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Stefan T.:

Możemy się tak bawić przez rok cały :)

No pewnie!
Zabawa, jak z Pomidorusem.
Ja coś tam, cokolwiek, on - "pomidor". I jest fajnie. Od Ciebie nikt nie wymaga, żebyś pisał z
sensem, możesz nawet klnąć.
Publika nie jest taka głupia, żeby nie wiedzieć, kto pisze poważnie.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj23.08.2013, 18:02   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Możemy się tak bawić przez rok cały :)

Publika nie jest taka głupia, żeby nie wiedzieć, kto pisze poważnie.

Ja wiem, że ty wierzysz w to co piszesz.... to jest właśnie ten fenomen zakutej pały. Nie dociera
do Ciebie żadna argumentacja. Nie potrafi Cię złamać nawet fakt, że analityk finansowy, którego
chcesz uszczęśliwić uważa cię za wiejskiego głupka :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |23.08.2013, 18:48    

Wojciech G.:

3. Excelek ratuje biaje przed klapą

Raz Pan pisze że ratuje przed klapą, a raz że wypiera.
Jakaś konsekwencja by się przydała.

4. Excelka wymagają wszyscy, a Excelek nie wymaga niczego

Co za samokrytyka. Żeby stworzyć AFIN nic nie trzeba umieć.
Chyba jednak nie to miał Pan na myśli ;)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |24.08.2013, 11:04    

Dariusz K.:

Wojciech G.:

3. Excelek ratuje biaje przed klapą

Raz Pan pisze że ratuje przed klapą, a raz że wypiera.
Jakaś konsekwencja by się przydała.

Wypiera. A biaje, ratując się przed klapą, próbują utrzymać się na fali tego przypływu - robią
coraz to większą "integrację", a nawet chwalą się, że mają "lepszy interfejs" - no tu to bajer jest
nieziemski, jako cały biaj.

4. Excelka wymagają wszyscy, a Excelek nie wymaga niczego

Co za samokrytyka. Żeby stworzyć AFIN nic nie trzeba umieć.
Chyba jednak nie to miał Pan na myśli ;)

A co ma piernik do wiatraka?
Ale, muszę Panu powiedzieć, trafił Pan w czuły punkt - jak zaczynałem robić AFINA, nie umiałem
w ogóle programować. Niezłe, nie?

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj26.08.2013, 09:48   
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Wojciech G.:

Dariusz K.:

Ale, muszę Panu powiedzieć, trafił Pan w czuły punkt - jak zaczynałem robić AFINA, nie
umiałem w ogóle programować. Niezłe, nie?

No i to się nadaje do prasy!!!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |26.08.2013, 13:46    

Stefan T.:

Wojciech G.:

Dariusz K.:

Ale, muszę Panu powiedzieć, trafił Pan w czuły punkt - jak zaczynałem robić AFINA, nie
umiałem w ogóle programować. Niezłe, nie?

No i to się nadaje do prasy!!!

Eee tam.
Ja nie umiałem programować, ale wiedziałem, czego chcę.
Majkrosofciaki potrafią programować, ale nie mają pojęcia, czego chcą(*). I to, rzeczywiście, się
nadaje do prasy. Ale, Ballmer odchodzi, może im się zmieni...

(*) PS
Oczywiście, w zakresie oprzyrządowania analityki biznesowej: Chmura, IMA, Excel, SQLS BI,
OLAP-tak, OLAP-nie, Darmowy SkyDrive, płatny O365, ale też Windows 8, którego ludzie na
gwałt odinstalowują...
100.000 wersji każdej aplikacji - ja do dzisiaj nie łapię, czym się różni Profeszjonal od
Enterprajza...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 26.08.13 o godzinie 14:07

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj26.08.2013, 14:01   

Jak każde ERP-View i dzisiejsze jest pasmem niesamowitych sukcesów branży IT.
Ale, dzisiaj - szok! Dzisiaj nie było sukcesów biaja!
Oczywiście QuVałek musiał tam o czymś "poinformować", żeby się tylko jego nazwa pojawiła, ale
rozbroił mnie hasłem, że QuVałek to "Business Discovery", gdzie:
Business Discovery – systemów Business Intelligence dających pełną kontrolę nad analizą danych

użytkownikom biznesowym

Widać "normalne biaje" tego nie zapewniały :(. Szkoda. Ale - tak myślałem.

