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Łukasz D.:

Kurde - jaka hurtownie?! Te produkty nie mają hurtowni! Jaki pulpit?! Te produkty nie mają
pulpitu. Poza tym ten BI do optimy można dostać za 149 zł.

Postaram się wyjaśnić jak dziecku: chciałem sprawdzić czy Pan po prostu zawsze klepie to
samo, czy rzeczywiście chociaż próbuje odnieść się do faktów. Musze przyznać, że świadomie
lub nie, ale udzielił mi Pan bardzo jasnej i klarownej odpowiedzi.

Ale Pan pachniesz Panem Andrzejem... no bliźniak jednojajowy.

UWAGA, Pan Domagalski (Nomen Omen?) twierdzi, że ten bełkot dotyczy produktu za 149 zł.
Niech Pan Szanowny kupi sobie mydełko za te 149 zł i przemyje sobie okulary.

Business Intelligence w bikini

COMARCH - Business Intelligence, ERP, Systemy ERPCo mają ze sobą wspólnego Business

Intelligence i subtelna bielizna? Odpowiedź znajdziesz w rozmowie z przedstawicielem firmy JS,

która jest największym dystrybutorem bielizny na terenie całej Polski. Firma JS współpracuje ze

znanymi markami, takimi jak: Gatta, Eldar, Key, She, Belle Femme, Alles, Nipplex i wiele

innych.

Zarządzanie firmą w dzisiejszych realiach staje się coraz większym wyzwaniem. Od managerów

wymaga się, aby byli dobrymi strategami kształtującymi przyszłość przedsiębiorstwa. Do

sprawnego zarządzania firmą i podejmowania właściwych decyzji biznesowych potrzebne jest

sprawne i bieżące monitorowanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i budowa dynamicznych

scenariuszy jego rozwoju. Odpowiednie narzędzia biznesowe muszą zapewniać możliwość

zarówno optymalizacji wykorzystania zasobów finansowych, jak i wychwytywania wszystkich,

nawet najmniejszych, sygnałów zagrożenia sytuacji przedsiębiorstwa.

Systemy Business Intelligence powstały z myślą o osobach zarządzających przedsiębiorstwami i

dostarczają im kompleksowych informacji niezbędnych do monitorowania i zarządzania

procesami, za które są odpowiedzialni. Wraz z tendencją do spłaszczania struktur

organizacyjnych w firmach także na pracowników niższego szczebla przeniesiona została część

odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa. W związku z tym oni również powinni móc

podejmować decyzje w warunkach gwarantujących dostęp do możliwie najbardziej wiarygodnych

informacji.

Narzędziem, które w pełni wspiera i monitoruje takie działania, jest Comarch Business

Intelligence. Pozwala on na gromadzenie, przetwarzanie, analizę i raportowanie informacji

istotnych dla procesu podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem.

Co to jest Business Intelligence?

Business Intelligence to nic innego jak przekształcanie danych w informacje. W erze zalewu

informacji i ciągle rosnącej liczby stron internetowych znalezienie właściwej informacji w

zasobach Internetu bez dobrej wyszukiwarki graniczyłoby z cudem. Podobnie w każdej firmie

codziennie rejestrowane są coraz to nowe transakcje, np. zamówienia czy zlecenia produkcyjne.

W efekcie okazuje się, że naszą główną bolączką staje się przede wszystkim wydobycie tej

najpotrzebniejszej i najwłaściwszej informacji, na podstawie której będziemy mogli podjąć

racjonalne decyzje. Ten fakt zauważają managerowie, którzy dostrzegają, że sprawne

zarządzanie informacją staje się kluczem do sukcesu ich firm. O ten ważny obszar w

przedsiębiorstwie należy dbać tak samo jak o utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami,

optymalny poziom zatowarowania czy płynność finansową.

