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I jeszcze...

Cóż za dyplomacja! Podręczniki dyplomacji po wiek wieków winny cytować naszego Bluzgusa.
Nikt tak nie potrafi! Przeanalizujmy tekst:

Stefan T.:

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a żyzna
ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

Analiza:

wszystko umiera

- tlen (znaczy jego brak)

Liście z drzew spadają

- słońce

trawa szarzeje

- woda

żyzna ziemia zamienia się w nieurodzajną

- tu, chciałoby się rzec, wykrzyczeć wręcz - GNÓJ, GÓWNO, NAWÓZ!... Ale nie, dyplomata tak
nie może, dyplomata nie pokazuje palcem, tylko delikatnie wskazuje... -

Bez ciebie Pałasie Zakutasie

Oto, jak człowieka nazwać gównem tak, żeby się zaczerwienił z podniecenia! Brawo!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 09:48   

Wojciech G.:

I jeszcze...

Cóż za dyplomacja! Podręczniki dyplomacji po wiek wieków winny cytować naszego Bluzgusa.
Nikt tak nie potrafi! Przeanalizujmy tekst:

Stefan T.:

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a
żyzna ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

Analiza:

wszystko umiera

- tlen (znaczy jego brak)

Liście z drzew spadają

- słońce

trawa szarzeje

- woda

żyzna ziemia zamienia się w nieurodzajną

- tu, chciałoby się rzec, wykrzyczeć wręcz - GNÓJ, GÓWNO, NAWÓZ!... Ale nie, dyplomata tak
nie może, dyplomata nie pokazuje palcem, tylko delikatnie wskazuje... -

Bez ciebie Pałasie Zakutasie

Oto, jak człowieka nazwać gównem tak, żeby się zaczerwienił z podniecenia! Brawo!

No brawo, brawo... jest pan w stanie wyciągnąć z jednego paragrafu więcej niż mój profesor
polskiego z całej poezji Mickiewicza :). Jest pod wrażeniem analizy "co autor miał na myśli" :)
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Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:04    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Ja nawet nie drukuję raportów! BI publikuje na serwerze (jak ktoś chce to sobie drukuje).
Ja NIC nie robię i jestem w tym wybitnym specjalistą!

Oto raj! Miejsce przez wszystkich upragnione, cel naszej ziemskiej podróży, absolut.
Wystarczy zakupić SAP Business Objects.

Nie wystarczy... trzeba jeszcze zakupić SAP oraz QlikView :)

Chylę czoła przed doskonałością produktu, jakością wdrożenia, konsultantami i pracownikami
wsparcia firmy SAP!
Jakże się myliłem, cytując dziesiątki,

Wow... coś chyba przeoczyłem :). Ja nie przypominam sobie ani jednego cytatu... ANI JEDNEGO.
A pan tu o dziesiątkach. Może jakiś link pod te dziesiątki cytatów? Albo może chociaż pod JEDEN
cytat :).

Halooo budzimy się!

jakże błądzących w swoich negatywnych ocenach, analityków, pytających, jak kropkę na
przecinek i żeby się data nie rozjechała, uczęszczających na kursy VBA wyłącznie w celu
pacyfikacji tych dat i kropek -

tiaaa. a świstak siedzi i zawija w sreberka... format danych nie jest żadnym problemem. JA TO
WIEM, bo Business Objects używam (w przeciwieństwie do jaśniewielmożnego Pałasa Zakutasa i
ciotek-klotek ze szkoleń waszmości).

BTW: proszę podpowiedzieć ciotkom-klotkom, że format danych można zmienić w MS Excel bez
VBA :)

PRECZ, KŁAMCZUCHY PODŁE!
Precz z Excelem! BO ma wszystko i wszystko robi doskonale, nie trzeba używać tfu-Excela i
importować go do BO - matoły jesteście, ciotki-klotki i w ogóle!

Jak ktoś używa MS Excel do importów do BO to faktycznie jest ciemny jak tabaka w rogu...
problem w tym, że... hm.... jakby to powiedzieć...... narazie to NIKT się nie ujawnił kto tak robi.