Co prawda, pełną kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym zapewnia (tylko i
wyłącznie) Excelek, ale gdzieżby tam nazwać exceliozkę "Business Discovery"...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.08.13 o godzinie 16:16

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj27.08.2013, 16:16   

Zaś dostałem spam Computerworldowy.

II Konferencja Computerworld

Big Data - Analizuj, Estymuj, Zarabiaj

29 października 2013 r., Warszawa

Big Data - nowe podejście analityczne i zarządcze wykraczające poza obecne systemy Business

Intelligence - to zupełnie nowa jakość. Nie tylko w kontekście wolumenów danych, ale również

ze względu na możliwość analizy informacji niejednolicie strukturyzowanych – słów języka

naturalnego, wideo, obrazów – w tym napływających w czasie rzeczywistym.

Dzięki tym nowym rozwiązaniom, Big Data może okazać się nowym motorem rozwoju

przedsiębiorstw.

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Computerworld poświęconej przyszłości analityki

biznesowej w przedsiębiorstwie.

Szczegóły wkrótce, ale potwierdzając swój udział już dziś – zapewnisz sobie bezpłatny udział w

konferencji – http://bigdata2013.computerworld.pl

Zarezerwuj datę w swoim kalendarzu – 29 października 2013, Warszawa
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Zespół konferencji Computerworld

Niezłe. Estymuję, że BiDa okaże się taką samą wydmuszką, jak IMA. No, ale kilka konferencyj
musi być.
Oni będą analizować "Słowa języka naturalnego, napływające w czasie rzeczywistym" - a gdyby
tak podłączyć takiego BiDaka do telewizora, jak gada jakiś polityk, np. Błaszczak, ciekawe, co by
mu wyszło? Albo podłączyć Bidę pod telewizora w czasie "Mody na sukces"?
Chyba by (ów BiDak, czyli BiDa-aplikacja) wsiadł na ten swój "nowy motor rozwoju
przedsiębiorstw" i spaliłby gumy, spadając, gdzie pieprz rośnie. Tylko w ten sposób okazałby
swoją jakąkolwiek wartość.

A Computerworld to taka kolejna hiena, jak portale randkowe lub te, dot. pracy - im nie zależy
na trwałości tego, co reklamują - im zależy wyłącznie na nietrwałości - portale z pracą zarabiają
na ZMIANIE pracy, a nie na ZNALEZIENIU właściwej pracy. Stąd ten zachwyt nad BiDą. BI już
jest be, teraz próbujemy zarobić na zmianie!

Ale bełkot - godny biaja!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj28.08.2013, 12:46   

http://www.goldenline.pl/forum/3332414/przyjdz-zobaczy...

Pytanka mam:

1. Czy Macrologic zdradził swojego własnego eXpertisa Controllinga na rzecz QuVałka? To już
"aplikacja Controlling" nie wnosi nic nowego? Już tylko "dane pozwalają odkrywać"?

2. A co z Hogartem, który do tej pory przodował w bełkocie QuVałkowym? QuVałek już nie
kocha?

Zaraz! Taż to piękna opera mydlana!
Występują: Macrologic (M), eXpertis Controlling (X), QlikTech (QT), Qlikview (QV), Hogart (H)
Reżyseria: Excelek

M olewa własnego syna X, zalecając się do jego wroga QV. H, będący do tej pory partnerem QT,
wychowywał do tej pory QV razem z QT, a teraz zostaje robiony w jajo...

