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Láttuk-hallottuk

A projekt koordinációs megbeszélése folyik.
Leültünk kávézgatni a srácokkal.
Az elõzetes próbák alapján nem következtethettünk
ilyen végeredményre.
Kipurcant a nyavalyás, amikor a kapcsolóhoz nyúltunk.
A teszt eredményei kiemelkedõ hatásfokról adnak
tanúbizonyságot.
Mi is alig hisszük el, de tényleg mûködik.
Az egész koncepciót el kell vetnünk.
Az egyedüli srác, aki értett hozzá, kilépett.
Már folyamatban van.
A helyzet teljesen reménytelen, de azért úgy teszünk,
mintha okosak lennénk.
Meg fogjuk vizsgálni a kérdést.
Na ne, már így is elég bajunk van.
Ossza meg velünk bátran a gondolatait.
Amíg olyanokat mond, amik összecsengenek saját
nézeteinkkel, addig kíváncsiak vagyunk a véleményére.
Ez egy vadonatúj eljárás/rendszer.
Az elõzõ rendszer egyetlen elemét sem használhatjuk 
fel újra, tehát mehet a kukába az egész.
Mindenre kiterjedõ vizsgálatot folytatunk, teljesen 

új megközelítéssel.
Fizettünk pár hülyegyereknek, hogy

találjanak már ki valamit.
Árulja el, ön hogyan látja

a probléma lényegét?
Kíváncsi vagyok, hogy

megint milyen hülyeség
jutott az eszébe.
Nagyon masszív.

Ne próbáljuk emelõ
nélkül mozgatni.
Kérem, írja ezt alá.
Nehogy már csak én
legyek felelõs érte.

Rendkívül robusztus.
Az emelõn kívül egy kisebb
költöztetõ csapat is elkél a
mozgatásához.
Energiatakarékos.
Csak kikapcsolás után.
Ma mindenképp
beszélnünk kellene.
Az irodámban,
négyszemközt.
Már megint
elszúrtam
valamit.
Pehelykönnyû.
Egy kisebb emelõ már megteszi.
A vásárlók elégedettsége szavatolt.
Már a huszonkilencedik határidõt is annyival túlléptük,
hogy a szerencsétlen vásárlóknak jó lesz bármi,
csak jöjjön már.
Kevés karbantartást igényel.
Majdnem lehetetlen javítani.
Többévi munka gyümölcseként…
Egyszer csak (mi sem tudjuk miért) mûködni kezdett.
Fantasztikus technológiai áttörés.
Úgy-ahogy mûködik, de csak a beavatottak értik, hogy
mi a fene ez az egész.
Nincs szükség karbantartásra!
Javítani lehetetlen.
Számos különbözõ megközelítést ki kell még próbálnunk.
Csak találgatni tudunk.
A szabvány elõírásait követjük.
Mindig így csináltuk, és jó volt.
Nem kaptam meg az ön által küldött e-mailt.
Úgy egy hete nem néztem meg a leveleimet.
�� http://wwwhttp://www.sapconnection.com/cons_humor.sapconnection.com/cons_humor.html.html

A tanácsadónktól hallott mondatok jelentése

10. Igaza van, ezért tényleg elég sokat kérünk.
9. Fogadjunk, hogy kibírom egy hétig anélkül, hogy olyanokat mondanék, hogy „szinergikus”, meg „értéknövelt”!
8. Mi lenne, ha a projekt sikerességétõl függõ mértékben kapnék fizetést?
7. Az egész tervet egy könyvben olvastam.
6. Valójában az egyetlen különbség köztünk és az XY cég között az, hogy mi többet kérünk a tanácsadásért.
5. A tudásom nem elégséges ahhoz, hogy errõl értelmesen beszéljek.
4. Megvalósítás? Háááát, én csak a hosszú jelentések írásához értek.
3. Ne nekem köszönje, hanem Lacinak a piackutató részlegrõl.
2. A gond az, hogy itt túl kevés emberre túl sok munka jut.
1. Nekem úgy tûnik, hogy itt nincs hiba.
�� http://wwwhttp://www.sapconnection.com/cons_humor.sapconnection.com/cons_humor.html.html

Tíz dolog, amit sosem fogunk egy tanácsadótól hallani
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