Business Intelligence to nic innego jak wyszukiwarka internetowa dla firmowych zasobów, dzięki

której możemy za pomocą jednego kliknięcia dotrzeć do kluczowych, syntetycznych informacji

opartych na aktualnych danych. Dzięki narzędziom Comarch Business Intelligence, takim jak

analizy, raporty, budżety czy karty wyników, przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoją

działalność, generować większe zyski oraz identyfikować i eliminować wąskie gardła. Narzędzie

Business Intelligence w czasach dużej zmienności rynkowej staje się nieodłączną częścią

systemów klasy ERP. Pełni ono rolę „pomostu” pomiędzy zarządzaniem na poziomie

strategicznym a zarządzaniem operacyjnym. Pozwala zmaksymalizować korzyści płynące z

wdrożenia systemu ERP, dając osobom zarządzającym konkretną wiedzę o procesach

zachodzących w ich firmach.

Co ma ze sobą wspólnego Business Intelligence i subtelna bielizna?

Firma JS zajmuje się dystrybucją bielizny, rajstop, skarpet oraz odzieży. JS to 8,5 tys. mkw.

samoobsługowej powierzchni ekspozycyjnej oraz magazynowej. Firma współpracuje z ponad 300

dostawcami. Sukcesy w sprzedaży bielizny, rajstop i skarpet stawiają JS w roli lidera w handlu

hurtowym w Polsce. W trakcie swojego rozwoju JS powiększył działalność o sieć sklepów z

markową bielizną LaVantil, które zlokalizowane są w centrach handlowych na terenie całej

Polski. Sukcesy firmy JS wspiera system Comarch CDN XL uzbrojony w narzędzie Business

Intelligence.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.07.12 o godzinie 21:00

19.07.2012, 20:58
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 | Edytuj | Cytuj

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Kurde - jaka hurtownie?! Te produkty nie mają hurtowni! Jaki pulpit?! Te produkty nie mają
pulpitu. Poza tym ten BI do optimy można dostać za 149 zł.

Postaram się wyjaśnić jak dziecku: chciałem sprawdzić czy Pan po prostu zawsze klepie to
samo, czy rzeczywiście chociaż próbuje odnieść się do faktów. Musze przyznać, że
świadomie lub nie, ale udzielił mi Pan bardzo jasnej i klarownej odpowiedzi.

Ale Pan pachniesz Panem Andrzejem... no bliźniak jednojajowy.

UWAGA, Pan Domagalski (Nomen Omen?) twierdzi, że ten bełkot dotyczy produktu za 149 zł.
Niech Pan Szanowny kupi sobie mydełko za te 149 zł i przemyje sobie okulary.

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

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

Czy potrafi Pan wykazać czym się różni Pańskie rozwiązanie od tego "cośtama"?
Rozumiem, że ma Pan na myśli tzw. BI do Optimy oraz Start do XL (to samo
oprogramowanie).

Od dobrego wzroku ważniejsze jest czytanie ze zrozumieniem.

I tym kończę rozmowę. Pozdrawiam i życzę udanego rozwijania dodatków do Excela.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.07.2012, 22:01

Łukasz D.:

Od dobrego wzroku ważniejsze jest czytanie ze zrozumieniem.

Znowu się Pan myli. Gdyby tak było, ewolucyjnie mielibyśmy jedno oko i dwa mózgi.

I tym kończę rozmowę.

Strachy na Lachy. Każden jeden, któremu wykaże się tutaj miałkość jego poglądów, tak mówi.
Do zobaczenia.

Pozdrawiam i życzę udanego rozwijania dodatków do Excela.

