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Stefan T.:

Zanim zacznę... dlaczego każdy twój wpis zaczyna się ostatnio od "osztwa" albo "ale jaja".

Dodaje ci to animuszu? :)

Tak... kupiliśmy BI, których nie używamy. Dokładnie tak! Dobrze zrozumiałeś! Weź teraz leki

na noc i przeczytaj mój wpis jeszcze raz :).

Napisałem, że używamy dwóch (!) rozwiązań i to bardzo ekstensywnie. Codziennie (!),

kilkaset pracowników na całym świecie dostaje i używa raporty w QV. Codziennie (!), kolejne

kilkaset dostaje i używa raporty w BO :).

Dałem wykrzykniki w ramach nauki czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia... spoko.

GRATIS!!!

Widzę, że gra z gołębiem w szachy nadal w toku :).

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |6.10.2013, 20:07    

Stefan T.:

Napisałem, że używamy dwóch (!) rozwiązań i to bardzo ekstensywnie.

Czyli... nie używają!

ekstensywnie... oznacza: NIEINTENSYWNIE.

http://synonim.net/synonim/ekstensywnie

Synonim słowa ekstensywnie

ekstensywnie:

nieintensywnie

INTENSYWNIE używają zapewne Excelka...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj6.10.2013, 22:45   

Ehhh jestes glupszy niz myslalem

Ekstensywny oznacza "obszerny ilosciowo"

http://sjp.pl/ekstensywno%B6%E6

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.10.2013, 07:08    

Widzę, że gra z gołębiem w szachy nadal w toku :).

Sprawia mi to jakas taka dziwna satysfakcj :). Pan wykadowca, wlasciciel firmy, szkoleniowiec z

zapalem robi z siebie blazna.

Jak tam dyskusja z golebiem-pierdola?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.10.2013, 07:11    

Stefan T.:

Widzę, że gra z gołębiem w szachy nadal w toku :).

Sprawia mi to jakas taka dziwna satysfakcj :). Pan wykadowca, wlasciciel firmy, szkoleniowiec

z zapalem robi z siebie blazna.

Jak tam dyskusja z golebiem-pierdola?

No, wreszcie, chłopcy, zachowujecie się jak rasowe hejterki. Już myślałem, przerażony, żeście

się odchamili.

Chciałem Was, swojego czasu, przekierowywać na inny wątek, ale stwierdziłem, że tak, jak Wy

pokazujecie, czym jest biaj, to nie znajdę ze świecą. Tak trzymać!
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Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj  

Wojciech G.:

ciach...

stwierdziłem, że tak, jak Wy pokazujecie, czym jest biaj, to nie znajdę ze świecą. Tak

trzymać!

Dzięki! Tak ja Wy pokazujecie czym jest SpOA też nie znajdę ze świecą. Tak trzymać!!!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.10.2013, 12:22    

Stefan T.:

Wojciech G.:

ciach...

stwierdziłem, że tak, jak Wy pokazujecie, czym jest biaj, to nie znajdę ze świecą. Tak

trzymać!

Dzięki! Tak ja Wy pokazujecie czym jest SpOA też nie znajdę ze świecą. Tak trzymać!!!

Ech, takiż los wynalazcy :(

Bracia Wright też powinni swój samolot pokazać na jakimś Heathrow (i z fajerwerkami

sponsorowanymi np. przez PanAm), no, choćby, zapyziałym Okęciu, ale nie, oni byli

skończonymi durniami i pokazywali na łące, wśród krów i stadka przybyłych, albo odwrotnie.

Normalnie, wynalazcy i te wszystkie odkrywcy są nienormalni.

Ach, Bluzgusie, zapomniałem:

Ty, w tej analogii, robisz za krowę. I bardzo Ci jestem za to wdzięczny. Twoje placki na pasie

startowym pachną, jak perfumy.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 07.10.13 o godzinie 12:39

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.10.2013, 12:36   

Mało Wam bzdur biajowych?

Mało dub smalonych bredzenia przez BiDaków?

No to macie kolejne hasełko:

Internet of Things=Big Data

http://www.goldenline.pl/forum/3357434/dwa-gorace-tren...

Dziewczyna duby smalone bredzi,

A gmin rozumowi bluźni.

Adaś

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.10.2013, 14:01   

taki los pierdoły a nie wynalazcy :). Porównujesz się do braci Wright? Kopernika? Nie uważasz,

że to zabawne i "ciut" na wyrost?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.10.2013, 14:01    

Stefan T.:

taki los pierdoły a nie wynalazcy :). Porównujesz się do braci Wright? Kopernika? Nie uważasz,

że to zabawne i "ciut" na wyrost?

Skala, czy też znaczenie, wynalazku lub odkrycia nie przeczy samej istocie wynalazku lub

odkrycia.

Nie mogę się porównywać do Jasia, który odkrył nieznane do tej pory udo Kasi, bo nikt tego

odkrycia nie docenił i Jasio pozostanie ze swoim odkryciem odkrywcą nieznanym, no chyba że

Kasia go jednak jakoś zapamięta...