Prognozuję 3 sezony po 20 odcinków. Jak http://natemat.pl/72645,naiwne-seriale-ktore-
oglada-tw...

Łzy się będą lać strumieniami.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj28.08.2013, 13:12   

A ja myślę, że QT szuka nowych kanałów dystrybucji. Podobnie jak TY... z tym, że QT ma
sukcesy :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |29.08.2013, 15:41    

Stefan T.:

A ja myślę, że QT szuka nowych kanałów dystrybucji. Podobnie jak TY... z tym, że QT ma
sukcesy :)

A co z Ludwikiem? Znaczy Hogartem. Przecież to oni finansują te bzdety w ERP-view, to oni
ciskają tymi mamutami w biajków, itp. Taka wdzięczność za nadstawianie głowy? Musi się od
tego ultraszybkiego tasowania danych i natychmiastowego dostarczania superważnych,
niezbędnych informacji biznesowych mózgi im zlasowały. Wypada zwolnić, QuVałku... i tak już
masz zadyszkę...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj29.08.2013, 22:47   

Nie mogiem.
Zarzuty merytoryczne, stawiane naszej koncepcji SOA i koncepcji naszych studiów
podyplomowych, są porażające!
http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

Masz rację, doktorku! To "studia" a nie "studium"! Wyrażamy skruchę.
Biaj nie może umrzeć - wszak to jeden z lepszych kabaretów na świecie (po stosunkach męsko-
damskich i polityce)

Ten post został edytowany przez Autora dnia 30.08.13 o godzinie 09:16

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj30.08.2013, 09:15   
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LUDZIE, ALE JAJA!!!!
https://e-seminaria.pl/passus-kokpity-menedzerskie/reje...

piątek, 6 września 2013, godz. 10:00 Bezpłatnie

Excelioza - metody leczenia i rehabilitacji

Wiele firm spotyka się z nadmiarem danych przechowywanych w różnych lokalizacjach. Podczas
sporządzania i analizy budżetów lub rozliczeniu projektów i inwestycji nadal wykorzystywany jest
wszechobecny arkusz kalkulacyjny. Wielu menadżerów i pracowników prowadzi analizy za
pomocą aplikacji dziedzinowych np. CRM-ów. Zespoły analityków i działy IT stoją przed
wyzwaniem jak przekształcić dane w informację użyteczną dla wyższej kadry zarządzającej.

W trakcie e-Seminarium przedstawimy rozwiązanie, które może wypełnić lukę między
kosztownymi i skomplikowanymi systemami Business Intelligence a wszechobecną exceliozą.
Serdecznie zapraszamy!

Ten list został przesłany przez International Data Group Poland SA. z siedzibą w Warszawie, ul.
Żwirki i Wigury 18a.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. +48 (22) 321
77 77; fax. +48 (22) 321 78 88, email kontakt@idg.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, w której
możesz znaleźć zasady,
jakimi się kierujemy, aby w 100% zapewnić bezpieczeństwo i prywatność Twojej skrzynki
odbiorczej.

P.S. Mamy nadzieję, że cieszą Państwa przesyłane informacje.
Gdyby jednak chcieli Państwo zrezygnować z otrzymywania naszych listów lub jeśli dotarł on do
Państwa przez pomyłkę,
prosimy odesłać go z tematem "wypisz" na adres: kontakt@idg.com.pl lub kliknąć tutaj.

IDG Poland S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, NIP 113-00-16-276, REGON
002180638, KRS 0000156196
(Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego)
kapitał zakładowy 500 021,20 złotych w całości opłacony

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj30.08.2013, 10:00   

Wojciech G.:

Stefan T.:

A ja myślę, że QT szuka nowych kanałów dystrybucji. Podobnie jak TY... z tym, że QT ma
sukcesy :)

A co z Ludwikiem? Znaczy Hogartem. Przecież to oni finansują te bzdety w ERP-view, to oni
ciskają tymi mamutami w biajków, itp. Taka wdzięczność za nadstawianie głowy?