Szczęście już posiadacie, dostrzeżcie go! Rozkosz Waszym udziałem jest - otwórzcie oczy i
niech porwie Was pieśń pochwalna dla firmy SAP!

SAP nie jest idealny... ALE, cóż idealnym jest? AFIN?

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a
żyzna ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

Uff, wreszcie trochę prawdy.

Calusieńka prawda i tylko prawda.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 11:15

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:12    

Wojciech G.:

I jeszcze...

Cóż za dyplomacja! Podręczniki dyplomacji po wiek wieków winny cytować naszego Bluzgusa.
Nikt tak nie potrafi! Przeanalizujmy tekst:

Stefan T.:

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a
żyzna ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

Analiza:
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wszystko umiera

- tlen (znaczy jego brak)

Liście z drzew spadają

- słońce

trawa szarzeje

- woda

żyzna ziemia zamienia się w nieurodzajną

- tu, chciałoby się rzec, wykrzyczeć wręcz - GNÓJ, GÓWNO, NAWÓZ!... Ale nie, dyplomata tak
nie może, dyplomata nie pokazuje palcem, tylko delikatnie wskazuje... -

Bez ciebie Pałasie Zakutasie

Oto, jak człowieka nazwać gównem tak, żeby się zaczerwienił z podniecenia! Brawo!

Jest Pan moim Bogiem!

<przerwa na reklamę>

To jest post któryś tam na stronie 3.

</przerwa na reklamę>

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:17    

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a żyzna
ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

... jak nawóz ?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:04    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Ja nawet nie drukuję raportów! BI publikuje na serwerze (jak ktoś chce to sobie drukuje).
Ja NIC nie robię i jestem w tym wybitnym specjalistą!

Oto raj! Miejsce przez wszystkich upragnione, cel naszej ziemskiej podróży, absolut.
Wystarczy zakupić SAP Business Objects.

Chylę czoła przed doskonałością produktu, jakością wdrożenia, konsultantami i pracownikami
wsparcia firmy SAP!
Jakże się myliłem, cytując dziesiątki, jakże błądzących w swoich negatywnych ocenach,
analityków, pytających, jak kropkę na przecinek i żeby się data nie rozjechała,
uczęszczających na kursy VBA wyłącznie w celu pacyfikacji tych dat i kropek - PRECZ,
KŁAMCZUCHY PODŁE!

Nadal czekamy na objawienie choćby jednego klienta.

Precz z Excelem! BO ma wszystko i wszystko robi doskonale, nie trzeba używać tfu-Excela i
importować go do BO - matoły jesteście, ciotki-klotki i w ogóle!

Nikt z wdrażających BI nie chce wyrzucać excela. Jest Pan jedyny.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:05    

Stefan T.:

Wow... coś chyba przeoczyłem :). Ja nie przypominam sobie ani jednego cytatu... ANI
JEDNEGO. A pan tu o dziesiątkach. Może jakiś link pod te dziesiątki cytatów? Albo może
chociaż pod JEDEN cytat :).

Halooo budzimy się!

jakże błądzących w swoich negatywnych ocenach, analityków, pytających, jak kropkę na
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przecinek i żeby się data nie rozjechała, uczęszczających na kursy VBA wyłącznie w celu
pacyfikacji tych dat i kropek -

Jak ktoś używa MS Excel do importów do BO to faktycznie jest ciemny jak tabaka w rogu...
problem w tym, że... hm.... jakby to powiedzieć...... narazie to NIKT się nie ujawnił kto tak
robi.

Klub Controllera 2009
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...
Rozwijamy wizje, pokazujemy rozwiązania: kwerendy, OLAPki, Accesski (Rok później, na
podobnym klubie, zachwycać się nimi będzie niejaki Andrzej Olechowicz, zwany Pomidorusem),
pytamy, czy są pytania z sali... były DWA (dwie różne osoby z dwóch różnych firm):
1. Jak poprawić kropki na przecinki w eksportach z SAP?
2. Jak zrobić, żeby daty się nie rozjeżdżały (dla odmiany w eksportach z SAP)?