;)
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Ten post został edytowany przez Autora dnia 07.10.13 o godzinie 14:10

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.10.2013, 14:08   

No bardziej się do tego Jasia możesz porównać niż do Kopernika z waszymy "przełomowym

osiągnięciem" :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |7.10.2013, 16:30    

Stefan T.:

No bardziej się do tego Jasia możesz porównać niż do Kopernika z waszymy "przełomowym

osiągnięciem" :)

Znaczy robimy takie wrażenie, jak Jasio na Kasi. Też dobrze.

I nawet potwierdzamy. Kto liźnie SOA, ten już spaczonym i biaja nie dotknie.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj7.10.2013, 20:52   

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z rozwiązań klasy Business Intelligence

SAGE: Firmy w Polsce chcą się rozwijać – 33 proc. z nich planuje wprowadzić na rynek nowy

produkt bądź usługę. Żeby osiągnąć swoje cele potrzebują łatwego dostępu do informacji oraz

wsparcia procesów decyzyjnych. Właśnie dlatego coraz więcej z nich wybiera systemy typu

Business Intelligence.

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

To się, Bluzgusie, nazywa "wnioskowaniem z dupy wziętym".

Co, Sage chce do kwadracika, czy cóś? I robi pijarek dla maluczkich? Że Ogrodnikowi trzeba

zapłacić kaskę, to wiedzą wszyscy, więc skoro pojawia się ów pijarek dla maluczkich (=

zajawkowe badania marketingowe robi), znaczy, że Sage płaci...

Drogie Sage, wszyscy teraz olewają już biaja - wyrzucasz kaskę w błotko Ogrodnika.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 08.10.13 o godzinie 08:32

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj8.10.2013, 08:31   

Przyznaję rację! Wnioskowanie SAGE to klasyka wnioskowania a'la Gardziński

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |8.10.2013, 13:34    

Stefan T.:

Przyznaję rację! Wnioskowanie SAGE to klasyka wnioskowania a'la Gardziński

Uff, i tak się cieszę, że tym razem nazwisko z wielkiej litery, bo u Bluzgiego (ładnie zdrabniam?)

bywało różnie. Uczy się.

Dyr Grzebyk zaś pojechał po Starobiajowie

Obserwując dostępne narzędzia i usługi BI warto bacznie przyglądać się szczególnie tym, które

właśnie teraz ulegają swoistej medialnej transformacji - od koncepcji OLAP do tej nowoczesnej.

Trwa swoisty marketingowy wyścig dostawców BI w kategorii systemów "najbardziej

in-memory". Warto nie zadowalać się prostymi stwierdzeniami a weryfikować opisywane

rozwiązania odnoszące się do „przetwarzania w pamięci” właśnie pod kątem elastyczności,

prostoty, kosztów posiadania najlepiej w długi horyzoncie czasowym. Pozwoli to łatwo odróżnić

rzeczywistych liderów innowacji w BI od nieudolnych naśladowców.

Marek Grzebyk, Dyrektor Zarządzający Hogart Business Intelligence

http://www.erp-view.pl/business_intelligence/bi_in-mem...

Coś tylko chyba jednak się myli imć dyr., jak zwykle.

Bo IMA'ę (in-memory cośtam) świat olał. Trochę tam tego PowerPivota fanatycy Małomiękkiego

powspominają na forach, żeby mieć punkty MSowe za "wartościowe odpowiedzi" na MSDNie, ale,
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ogólnie, kicha straszna, stąd te zaklęcia.

I jeszcze Bluzgi pisze, że QVek jest sztywny jak po Viagrze. I jeszcze dodaje, że ta sztywność to

nie wada... I że taka jest jego DECYZJA! Nosz, kurczę, magik... ;)

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj9.10.2013, 10:55   

Wojciech G.:

I jeszcze Bluzgi pisze, że QVek jest sztywny jak po Viagrze. I jeszcze dodaje, że ta sztywność

to nie wada... I że taka jest jego DECYZJA! Nosz, kurczę, magik... ;)

No i znowu wnioskowanie a'la Gardziński. Napisałem, że u NAS w firmie te raporty QV są

ustawione na sztywno. R O Z U M I E S Z? Wydać by się mogło, że jedno zdanie to nawet

kompletny imbecyl/idiota zrozumie :)

Powtórzę po raz n-ty... jest bardzo duża ilość raportów, które powinny być ustawiane na

sztywno. To nie jest zaleta narzędzia... to jest strategia firmy odnośnie dystrybucji informacji.

Chodzi między innymi o to, żeby te wasze ciotki-klotki ze szkolonek z excelka nie zrobiły z

sensownych raportów siana i swoich układów słonecznych (zgodne z teorią kopernikańską ma się

rozumieć)

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.10.13 o godzinie 12:35

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? |9.10.2013, 12:32    

Stefan T.:

Wojciech G.:

I jeszcze Bluzgi pisze, że QVek jest sztywny jak po Viagrze. I jeszcze dodaje, że ta

sztywność to nie wada... I że taka jest jego DECYZJA! Nosz, kurczę, magik... ;)

No i znowu wnioskowanie a'la Gardziński. Napisałem, że u NAS w firmie te raporty QV są

ustawione na sztywno. R O Z U M I E S Z? Wydać by się mogło, że jedno zdanie to nawet

kompletny imbecyl/idiota zrozumie :)

Powtórzę po raz n-ty... jest bardzo duża ilość raportów, które powinny być ustawiane na

sztywno. To nie jest zaleta narzędzia... to jest strategia firmy odnośnie dystrybucji informacji.