A dzięki, dzięki. Te życzenia to tak trochę nie do mnie, ale niech tam. Żeby Pan Szanowny
wiedział, a ja mam takie oficjalne i nieoficjalne sygnały, ile firm i firemek rżnie teraz dodateczki
do Excelka, to by Panu serducho urosło. Mi rośnie.

 | Edytuj | Cytuj19.07.2012, 22:39

Pan Wojtek jest jak nauczyciel matematyki. który uważa, że w matematyce najważniejszy jest
zeszyt w kratkę :D

A potem przychodzą do firm wdrożeniowych takie robione miesiącami excele budżetowe z
zamówieniem: "zróbcie coś takiego w waszym narzędziu na prezentację na za tydzień". No to się
robi :) Excele oczywiście nie są nogdy owspółczynnikowane, bo trzeba podejścia
programistycznego, żeby najpierw zdefiniować zmienne, potem dane, a na końcu formuły.
Najlepszym kwiatkiem było wpisane na sztywno w komórki koszty bezpośrednie równe 0.94
przychodu :D Tak po prostu. Pewnie potem to już była broszka kierowników MPKów jak te 0.94
uzyskać.

A potem wchodzi na rynek jakaś firma, która dokładnie wie ile co ją kosztuje i gdzie może
strzelić promocję 50% i pozamiatane.

A Pan Wojtek może sobie odfajkować kolejną branżę co na excelach nie daje rady.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |22.07.2012, 12:10

Andrzej O.:

Pan Wojtek jest jak nauczyciel matematyki. który uważa, że w matematyce najważniejszy
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jest zeszyt w kratkę :D

A potem przychodzą do firm wdrożeniowych takie robione miesiącami excele budżetowe z
zamówieniem: "zróbcie coś takiego w waszym narzędziu na prezentację na za tydzień". No to
się robi :) Excele oczywiście nie są nogdy owspółczynnikowane, bo trzeba podejścia
programistycznego, żeby najpierw zdefiniować zmienne, potem dane, a na końcu formuły.
Najlepszym kwiatkiem było wpisane na sztywno w komórki koszty bezpośrednie równe 0.94
przychodu :D Tak po prostu. Pewnie potem to już była broszka kierowników MPKów jak te
0.94 uzyskać.

A potem wchodzi na rynek jakaś firma, która dokładnie wie ile co ją kosztuje i gdzie może
strzelić promocję 50% i pozamiatane.

A Pan Wojtek może sobie odfajkować kolejną branżę co na excelach nie daje rady.

Tak, tak, jasna sprawa, oczywizda. Całki, wstęgi Mobiusa i algorytmy liczenia pi do 1000.
miejsca po przecinku to clou matematyki. A Wy, chamy w podstawówkach (i na maturach tyż)
nie macie prawa jej stosować. A już kalkulatory i kasie fiśkalne to na złom, bo wy nie
matematyka, tylko wiocha jakaś! A kysz!

Pan, chyba, cóś nie cóś, z praktyką (jakąkolwiek) na bakier?

P.S.
http://interia360.pl/artykul/kalkulatory-w-nauczaniu-m...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.07.12 o godzinie 13:42

 | Edytuj | Cytuj22.07.2012, 18:24

Panie Wojtek,
z racji tego, że firmy wdrożeniowe startują do wielu klientów przegrzebałem się przez więcej
exceli budżetowo-kosztowych niż niejeden kontroler co w max. dwu firmach w życiu pracował. A
praktyka jest taka bo wszyscy używają takiego narzędzia jak excel, który akurat do robienia
modeli wielowymiarowych, obliczeń wielowymiarowych czy macierzowych jest denny jak mało
co.

A Pan tu kit maluczkim wciska, żeby se excelkiem zastąpili wielowymiarową bazę danych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |23.07.2012, 15:35

Andrzej O.:

Panie Wojtek,
z racji tego, że firmy wdrożeniowe startują do wielu klientów przegrzebałem się przez więcej
exceli budżetowo-kosztowych niż niejeden kontroler co w max. dwu firmach w życiu pracował.
A praktyka jest taka bo wszyscy używają takiego narzędzia jak excel, który akurat do robienia
modeli wielowymiarowych, obliczeń wielowymiarowych czy macierzowych jest denny jak mało
co.