SAP nie jest idealny... ALE, cóż idealnym jest? AFIN?

Nie, nie ma ideału, ale na pewno nie jest nim żaden biaj ani wszystkie biaje razem.

Ale, jeśli zmienimy optykę na excelocentryczną (SOA), to się okaże, że świat analiz

jest dużo prostszy i przyjaźniejszy.

Co potrzebujemy? - Danych.

Gdzie je umieścić? W HDA (DMA).

Jak to zautomatyzować? - SQLki.

Skąd to wywoływać? - Skąd chcemy, może być z excelkowego skryptu SQL.

Jak to czytać? - kwerendami lub funkcjami bezpośrednio z Excela.

A co, jak dużo danych? - Rozważyć użycie OLAPków i baz serwerowych

A co, jak wiele tematów analitycznych? - Rozwinąć wiele tematycznych HDA, aż

stworzą DMA (czyli widok/sferę danych analityka - gdy patrzymy nań "logicznie",

hurtownię danych bezpośredniego dostępu, zarządzaną przez analityka - gdy

patrzymy nań "informatycznie").

Jak na to wszystko patrzeć? - Z puntu widzenia analityka, który musi dostarczyć

INFORMACJĘ, a IT ma mu pomóc, a nie być kurkiem, blokującym dostęp.

Co jest naturalnym i efektywnym środowiskiem pracy każdego analityka? - Arkusz

kalkulacyjny. Więc WSZYSTKO musimy umieć zrobić z poziomu arkusza. I umiemy.

PS
https://skydrive.live.com/fullscreen?cid=42ac4083b32e6a...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 12:40

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:24   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Wow... coś chyba przeoczyłem :). Ja nie przypominam sobie ani jednego cytatu... ANI
JEDNEGO. A pan tu o dziesiątkach. Może jakiś link pod te dziesiątki cytatów? Albo może
chociaż pod JEDEN cytat :).

Halooo budzimy się!

jakże błądzących w swoich negatywnych ocenach, analityków, pytających, jak kropkę na
przecinek i żeby się data nie rozjechała, uczęszczających na kursy VBA wyłącznie w celu
pacyfikacji tych dat i kropek -

Jak ktoś używa MS Excel do importów do BO to faktycznie jest ciemny jak tabaka w rogu...
problem w tym, że... hm.... jakby to powiedzieć...... narazie to NIKT się nie ujawnił kto tak
robi.

Klub Controllera 2009
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...
Rozwijamy wizje, pokazujemy rozwiązania: kwerendy, OLAPki,

>> https://skydrive.live.com/fullscreen?cid=42ac4083b32e6a...

standardowo wypowiedź Pałasa Zakutasa zupełnie nie na temat. Takie ble, ble, chrum, chrum,
kwik, kwik.... to gdzie te cytaty z
użytkowników? To że sobie coś tam piszecie na różnych forach dyskusyjnych nie oznacza, że to
co piszecie to prawda... oznacza to tylko, że sobie piszecie.

Proszę mi przedstawić jedną osobę, która pracuję w BO i robi import z MS Excelka.
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Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 12:48

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:43    

Łukasz D.:

Jest Pan moim Bogiem!

To klęknij, gościu.

PS
I zmień "B" na "b", bo Twój język polski, a szczególnie jego semantyka (czyli znaczenie słów),
pozostawia wiele do życzenia. Słowa "Bóg" i "bóg" oznaczają co innego.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 12:47

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:44   

Wojciech G.:

Stefan T.:

A co, jak wiele tematów analitycznych? - Rozwinąć wiele tematycznych HDA, aż stworzą DMA
(czyli widok/sferę danych analityka - gdy patrzymy nań "logicznie", hurtownię danych
bezpośredniego dostępu, zarządzaną przez analityka - gdy patrzymy nań "informatycznie").