Chodzi między innymi o to, żeby te wasze ciotki-klotki ze szkolonek z excelka nie zrobiły z

sensownych raportów siana i swoich układów słonecznych (zgodne z teorią kopernikańską ma

się rozumieć)

Ech, TWONŻA mnie teraz pieści, aż miło.

Jak wiemy, moja logika jest proporcjonalna do jego ortografii. A ta druga jest coraz lepsza... ,

więc, podedukujmy:

1. Pisaninki TWONŻY rozumie każdy(*) imbecyl. TWONŻA je pisał, to chyba rozumie.

2. Ja pisaninek TWONŻY nie rozumiem.

3. Czyli TWONŻA jest, a ja nie jestem? Ależ samokrytyka! Podziwiam odwagę. Plusik!

PS

(*) sorka - "kompletny".

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.10.13 o godzinie 12:48

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj9.10.2013, 12:45   

Gołąb... szachy.... kupsko.... Gardziński :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? |9.10.2013, 13:14    

Kolejny spamik computerworldowy - ale fajnie - mam najświeższe info o tym durnym świecie...

Szanowni Państwo,

Redakcja Computerworld przeprowadza badanie Big Data Experience 2013, dotyczące

wykorzystania Big Data w praktyce biznesowej polskich organizacji.
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Całość nie powinna zająć więcej niż kilka minut.

Gorąco zachęcamy do udziału. Wyniki tego badania zostaną zaprezentowane m.in. w trakcie

konferencji Computerworld „Big Data Experience. Analizuj Estymuj Zarabiaj", która odbędzie się

29 października 2013 w Warszawie.

Dla uczestników badania przygotowaliśmy specjalną cenę z 15% rabatem za udział w

konferencji. Po wypełnieniu badania otrzymacie Państwo szczegóły.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Marcinek

redaktor Computerworld

W jakiej branży działa firma, w której pracujesz?

Usługi Finansowe

Telekomunikacja

Ubezpieczenia

Energetyka

Przemysł

Logistyka

Media/Reklama/Marketing/Badania

Oprogramowanie/Usługi informatyczne

Usługi komunalne

Administracja publiczna

Inna? Jaka?

Wskaż cele analiz wykonywanych obecnie w firmie, w której pracujesz:

Prognozowanie zmian rynkowych

Indywidualizacja ofert dla klientów

Doskonalenie produktów/usług

Optymalizacja procesów wewn.

Ocena ryzyka transakcji

Zapobieganie kradzieży informacji

Wczesne wykrywanie awarii

Inny? Jaki?

Które z celów analiz uważasz za najważniejsze dla przyszłości firmy, w której pracujesz?

Prognozowanie zmian rynkowych

Indywidualizacja ofert dla klientów

Doskonalenie produktów/usług

Optymalizacja procesów wewn.

Ocena ryzyka transakcji

Zapobieganie kradzieży informacji

Wczesne wykrywanie awarii

Inny? Jaki?

Kto faktycznie decyduje o zakresie i celach analiz w firmie, w której pracujesz?

Zarząd

Zagraniczna centrala

Sprzedaż/marketing

Finanse

Działy operacyjne/produkcyjne

Działy pomocnicze

Inne? Jakie?

Jak oceniasz ogólny kształt relacji między działami informatycznymi i biznesowymi w firmie, w

której pracujesz?

Dobre, inicjatywa zwykle po stronie biznesu

Dobre, inicjatywa zwykle po stronie IT

Słabe, inicjatywa zwykle po stronie biznesu

Słabe, inicjatywa zwykle po stronie IT

Niezłe, no nie?

Bezsensowne pytania, z których, tak naprawdę, odpowiedziałbym tylko na to ostatnie: "Jak

oceniasz ogólny kształt relacji między działami informatycznymi i biznesowymi w firmie, w której

pracujesz?"

Moja odpowiedź: Fatalnie. Inicjatywa była po stronie biznesu, ale, widząc wyobcowanie

IT, już nawet nie pytają, bo i po co, skoro "się nie da". Robią w Excelku.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.10.13 o godzinie 13:44

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj9.10.2013, 13:41   

Wojciech G.:

Moja odpowiedź: Fatalnie. Inicjatywa była po stronie biznesu, ale, widząc

wyobcowanie IT, już nawet nie pytają, bo i po co, skoro "się nie da". Robią w

Excelku.

Pominę powód cytowania mail reklamowych.
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AFIN.NET » Szkolenia Business Intelligence -

Zamiast tego zapytam - w jakiej firmie Pan pracuje, że tak doskonale zna Pan specyfikę relacji

działów IT z biznesem?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |9.10.2013, 14:42    

Podobne tematy
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