A Pan tu kit maluczkim wciska, żeby se excelkiem zastąpili wielowymiarową bazę danych.

A, proszę Pana Szanownego, masz Pan tutaj kilka modeli budżetowych
http://afin.net/samples/Data/Excel/SheetRanges/
które proste programiki SQLowe składają do kupki (tabela skonsolidowana, kostka
wielowymiarowa, co tam Pan jeszcze chce) w minutę. Proszę nie pisać, że czegoś nie można,
jeżeli to Pan tego nie potrafi. Inni potrafią.

Co jest denne do bazek wielowymiarowych, Excel? Sam się Pan przecież zachwycał kostkami w
Excelku i ja Panu rację przyznaję - są superaśne - małe, proste, szybkie, łatwo z nich tabelkę,
itp.
Co, że Małomiękki wyciął kreatorka?
To tu ma Pan lepszego i ZA DARMO
http://www.goldenline.pl/forum/1733630/abc-czyli-jak-k...
Brać, używać!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 23.07.12 o godzinie 15:45

 | Edytuj | Cytuj23.07.2012, 15:41

Zachwycałem się prostotą przekazu - jasno wytłumaczone na przykładzie tabeli przestawnej co
to jest hurtownia danych. Natomiast używanie tabeli przestawnej jako HD jest kompletnie bez
sensu - bez możliwości obsługi wymarów i elementów wymiarów. Nie dość tego, 2-wymiarowa
siatka plus zakładki daje możliwość obsługi
3 wymiarów. Wprowadzenie obliczeń z prostą macierzą 1xN (np. koszt zasobu wg rodzajów
kosztu) stwarza już rzecz niemal niewykonalną.

Panie Wojtku, Pan wyglądasz jak brat-bliźniak Ducha Biurokracji - to Duch Luddyzmu. Ludyści
niszczyli kiedyś maszyny tkackie bo uważali, że odbierają im pracę. Duch Luddyzmu jest u nas
popularny, od robotników po specjalistów, i z nowościami technologicznymi się walczy zawsze
kiedy się pojawią - i tak od XVIIIw.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/94
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Szkoda, że dopiero po 5 latach od rezygnacji MS z OWC rośnie Panu serce na widok excelowych
addinów. Już wtedy było wiadomo, że Excel zdetronizuje IExplorera, KRÓLA interfejsów BI.

Ciekawe dlaczego IE nigdy nie pojawił się w zestawieniach Gartnera?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.07.2012, 12:14

Och, uwielbiam Pana Szanownego przekręcanie rzeczywistości...
Andrzej O.:

Zachwycałem się prostotą przekazu - jasno wytłumaczone na przykładzie tabeli przestawnej
co to jest hurtownia danych.

Tu raczył Pan wspiąć się na wyżyny demagogii - wciskając mi, że ja traktuję TP jako HD!
Albo Pan nie zrozumiał - i tu nie ma Pan racji, chwaląc mój przekaz - musi do luftu był on
albo
Pan przedstawia zupełnie inną jego wersję świadomie i celowo.

Natomiast używanie tabeli przestawnej jako HD jest kompletnie bez sensu - bez możliwości
obsługi wymarów i elementów wymiarów. Nie dość tego, 2-wymiarowa siatka plus zakładki
daje możliwość obsługi
3 wymiarów. Wprowadzenie obliczeń z prostą macierzą 1xN (np. koszt zasobu wg rodzajów
kosztu) stwarza już rzecz niemal niewykonalną.

Jasne, jasne, niewykonalną. Co chwilę Pan twierdzi, że coś jest niewykonalne...
A kto Panu broni inne obliczenia robić nie z kostki, tylko z danych, na podstawie której została
zrobiona? Przecież kostka robi się z czegoś...