Biedny ten analityk. Nie dość, że musi się w 2 dni sql'a nauczyć to jeszcze ma zarządzać
hurtownią danych.
A on ledwo wyszukaj pionowo opanował.

Jak na to wszystko patrzeć? - Z puntu widzenia analityka, który musi dostarczyć INFORMACJĘ,
a IT ma mu pomóc, a nie być kurkiem, blokującym dostęp.

Jak w każdej bajce musi być ktoś zły. W jej mam powrót złego ajtika.

Co jest naturalnym i efektywnym środowiskiem pracy każdego analityka? - Arkusz
kalkulacyjny. Więc WSZYSTKO musimy umieć zrobić z poziomu arkusza. I umiemy.

Sterowanie spłuczką w toalecie jest ? nie ? to nie WSZYSTKO.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:05    

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

A co, jak wiele tematów analitycznych? - Rozwinąć wiele tematycznych HDA, aż stworzą
DMA (czyli widok/sferę danych analityka - gdy patrzymy nań "logicznie", hurtownię danych
bezpośredniego dostępu, zarządzaną przez analityka - gdy patrzymy nań "informatycznie").

Biedny ten analityk. Nie dość, że musi się w 2 dni sql'a nauczyć to jeszcze ma zarządzać
hurtownią danych.
A on ledwo wyszukaj pionowo opanował.

Jak na to wszystko patrzeć? - Z puntu widzenia analityka, który musi dostarczyć
INFORMACJĘ, a IT ma mu pomóc, a nie być kurkiem, blokującym dostęp.

Jak w każdej bajce musi być ktoś zły. W jej mam powrót złego ajtika.

Co jest naturalnym i efektywnym środowiskiem pracy każdego analityka? - Arkusz
kalkulacyjny. Więc WSZYSTKO musimy umieć zrobić z poziomu arkusza. I umiemy.

Sterowanie spłuczką w toalecie jest ? nie ? to nie WSZYSTKO.

... odezwał się Wiżualbejzikus.

Co, podważamy Pana super-pozycję w firmie? Co, potrafimy sprawić, że Pan będzie zbędny? Nie
dziwota, że to Panu nie w smak.
Proszę sobie spokojnie projektować swoje "wtyczki do spłuczek" (To taka zakamuflowana
sugestia była, że obce modele obiektowe można obsługiwać przez VBA, a przez SQLa nie.) a
analitykom zrobić porządną DMA, BO PAN TO POTRAFI, a oni będą przeszczęśliwi. Tylko, że to
umniejszy Pan pozycję "super-VBA-guru"... no, proszę się powywnętrzać troszku...
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PS
https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 13:17

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 13:14   

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

Co, podważamy Pana super-pozycję w firmie? Co, potrafimy sprawić, że Pan będzie zbędny?
Nie dziwota, że to Panu nie w smak.

Czekam na jedną osobę poza twórcami, która potwierdzi, że ten potworek gdziekolwiek działa.
Później możemy rozmawiać kto, kogo czym zastąpi.

Proszę sobie spokojnie projektować swoje "wtyczki do spłuczek" (To taka zakamuflowana
sugestia była, że obce modele obiektowe można obsługiwać przez VBA, a przez SQLa nie.) a
analitykom zrobić porządną DMA, BO PAN TO POTRAFI, a oni będą przeszczęśliwi. Tylko, że to
umniejszy Pan pozycję "super-VBA-guru"... no, proszę się powywnętrzać troszku...

Proszę zgadnąć, w którym miejscu większość analityków ma pana pomysł żeby oprócz analityka
odwalać jeszcze zadanie administratora bazy danych i administratora it. Dodam, że jest to nisko
i głęboko.
Analityk ma robić analizy na łatwych w obsłudze narzędziach, a nie grzebać się w 3 stronach SQL
do jednego raportu.
Ja jestem analitykiem, ale z tych co lubią "grzebać w SQL" pozostałe 95% nie lubi.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 13:50

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 13:47    

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

A co, jak wiele tematów analitycznych? - Rozwinąć wiele tematycznych HDA, aż stworzą
DMA (czyli widok/sferę danych analityka - gdy patrzymy nań "logicznie", hurtownię
danych bezpośredniego dostępu, zarządzaną przez analityka - gdy patrzymy nań
"informatycznie").