No i tutaj wychodzi twój totalny brak znajomości realnego biznes. Pan poczyta o dystrybucji (albo
pójdzie na studia podyplomowe na zaprzyjaźnionej uczelni) i może zrozumie jak wygląda
współpraca producenta z kilkoma dystrybutorami, którzy (o zgrozo!) mogą działać na tym
samym rynku. Wyłączne prawa dystrybucyjne nie są standardem. No, ale to byś wiedział gdybyś
spędził trochę czasu na zdobywaniu wiedzy a nie kreowaniu bzdurnych teorii :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |30.08.2013, 11:21    

SAS potrzebuje wsparcia!

Łałała, świat biajowy broni się przed BiDą!
Co to, SAS nie ma działu marketingu, który w jeden dzień przefarbowuje biaja na BiDę i dobra
jest?

http://www.enterpriseappstoday.com/ebooks/173573310/95...

BiDakom grozi ślepota biajowa! Nie wierzcie w to "czytanie z języka naturalnego w czasie
rzeczywistym", bo to bzdura!
Kurczę - SAS, taki przebrzydły biaj, a ma rację!

Wierzcie w ROI! Pulpity zapewnią wam hapinesa, marka biaja zwiększy wartość firmy, bo nad
ciepłe morze nie da się maluchem, takie tam...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj30.08.2013, 15:21   

Ale czad.
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Doktorek "na poważnie" jest trzy razy śmieszniejszy, niż doktorek "na trollowo":

http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...
"Wrogów wybieram sobie sam i to ja ustalam kto zasługuje na ten zaszczyt."

Jestem zaszczycony.

Uwielbiam kabaret biajowy.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 02.09.13 o godzinie 11:06

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj2.09.2013, 10:59   

H2O, czyli Hejka, Hejterki Opłacane!

Zrobiłem sobie biały wywiad, być może zrobimy z tego pogłębioną analizkę i roześlemy po
możnych, ale najpierw przepierka tutaj.
Wziąłem do ręki mychę, załączyłem Interneta i poszukałem po uczelniach studiów
podyplomowych, mających wykształcić nam ekonomistę-analityka, takiego gościa do raportów.
Wiecie, kogo kształcimy my, zobaczmy, kogo kształci konkurencja (uwaga, niekiedy drastyczne)

Przegląd jest trochę losowy, trochę nie, być może nie trafiłem na ciekawe strony - jechałem
raczej po markach i znajomkach.
I tak:
1. Politechnika Wro (moja Alma Mater) - nic w temacie
http://www.wiz.pwr.wroc.pl/studia_podyplomowe,1.dhtml
2. Politechnika Gda - JEST! - Przetwarzanie, zarządzanie i analiza danych w SAS
W SAS! Czujecie? Jakich będziemy mieli specjalistów, od SASa do lasa - program, jak to kolega
powiedział - "kształcący specjalistów dla NASA"
http://www.pg.gda.pl/?kat=studiapodyplomowe&id=56
3. Politechnika Opolska - kiszka
http://www.po.opole.pl/rekrutacja/index.php?mod=podypl...
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Po - Studia Podyplomowe "Analiza Ekonomiczna i Controlling"
-takie tam blablabla, zero praktyki
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.13.html
5. UE Kato - zaś SAS! - tak nawiasem, miałem przyjemność posłuchać kiedyś dra Ż. - świetnie
odmienia "Business Intelligence" przez przypadki.
http://www.kz.ue.katowice.pl/index.php?id=3352
6. UE Kra - zaś tełoryja, tełoryja, tełoryja
http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial...

7. I, uwaga, SPECJALNIE z racji ZASZCZYTU bycia wrogiem naszego doktorka, zajrzałem do
WSB w Toruniu. I szok! DWA KIERUNKI!
7a. Controlling i Budżetowanie - taniej do 16 września!
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNY, bo mający DWANAŚCIE GODZIN Excelka!
http://www.wsb.pl/torun/kandydaci/studia-podyplomowe/k...
7b. Analityk Finansowy - ten już Excelka nie potrzebuje.
http://www.wsb.pl/torun/kandydaci/studia-podyplomowe/k...