Panie Wojtku, Pan wyglądasz jak brat-bliźniak Ducha Biurokracji - to Duch Luddyzmu. Ludyści
niszczyli kiedyś maszyny tkackie bo uważali, że odbierają im pracę. Duch Luddyzmu jest u nas
popularny, od robotników po specjalistów, i z nowościami technologicznymi się walczy zawsze
kiedy się pojawią - i tak od XVIIIw.

Świetne porównanie. I tak dobrze, żem jakimś duchem, nie np. małpą - wtedy by Pan tu
jakiegoś Darwina zapodał obrazowo...

Szkoda, że dopiero po 5 latach od rezygnacji MS z OWC rośnie Panu serce na widok
excelowych addinów. Już wtedy było wiadomo, że Excel zdetronizuje IExplorera, KRÓLA
interfejsów BI.

Zajś demagogia, Panie Szanowny. Czy ja się gdzieś zachwycam OWCem? No, jest, jako wyjście
prezesowskie się nawet nadaje, ale analizki to wyłącznie Excelek i Excelek, nie pamięta Pan?

Ciekawe dlaczego IE nigdy nie pojawił się w zestawieniach Gartnera?

Bo nie finansował Gartnerka. Tam się pojawiają tylko ci, co "finansują niezależne badania", co
Pan nie wie? Gartnerek umieści wszystko, byle kaska. Taż to normalna firma, taki byznesik
oczywisty przeca.

Zapraszam na studia - tam będziemy mieli więcej czasu, żeby wyjaśnić nieporozumienia typu TP
= HD. A, jak już się Pan z tego tak naśmiewa, to pozwoli Pan, że się dołączę - Power Pivot to
przecież takie równanko...

Zapraszamy!
http://podyplomowe.ue.wroc.pl/114,205,ms_excel_w_contr...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.07.12 o godzinie 12:32

 | Edytuj | Cytuj24.07.2012, 12:29

A'propos rżnięcia dodateczków do Exceleczka...
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/...
Jaka śliczna antydata! 2010!

Czy slajdki poniżej jest nawet obrazeczek, że ten 11. już biaj SAPA to, w ogóle, NAJLEPSZE(!) dla
analityków! Żadne tam Xcelsjusy, Cristale, Web Intelligence'y - NIE! Najlepszy jest arkusik
Excelka. Roma locuta, causa finita.

Svet se posral.

P.S. Dziękuję ptaszkom, co donieśli, a sam ów dodateczek oceniam fatalnie - zaś jakiś "design
panel" i takie tam inne narzędzia rządzenia analitykiem. Nic a nic zrozumienia, że analityk chce
Excelka. EXCELKA!
Długa droga przed SAP...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 24.07.12 o godzinie 14:28

 | Edytuj | Cytuj24.07.2012, 14:23
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Szczerze? Chciałbym aby ktoś Panu zaoferował dostęp do niewyczerpanych środków i obiecał
przelew na prywatne konto dokładnie takiej sumy, za którą umieści Pan Internet Explorera w
Magicznym Kwadracie Gartnera. Najlepiej w górnym prawym rogu :D "ability to
execute"&"completeness of vision" :D

btw. ciągnięcie danych źródłowych do Excela to jest robienie z excela HD. Robiłem coś takiego,
żeby przygotować model danych do prototypu narzędzia sqlowego. Ze specjalnym arkuszem
robiącym za HD, bo tabela przestawna oczywiście się przestawia jak jej produktu brakuje w
danym okresie. Produkcyjnie to normalnie Syzyf w stajni Augiasza.
Naprawdę, zrobienie arkusza, który traktuje obiekt kosztowy (np. zasób) lub jego stawkę jako
wektor - czyli nie np. nie 500zł. a wg kosztów rodzajowych [300, 150, 30, 15, 5] uważam za
produkcyjnie niewykonalne. A w sqlu się da jak się sprytnie optymalizuje.
Wyciąganie danych z HD, robienie obliczeń w excelu i ładowanie z powrotem do HD to nie jest
optymalizacja - to jest proteza.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.07.2012, 12:21

Andrzej O.:

Szczerze? Chciałbym aby ktoś Panu zaoferował dostęp do niewyczerpanych środków i obiecał
przelew na prywatne konto dokładnie takiej sumy, za którą umieści Pan Internet Explorera w
Magicznym Kwadracie Gartnera. Najlepiej w górnym prawym rogu :D "ability to
execute"&"completeness of vision" :D

Wchodzę. Proszę o kaskę. Podać konto?

btw. ciągnięcie danych źródłowych do Excela to jest robienie z excela HD.