Biedny ten analityk. Nie dość, że musi się w 2 dni sql'a nauczyć to jeszcze ma zarządzać
hurtownią danych.
A on ledwo wyszukaj pionowo opanował.

Jak na to wszystko patrzeć? - Z puntu widzenia analityka, który musi dostarczyć
INFORMACJĘ, a IT ma mu pomóc, a nie być kurkiem, blokującym dostęp.

Jak w każdej bajce musi być ktoś zły. W jej mam powrót złego ajtika.

Co jest naturalnym i efektywnym środowiskiem pracy każdego analityka? - Arkusz
kalkulacyjny. Więc WSZYSTKO musimy umieć zrobić z poziomu arkusza. I umiemy.

Sterowanie spłuczką w toalecie jest ? nie ? to nie WSZYSTKO.

... odezwał się Wiżualbejzikus.

Co, podważamy Pana super-pozycję w firmie? Co, potrafimy sprawić, że Pan będzie zbędny?
Nie dziwota, że to Panu nie w smak.

Próbują Panowie już od 18 lat spowodować, żeby tacy jak p. Sławek byli zbędni. Na jego miejscu
zamieniłbym się w słup soli... ze strachu!

Proszę sobie spokojnie projektować swoje "wtyczki do spłuczek" (To taka zakamuflowana
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sugestia była, że obce modele obiektowe można obsługiwać przez VBA, a przez SQLa nie.) a
analitykom zrobić porządną DMA, BO PAN TO POTRAFI, a oni będą przeszczęśliwi. Tylko, że to
umniejszy Pan pozycję "super-VBA-guru"... no, proszę się powywnętrzać troszku...

PS
https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

"Afin - spełnienie snu". Mocne. Nawet jak na pana i Pierdolusa Maximusa. Ta prezentacja to
oczywiście stek debilizmów. A największa to ta, że w dużych korporacjach eksportuje się dane z
systemu transakcyjnego do MS Excel (tak to chyba u zaprzyjaźnionej ciotki-klotki.... :).

Dalej czekam na jeden przykład gdzie ktokolwiek robi import z MS Excel do Business Objects.
NIE MA??

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 14:00

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:50    

Stefan T.:

https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

"Afin - spełnienie snu". Mocne. Nawet jak na pana i Pierdolusa Maximusa. Ta prezentacja to
oczywiście stek debilizmów.

Oczywiście.

A największa to ta, że w dużych korporacjach eksportuje się dane z systemu transakcyjnego
do MS Excel (tak to chyba u zaprzyjaźnionej ciotki-klotki.... :).

Dokładnie WSZĘDZIE się tak robi. W wielkich korporacjach w setkach miejsc - końcówkach
pracowników, którzy muszą cokolwiek przeanalizować. Co ciekawe - W FIRMACH,
DOSTARCZAJĄCYCH ROZWIĄZANIA BI RÓWNIEŻ.

Dalej czekam na jeden przykład gdzie ktokolwiek robi import z MS Excel do Business Objects.
NIE MA??

Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, no gdzie te chłopy, gdzie.....??????

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:01   

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Proszę zgadnąć, w którym miejscu większość analityków ma pana pomysł żeby oprócz
analityka odwalać jeszcze zadanie administratora bazy danych i administratora it. Dodam, że
jest to nisko i głęboko.
Analityk ma robić analizy na łatwych w obsłudze narzędziach, a nie grzebać się w 3 stronach
SQL do jednego raportu.
Ja jestem analitykiem, ale z tych co lubią "grzebać w SQL" pozostałe 95% nie lubi.

Pałas Zakutas, Maximus Pierdolus (wraz z potomstwem jak się okazuje) ostrzą analitykom kły!

