki

funkcjonalne uciążliwe dla użytkowników?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:56

Łukasz K.:

(...)

Jeśli jednak serwuje Pan swoją bazkę i na niej robi to i owo według scenariusza, to jak mają

się okazać braki funkcjonalne uciążliwe dla użytkowników?
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rewolucję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:36

Łukasz D.:

Łukasz K.:

(...)

Jeśli jednak serwuje Pan swoją bazkę i na niej robi to i owo według scenariusza, to jak mają

się okazać braki funkcjonalne uciążliwe dla użytkowników?

Pan raczy żartować! Braki funkcjonalne w AFINIE?! Co najwyzej użytkownik jakiś zakłamany

baran, skorumpowany przez świat BI, który nie wie jak używać tego narzędzia i sabotuje

rewolucję.

Dokładnie tak. Lepiej bym tego nie ujął.

Tylko dlaczego skorumpowanie przez bi powoduje niewiedzę jak używać excelka?

Nic już nie rozumiem.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:57

Łukasz K.:

Wojciech G.:

[PI]- ...pejoratywne określenie przypisywane Leninowi, który miałby tak określać

zachodnich dziennikarzy piszących entuzjastycznie o rewolucji bolszewickiej i ukrywających

jej niepowodzenia.

Gdzie tu o jakichś doświadczeniach i propagandzie?

Czyta Pan i nie analizuje głebiej. A czy Ci dziennikarze byli i widzieli rewolucję na oczy? Czytali

listy od "towarzyszy" i propagandę komunistyczną. Stąd ich zachwyty. Pojechaliby i pożyli to

szczęka by opadła (a propos tego tematu polecam dzieła Sergiusza Piaseckiego).

Zna Pan co nie co biografię George'a Orwella? Do wojny domowej w Hiszpanii z pewnością się

klasyfikował do kategorii. Wybrał się, zobaczył co jest grane, potem klapki opadły i tak oto na

świecie pojawił się "Folwark Zwierzęcy" i "Rok 1984".

Zmierzam do tego, że jak ktoś nie wie co jest grane i jest za czymś to się klasyfikuje. Ot

większość handlowców. Ma produkt, którego nie używali w ogóle lub co najwyżej pobieżnie,

ale wychwalają.

Pełna zgoda.

Ale ja właśnie o tym piszę. Pan Sławek pisze, że ma super środowisko z SAPem w roli głównej

(ERP+BI), że w ogóle nie eksportuje do Excelka, bo po co, itp.

A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?

Hehe. Podałem przykłady, które by pasowały do określenia. Ubodło jak rozumiem, ale

abstrachowałem od rzeczywistości i mojej oceny tam nie było.

Jak to? Nie tego oczekujemy po Arbitrze.

Poza tym nie byłem na szkoleniach SAP-a, ani tym bardziej AFIN-a. Byłem na innych i wiem,

że to scenariusze pokazujące funkcjonalności. Prawdziwe problemy (czyli braki

funkcjonalności) wychodzą później. Jeśli Pan wchodzi do kogoś ze szkolonych na produkcję i

improwizuje na podstawie zachcianek szkolonych,

Nie, no, bez przesady, tak się nie da. Bo grupa musi być grupą, a nie że jeden wyciąga problem i

wszyscy na nim. Ale każdy ma możliwość pracy równoległej i zdarzają się tacy. Tu coś robimy

wspólnie, a on sobie na boczku ćwiczy swoje. Nie mówię tu o szkoleniach AFINA, tylko o

szkoleniach np. nt. SQLka w Excelu. W tych pierwszych to raczej nie widzę innej metody.

to świetnie, wtedy widać co można, a czego nie. Jeśli jednak serwuje Pan swoją bazkę i na

niej robi to i owo według scenariusza, to jak mają się okazać braki funkcjonalne uciążliwe dla

użytkowników?

jw

Stanowczo brakuje mi "Nadużyć".

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:10

Łukasz K.:

Jeśli jednak serwuje Pan swoją bazkę i na niej robi to i owo według scenariusza, to jak mają

się okazać braki funkcjonalne uciążliwe dla użytkowników?
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Jeśli "bazka" to tylko w MS Access. To jest 'King of Databases' aby sparafrazować tytuł dyskusji.

A Excel jest u WG tylko, lub aż interfejsem. Ba, jest królem interfejsów.

Każdy kto poddaje te 2 fakty w wątpliwość jest wrednym imperialistycznym i przekupnym

klakierem, wysłanym przez ciemne moce zwane BI.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:19

Dariusz K.:

Jeśli "bazka" to tylko w MS Access. To jest 'King of Databases' aby sparafrazować tytuł

dyskusji.

http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...

A Excel jest u WG tylko, lub aż interfejsem. Ba, jest królem interfejsów.

http://afin.net/webcasts/Other_OpenOffice_SqlFunction.swf

Każdy kto poddaje te 2 fakty w wątpliwość jest wrednym imperialistycznym i przekupnym

klakierem, wysłanym przez ciemne moce zwane BI.

Podważam powyższe, więc jestem

wrednym imperialistycznym i przekupnym klakierem, wysłanym przez ciemne moce zwane

BI.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:24

Wojciech G.:

Pełna zgoda.

Ale ja właśnie o tym piszę. Pan Sławek pisze, że ma super środowisko z SAPem w roli głównej

(ERP+BI), że w ogóle nie eksportuje do Excelka, bo po co, itp.

A jest specjalistą VBA i oni mu tam płacą. Ciekawe za co?

Nie wiem. Wiem natomiast, że są sytuacje kiedy nie ma co się spinać i robić coś koniecznie

akurat w tym narzędziu, a nie innym chociaż do tego służy. Prosty przykład. Załóżmy, że chcę

sobie przerzucić plik z jednego kompa na drugi. Mam pendrive i czasami go używam, ale jak go

zapomnę, to nie zawracam ludziom głowy, że skądś pożyczyć, tylko wysyłam sobie na skrzynkę

pocztową i ściągam na drugim kompie.

Jak to? Nie tego oczekujemy po Arbitrze.

Mówi Pan w swoim i czyim imieniu?

Nie, no, bez przesady, tak się nie da. Bo grupa musi być grupą, a nie że jeden wyciąga

problem i wszyscy na nim. Ale każdy ma możliwość pracy równoległej i zdarzają się tacy. Tu

coś robimy wspólnie, a on sobie na boczku ćwiczy swoje. Nie mówię tu o szkoleniach AFINA,

tylko o szkoleniach np. nt. SQLka w Excelu. W tych pierwszych to raczej nie widzę innej

metody.

No to jest tak jak wszędzie. Też mi się zdarzało na różnych szkoleniach robić po swojemu i

podnosić dyskusję jak się pojawiały problemy. Nigdy się nie spotkałem z odmową pomocy.

Może zbiera Pan doświadczenia użytkowników z pracy z narzędziem i mówi wprost, że tego lub

owego się nie da lub jest trudne? Tu strzelam np. nie ma intergacji z FTP, albo jest, tylko

skonfigurowanie sFTP to droga przez mękę, bo jakieś certyfikaty trzeba mieć najlepiej

poświadczone i wtedy Pan mówi, że najlepiej zainstalować sobie klienta FTP i ściągać ręcznie lub

napisać skrypt/program w VBA automatyzujący, a co do certyfikatów najlepiej pogadać z IT niż

samemu próbować.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:25

 

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

8 z 8 2013-07-18 11:10