Pan nie rozumie, co ja tu piszę. Przy Panu czuję się jak debil, który nie potrafi wytłumaczyć
najprostszych rzeczy. Cóż, spróbuję nadrobić pracowitością...

Robiłem coś takiego, żeby przygotować model danych do prototypu narzędzia sqlowego. Ze
specjalnym arkuszem robiącym za HD, bo tabela przestawna oczywiście się przestawia jak jej
produktu brakuje w danym okresie. Produkcyjnie to normalnie Syzyf w stajni Augiasza.

To i tak lepiej niż Afrodyta w namiocie 300 Trojan.

Naprawdę, zrobienie arkusza, który traktuje obiekt kosztowy (np. zasób) lub jego stawkę jako
wektor - czyli nie np. nie 500zł. a wg kosztów rodzajowych [300, 150, 30, 15, 5] uważam za
produkcyjnie niewykonalne. A w sqlu się da jak się sprytnie optymalizuje.

Przecież to ja tłukę tu jak jaki głupi, żeby wreszcie wykorzystać SQLa w Excelu. Chyba Pan nie
zauważył - moja wina! - za mało klepię - zintensyfikuję wysiłki, obiecuję.

Wyciąganie danych z HD, robienie obliczeń w excelu i ładowanie z powrotem do HD to nie jest
optymalizacja - to jest proteza.

Nigdy takiego czegoś nie proponowałem. Pan się mija z prawdą - chciałbym wierzyć, że
nieświadomie. Zalecam jakiś intensywny kursik czytania ze zrozumieniem.

 | Edytuj | Cytuj25.07.2012, 15:12

Ale jaja!
http://www.goldenline.pl/forum/2732466/czy-bi-jest-za-...
Panowie specjaliści nie mogą zrozumieć, że systemy informacyjne firm są pisane w excelkach
analityków i że to właśnie jest owym BI...
Polecam lekturkę - jest śmiesznie. Założę się, że żaden z interlokutorów nie użyłby w życiu
żadnego systemu zewnętrznego do analizy swoich finansów rodzinnych, czy też do czegokolwiek,
co chciałby na serio (prze)analizować, ale nam, analitykom, starają się wcisnąć coś takiego -
jeden pudełko, drugi dedykowany projekcik, ale, za Chiny Ludowe, nie mam pojęcia, który co,
bo co chwilę zamieniają się rolami.
;)

 | Edytuj | Cytuj26.07.2012, 00:17

Gdzie kasa, Panie Andrzej???!!!

Przecież takie biaje zwracają się bo
1. łapią przestępców w Szwecji
2. wykrywają "fraudy" (cokolwiek to toto)
Nie, no nie mogę... http://www.goldenline.pl/forum/2732466/czy-bi-jest-za-...
3. Poprawiają potencję (słyszałem o przypadku, gdzie prezesso na wyjeździe
przedwdrożeniowobiajowym po prostu zamówił sobie do rachunku panienkie - wicie, różne
gupoty ludkowie z kursów Exsla gadają na imprezach integracyjnych...)

Mnie tam się ten świat podoba, bo jest taki wesoły... a Wam?

P.S. Ciekawe, czy jak ja bym wdrożył...?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/94
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.07.12 o godzinie 21:48

 | Edytuj | Cytuj28.07.2012, 21:42

Wojciech Gardziński:

Gdzie kasa, Panie Andrzej???!!!