Analityk po studiach we Wrocławiu dostanie koszulkę. Z tyłu będzie "KUMAM" a z przodu wielkie
logo stylizowane na takie jak nosił superman. Logo: SUPERANALITYK.
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

Po okazaniu koszulki, rejestracja jako bezrobotny bez kolejki

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:06    

Wojciech G.:

Stefan T.:

https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

"Afin - spełnienie snu". Mocne. Nawet jak na pana i Pierdolusa Maximusa. Ta prezentacja to
oczywiście stek debilizmów.

Oczywiście.

A największa to ta, że w dużych korporacjach eksportuje się dane z systemu
transakcyjnego do MS Excel (tak to chyba u zaprzyjaźnionej ciotki-klotki.... :).

Dokładnie WSZĘDZIE się tak robi. W wielkich korporacjach w setkach miejsc - końcówkach
pracowników, którzy muszą cokolwiek przeanalizować. Co ciekawe - W FIRMACH,
DOSTARCZAJĄCYCH ROZWIĄZANIA BI RÓWNIEŻ.

Czyli nie jesteś w stanie podać ani jednego przykładu? Teoria SpOA oparta na fałszywych
założeniach?

Podsumujmy: nie ma ani jednego przykładu wdrożenia SpOA, ani jednego analityka który
pracuje w SpOA oraz ani jednego przykładu popierającego założenia leżące u podstawy teorii
kopernikańskiej. Ufff... jesteśmy blisko stwierdzenia, że po prostu wszystko się wam popieprzyło
:).

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:11    

Stefan T.:

Analityk po studiach we Wrocławiu dostanie koszulkę. Z tyłu będzie "KUMAM" a z przodu
wielkie logo stylizowane na takie jak nosił superman. Logo: SUPERANALITYK.

Bardzo dobry pomysł!
"Kumam Excela i SQLa, i wiem, jak potrafią współpracować." - taka drobna popraweczka...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:13   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Analityk po studiach we Wrocławiu dostanie koszulkę. Z tyłu będzie "KUMAM" a z przodu
wielkie logo stylizowane na takie jak nosił superman. Logo: SUPERANALITYK.

Bardzo dobry pomysł!
"Kumam Excela i SQLa, i wiem, jak potrafią współpracować." - taka drobna popraweczka...

No i z marketingu "pała"... Za długie. "Kumam Excela i SQLa" jeszcze by przeszło.... ale całe
zdanie? Samo "Kumam" jest najmocniejsze! W sekcie SpOA wszyscy wiedzą o co chodzi :). To
taki odpowiednik "Just do it" Nike. Równie dobrze można wkleić jeszcze ten słynny schmat z
architekturą SpOA :).

Ja kompletnie za friko konsulting z marketingu daję. Proszę docenić!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 14:33    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Analityk po studiach we Wrocławiu dostanie koszulkę. Z tyłu będzie "KUMAM" a z przodu
wielkie logo stylizowane na takie jak nosił superman. Logo: SUPERANALITYK.

Bardzo dobry pomysł!
"Kumam Excela i SQLa, i wiem, jak potrafią współpracować." - taka drobna popraweczka...

Czy Ci studenci podpisują jakiś excelo-celograf zobowiązujący ich do pracy w jednym słusznym
narzędziu ?
Excelo-dekalog:
1. Nie będziesz miała innych narzędzi ponad excelem.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  2  3  4     Następna »

2. Nie będziesz brał imienia excela swego nadaremnie.
3. Pamiętaj aby urodziny Billa święcić.
4. Czcij mentora swego i pomocnika jego.
5. Nie wisualbejzikuj.
6. Nie biajuj.
7. Nie qklilikwiuaj.
8. Nie mów słowa złego o afinie twoim.
9. Nie pożądaj arkusza kolegi swego.
10. Ani żadnej wtyczki która jego jest.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 14:35    

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

taki odpowiednik "Just do it" Nike.

SpOA - "Don't f^*k it"

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:36    
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