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Stefan T.:

Wojciech G.:

Jak tam, Stefcio? SAPcio Cię wyśmiał?

Tak poważnie pojechał, z górki. On jest lepszy.

Gdybym miał twoje kompleksy to pewnie bym się przejął. Gdybym miał jakiekolwiek

kompleksy to bym się tym fake nie chwalił. Mam głęboko w dupie co ty, sapcio i wszyscy inni

myślą w tym zakresie. Mnie się zegarek podoba i będę go nosił :).... i mówił wszystkim, że to

replika/fake.

Łałała, mocne. Ja, jak widzisz, już się przejąłem tą techniką. Stąd ten wątek.

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.

Znowu... masz jakieś straszne kompleksy. Gdyby była replika SAP (z podobnymi

funkcjonalnościami) za 1% jego wartości to kupiłbym replikę. Nie ma co zwalać na sapcia i

jego funfli

Tak by było, gdybyś to Ty decydował.

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

ten rajzefiber.

Będę cię bronił jak niepodległości :).

No, myślę. I się okaże, czy masz jakąkolwiek siłę. Czy tylko usłyszę, że dobrze, bo co ja tu?

Pocytować?

PS
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W związku z niską kulturą wypowiedzi i brakiem merytoryki w ostatnich komentarzach, temat

zostaje zamknięty.
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