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Wstęp
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny zeszyt naukowy z serii „Informatyka Ekonomiczna”. Zeszyt ten ma charakter szczególny, ponieważ stanowi zbiór artykułów
nadesłanych w związku z organizowaną we wrześniu 2010 r. jubileuszową, X konferencją Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.
Prezentowane teksty obejmują bardzo szerokie spektrum problemów związanych z implementacją i wykorzystaniem systemów informatycznych. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle wysoki poziom merytoryczny artykułów, które uzyskały bardzo dobre recenzje. Autorzy zaprezentowanych w tym zeszycie tekstów
są pracownikami bądź współpracownikami takich ośrodków akademickich, jak:
Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet
Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.
Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA.
Artykuły zostały przedstawione w porządku alfabetycznym według nazwisk
autorów.
Jako redaktorzy niniejszego tomu, mamy nadzieję, że powyższe opracowanie
znajdzie uznanie i zainteresowanie wśród wielu Czytelników.
Jadwiga Sobieska-Karpińska
Iwona Chomiak-Orsa
Henryk Sroka

