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Sławomir B.:

A może w końcu Pan samodzielnie zdecyduje się popracować przez chwilę na jakimś ?

Może wtedy ktoś zacznie Pana wypowiedzi brać poważniej.

Bezsens:

Ja mam popracować na biaju, a wtedy ktoś lepiej oceni moje wypowiedzi.

Tylko Excelek i VBA. Tu przyznaję Ci rację, Wiżualbejzikusie.

Proszę nie łgać.

Uwaga, "łgam"(*):

Sławomir Broda VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją

Skoro poniższe to bełkot, to jak ocenić Pana wypowiedzi ?

Poniżej było:

Wartościowa |
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PS

Cienko, Wiżualbejzikusie u Ciebie i z logiką, i z językiem polskim...

(*) http://obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=230
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

A może w końcu Pan samodzielnie zdecyduje się popracować przez chwilę na jakimś ?

Może wtedy ktoś zacznie Pana wypowiedzi brać poważniej.

Bezsens:

Ja mam popracować na biaju, a wtedy ktoś lepiej oceni moje wypowiedzi.

Bo jak będzie Pan mówił coś o BI to będzie jakaś szansa, że mniej więcej wiem Pan co mówi.

Nie to co teraz.

Tylko Excelek i VBA. Tu przyznaję Ci rację, Wiżualbejzikusie.

Proszę nie łgać.

Uwaga, "łgam"(*):

Sławomir Broda VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją

I gdzie tu jest napisane, że robię raporty w exceu i VBA zamiast BI'ja ?

Proszę sobie wyobrazić, że jest mnóstwo innych procesów w firmach poza raportowaniem w

których automatyzacja jest pożądana.

Skoro poniższe to bełkot, to jak ocenić Pana wypowiedzi ?

Poniżej było:

Odnosiłem się do Pana tekstu. Proszę zobaczyć co jest poniżej zdania:

"Ale bełkot, ja p... w sam raz dla CIOłków, sorka, "liderów IT"."

Dotarło, czy mam Panu zrobić pps'a o tym ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:01

Sławomir Broda VBA, Excel, Access, SAP i wszystko związane z automatyzacją

I gdzie tu jest napisane, że robię raporty w exceu i VBA zamiast BI'ja ?

Proszę sobie wyobrazić, że jest mnóstwo innych procesów w firmach poza raportowaniem w

których automatyzacja jest pożądana.

No.... ale tego ciotki-klotki nie wiedzą i na szkolonku z excelka dla początkujących nie powiedzą
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

> PS

Cienko, Wiżualbejzikusie u Ciebie i z logiką, i z językiem polskim...

(*) http://obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=230
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Proszę wskazać błąd logiczny.

Błąd językowy też nie występuje, chodź specjalistą w dziedzinie historii języka nie jestem.

http://sjp.pl/%B3ga%E6
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Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000, gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.
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Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000, gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Ogromny problem widać jedynie z kanciapy WG :)
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Stefan T.:

Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000, gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Ogromny problem widać jedynie z kanciapy WG :)
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Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000, gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Nie sprzedaję BI, a szkolenia kosztują. Dogadamy się co do stawki to mogę Panu takie zrobić.

Ale ostrzega, że nie jestem zbyt biegły w BI od sapa, ale skoro Pan tak ładni prosi to mogę się

poświęcić (za odpowiednią $ ofkoz).
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Sławomir B.:

 

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

2 z 6 2013-08-01 08:30



Wojciech
Gardziński

Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Sławomir Broda

VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

Wojciech
Gardziński

Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000, gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Nie sprzedaję BI, a szkolenia kosztują. Dogadamy się co do stawki to mogę Panu takie zrobić.

Ale ostrzega, że nie jestem zbyt biegły w BI od sapa, ale skoro Pan tak ładni prosi to mogę się

poświęcić (za odpowiednią $ ofkoz).
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000,

gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Nie sprzedaję BI, a szkolenia kosztują. Dogadamy się co do stawki to mogę Panu takie

zrobić.

Ale ostrzega, że nie jestem zbyt biegły w BI od sapa, ale skoro Pan tak ładni prosi to mogę

się poświęcić (za odpowiednią $ ofkoz).

MY wiemy. Pan nie wie. Opcje:

1.Pan zapłaci. MY przeszkolimy.

2.Pan nie zapłaci. Sam się przeszkoli.

3.Pan nic nie zrobi. Dalej będzie płakał, że nie wie.
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Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000,

gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Nie sprzedaję BI, a szkolenia kosztują. Dogadamy się co do stawki to mogę Panu takie

zrobić.

Ale ostrzega, że nie jestem zbyt biegły w BI od sapa, ale skoro Pan tak ładni prosi to

mogę się poświęcić (za odpowiednią $ ofkoz).

MY wiemy. Pan nie wie. Opcje:

1.Pan zapłaci. MY przeszkolimy.

2.Pan nie zapłaci. Sam się przeszkoli.