A na koniec kliknąłem sobie na linki z paska reklamowego GoldenLine'a, na ogłoszenia o pracę
dla "mojego profilu". I, tu, szok!
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/230094 - EXCELEK!
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/231454 - EXCELEK!

Ręce mnie opadli.
Czy naprawdę WŁADZE NASZYCH UCZELNI NIE POTRAFIĄ CZYTAĆ?

Mam pomysła! Studium podyplomowe dla Ich Magnificencji Rektorów, Prorektorów i Dziekanów
Wydziałów Ekonomicznych

NOWOŚĆ! - Pierwsze w Polsce! - Kurs czytania ze zrozumieniem ogłoszeń o pracę,
czyli kogo szukają pracodawcy - NOWOŚĆ! - Cena Promocyjna - JEDEN ZŁOTY dla
Rektorów, DWA ZŁOTE dla Dziekanów. Stypendium od pierwszego semestru, darmowe
posiłki i piwo na Juwenaliach! Zapisy od dzisiaj!!! Nie pchać się. Wiem, że macie
deficyta.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 02.09.13 o godzinie 18:24

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj2.09.2013, 18:10   

Ja również zapraszam do wypełnienia ankiety!
http://www.goldenline.pl/forum/3339424/rola-technologi...

Ale jaja. Że też ludzie nie mają wstydu?
W 2013 roku pytać o technologię BI? Jaką technologię, jaką biaj ma technologię? Ma tylko
marketing - to jest technologia biaja.

Rozbroił mnie pytaniem:
Do you use any of Business Intelligence tools? *
MS SQL Server Data Tools (SSIS,SSRS,SSAS)

Kurna, gość nie umie czytać? Przecież pisze, jak krowie na rowie: DATA TOOLS, DATA, DATA!
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« Poprzednia     1  2  3  4  5  …  7     Następna »

AFIN.NET » SQLS Analysis Services + Excel + AFIN = PowerExcel full... -

AFIN.NET » Import tekstu przez ODBC - Excel (AFIN4Excel.xls) -

AFIN.NET » Szukam Excel specialist do pracy w Londynie -

Przysłużcie się chłopcy procy dyplomowej! Pewnie gość dostał na SGHu "Wykaż, że biaj się do
czegokolwiek przydaje" i teraz szuka gorączkowo, choć sam nie wierzy - proszę zwrócić uwagę
na pytanko:

Do BI tools support your decision making process? *

Absolutely!

Rather yes.

Rather not.

Absolutely not!

Hard to say..

Wartość oczekiwana - ZERO!

Kiedyś takie pytanie miałoby takie możliwe odpowiedzi
zaj...e
Bardzo bardzo bardzo bardzo, nie możemy bez tego żyć
Bardzo bardzo bardzo w 100% zaspokaja nas
Bardzo bardzo fajowo
Bardzo bardzo, ale po poprawkach ma być bardzo*3

Następna będzie realna i odpowiedzi będą takie:
horrendalnie drogie, nikt tego ani razu nie włączył
horrendalnie drogie - podkładamy raporty w Excelku i wyświetlamy to biajem. Zarząd jest
zadowolony, a my i tak orzemy excelkiem
narzucili nam tego badziewia, musimy tam wpisywać (ręcznie przepisywać) dane z naszych
raportów excelowych, żeby komuś się tam jakiś wskaźnik policzył.
W ogóle nie używamy, bo wszystko się zdezaktualizowało już w momencie oddawania tego biaja
- kto to kupił???
tak mamy - włączamy, eksportujemy dane do Excela. Tak, no, przydaje się
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H2O!
Wróćcie!
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Ziomki, pobudka! Ustawka jest...
http://www.goldenline.pl/forum/3340398/studia-podyplom...
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