A gdzie Internet Explorer w Magic Quadrant Gartnera?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 12:25

Andrzej O.:

Szczerze? Chciałbym aby ktoś Panu zaoferował dostęp do niewyczerpanych środków i obiecał
przelew na prywatne konto dokładnie takiej sumy, za którą umieści Pan Internet Explorera w
Magicznym Kwadracie Gartnera. Najlepiej w górnym prawym rogu :D "ability to
execute"&"completeness of vision" :D

Pan zaś ma problem z ustaleniem ciągu przyczynowo-skutkowego (który zresztą SAM PAN
ustalił), ale to raz nie pierwszy, więc spoko loko. Da Pan kaskę, to umieszczę. Ja nie mam tyle
kasy, ile Gartnerek za to chce.
Biajki mają, to umieszczają, kuchnia, kuchnia, śmiać mi się chce.

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:19

Mam pytanie, trochę z innej beczki, ale trochę i związany z naszym tematem:

Cloud - czy naprawdę świat informatyki potrzebuje coraz to nowych bajek i to aż w takim
tempie, żeby odwrócić uwagę od starych problemów?

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 11:44

Wojciech Gardziński:

Mam pytanie, trochę z innej beczki, ale trochę i związany z naszym tematem:

Cloud - czy naprawdę świat informatyki potrzebuje coraz to nowych bajek i to aż w takim
tempie, żeby odwrócić uwagę od starych problemów?

To pytanie zawiera też odpowiedź.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 11:47

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Szczerze? Chciałbym aby ktoś Panu zaoferował dostęp do niewyczerpanych środków i
obiecał przelew na prywatne konto dokładnie takiej sumy, za którą umieści Pan Internet
Explorera w Magicznym Kwadracie Gartnera. Najlepiej w górnym prawym rogu :D "ability
to execute"&"completeness of vision" :D

Pan zaś ma problem z ustaleniem ciągu przyczynowo-skutkowego (który zresztą SAM PAN
ustalił), ale to raz nie pierwszy, więc spoko loko. Da Pan kaskę, to umieszczę. Ja nie mam tyle
kasy, ile Gartnerek za to chce.
Biajki mają, to umieszczają, kuchnia, kuchnia, śmiać mi się chce.

Pan się zgłosi w Wwie w al.Jerozolimskich195, może dział piar MS otworzy Panu w tym celu
rachunek.
Spodziewałbym się, że w razie niepowodzenia zostanie Pan obciążony wydaną kwotą. :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:14
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Andrzej O.:

Pan się zgłosi w Wwie w al.Jerozolimskich195, może dział piar MS otworzy Panu w tym celu
rachunek.
Spodziewałbym się, że w razie niepowodzenia zostanie Pan obciążony wydaną kwotą. :)

No już, Panie Andrzeju, już, niech się Pan uspokoi.
Wyraził Pan, jakieś tam, swoje chciejstwo, ale już dobrze. Wiemy że Gatnerek jest komerszką,
ale to nie jest czymś złym - to normalne. Mnie dziwi ten lemingopodobny (chociaż leming to
ostatnio nie obelga) pęd biajów, żeby Gartnerek umieścił. Jak Pan myśli, dlaczego ów Gartnerek,
owa komerszka, jest tak lubiany? Powód jest tylko jeden - Gartnerek adresuje swoje
przegłębokie myśli w postaci kwadranta (mamo, o co chodzi?) do naiwniaków z IT, którzy
zielonego pojęcia nie mają, co robić. Oni mają "kupić bezpiecznie", bo wszyscy wiedzą, że
biajowanie to kicha, czyli efektu z tego nie będzie żadnego. Kupić bezpiecznie, to kupić od
uznanego dostawcy, więc się szuka owych uznań - i Gartnerek tę rólkę gra doskonale. Gartnerek
to dupochron.

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:23
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