3.Pan nic nie zrobi. Dalej będzie płakał, że nie wie.

Wybieram 4.

4. Pan (czyli ja) zrobi dużo, żeby się dowiedzieć, co robi biaj, ale i tak nie uzyska tej

informacji, bo tego, co robi biaj, nikt nie wie

Poza tym, nie wiedziałem, że jest to tak tajne. Wiedziałem, że biaje są kosztowne, ale nie

wiedziałem, że są tak tajne. Skoro tak, to sprzedają się wyłącznie za łapówki, bo, skoro dużo

kosztuje, żeby się dowiedzieć, co kupuję, to nie ma innego wyjścia... Tak przypuszczałem.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 13:02
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łoj, chopoki, chopoki... Jesteście mistrzami w podbijaniu naszego wątku do 4.000,

gratulki.

Jakbym był biajem, też bym Was zatrudnił jako rozmydlaczy merytoryczki.

"Rozmydlacz Merytoryczki" - fajny tytuł, no nie?

Ale dalej nie wiemy, co potrafi biaj. :(

I, jak widać, JEST OGROMNY PROBLEM, żeby się dowiedzieć.

Nie sprzedaję BI, a szkolenia kosztują. Dogadamy się co do stawki to mogę Panu takie

zrobić.

Ale ostrzega, że nie jestem zbyt biegły w BI od sapa, ale skoro Pan tak ładni prosi to

mogę się poświęcić (za odpowiednią $ ofkoz).

MY wiemy. Pan nie wie. Opcje:

1.Pan zapłaci. MY przeszkolimy.

2.Pan nie zapłaci. Sam się przeszkoli.

3.Pan nic nie zrobi. Dalej będzie płakał, że nie wie.

Wybieram 4.

4. Pan (czyli ja) zrobi dużo, żeby się dowiedzieć, co robi biaj, ale i tak nie uzyska tej

informacji, bo tego, co robi biaj, nikt nie wie

Po raz kolejny - Pan nie wie.

Chce się Pan dowiedzieć ? Opcje powyżej.

Poza tym, nie wiedziałem, że jest to tak tajne. Wiedziałem, że biaje są kosztowne, ale nie

wiedziałem, że są tak tajne. Skoro tak, to sprzedają się wyłącznie za łapówki, bo, skoro dużo

kosztuje, żeby się dowiedzieć, co kupuję, to nie ma innego wyjścia... Tak przypuszczałem.

I Panu żal siedzenie ściska, że na Afina nie ma chętnych, a na złego BI są.

Życie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:09

Sławomir B.:

Ten Sławek to się zna na biajach. I na muzyce!

Spójrzcie, jaką piękną pieśń biajową zaintonował

Życie.

Życie, życie z tym biajem

sprawia, że masz czasem dosyć

Analizy kusi rajem

potem ci zadaje ciosy

Życie, życie z tą cholerą

sprawia ci codzienne manto

choć skutkuje exceliozą

lecz pasuje dyletantom

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:03

A gdzie podział się wątek pierdoły?
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Wojciech G.:

Sławomir B.:
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

Ten Sławek to się zna na biajach. I na muzyce!

Spójrzcie, jaką piękną pieśń biajową zaintonował

Życie.

Życie, życie z tym biajem

sprawia, że masz czasem dosyć

Analizy kusi rajem

potem ci zadaje ciosy

Życie, życie z tą cholerą

sprawia ci codzienne manto

choć skutkuje exceliozą

lecz pasuje dyletantom

Skończyły się Panu argumenty, więc udaje Pan poetę teraz ?
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Stefan T.:

A gdzie podział się wątek pierdoły?

Kliknąć trzeba w "rozwijak",

http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...
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Sławomir B.:

Stefan T.:

A gdzie podział się wątek pierdoły?

Kliknąć trzeba w "rozwijak",

http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

ufff przestraszyłem się, że to znowu wraże siły ciemności :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:50

Ale fajny topik! BI, tureckie Breitlingi i specjaliści od Excela :)))
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Dawid W.:

Ale fajny topik! BI, tureckie Breitlingi i specjaliści od Excela :)))

Najlepszy topik na GL :)
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Jak tam, Stefcio? SAPcio Cię wyśmiał?

Tak poważnie pojechał, z górki. On jest lepszy.

Jak w informatyce. To jest metoda ich wdrożeń. Nie bój się, oni nie konkurują na

funkcjonalności. Nie mają ich zbyt wiele - nie mogą. Oni mają inne sposoby - pozycję. Czym i jak

wywalczoną? Hmm... swoje wiemy.

Poprosimy jakiś hymn pochwalny na temat! No i liczymy dni do mojego wylotu. Uwielbiam ten

rajzefiber.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:45

 

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

5 z 6 2013-08-01 08:30



« Poprzednia     1  … 193  194  195  196  197  198     Następna »

 

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

6 z 6 2013-08-01 08:30


