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Wstęp
Problematyka zeszytu 19, zatytułowanego Informatyka w biznesie w szczególności
dotyczy zagadnień związanych z e-biznesem, e-handlem, zarządzaniem IT, kryteriami doboru systemów informatycznych rachunkowości, teorii tworzenia i doskonalenia systemów informatycznych, sieciowych pakietów biurowych oraz systemów
controllingowych.
W ramach problematyki e-biznesu i e-handlu wskazać należy opracowania
A. Szewczyk, K. Matouka i P. Winnickiego. A. Szewczyk rozpatruje e-handel asortymentem sportowym (analiza funkcjonalności). Dokonuje analizy porównawczej
funkcjonalności poszczególnych sklepów internetowych. Natomiast K. Matouk
przedstawia autorski model portalu e-biznesu. P. Winnicki rozważa problem funkcjonowania faktur elektronicznych oraz wskazuje korzyści ich stosowania w organizacjach gospodarczych.
Szczególnie dużo miejsca autorzy − M. Pańkowska, A. Rot, A. Bytniewski
i M. Kowalska oraz D. Jelonek i T. Turek − poświęcili zagadnieniom zarządzania IT,
ryzykiem i zagrożeniom systemów IT. M. Pańkowska wskazała na duże znaczenie
zarządzania strategicznego technologią informacji, omówiła w tym obszarze modele
i metody pozwalające lepiej dostosować rozwój IT do potrzeb strategii biznesowych.
Wykorzystanie IT w przedsiębiorstwach wymaga, zdaniem A. Rota, zastosowania
modeli dojrzałości w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa, a także odpowiedniej
instytucjonalizacji i standaryzacji tegoż zarządzania. A. Bytniewski i M. Kowalska
uwypuklają problem zagrożeń funkcjonowania i tworzenia systemów informatycznych organizacji spowodowanych czynnikiem ludzkim. Specyfikują rodzaje zagrożeń oraz wskazują znaczenie cech osobowościowych i profesjonalizm wykonawców systemu, które mogą osłabiać zagrożenia bądź je wzmacniać. Spośród ogólnych
problemów zarządzania przedsiębiorstwem wyłania się szczegółowy problem zarządzania strategią IT. Został on omówiony przez D. Jelonek i T. Turka. Autorzy
tego opracowania zwracają szczególną uwagę na wykorzystanie karty wyników jako
narzędzia realizacji strategii IT w przedsiębiorstwie. Podkreślają zasadność zastosowania metody BSC do wspomagania zarządzania strategią IT.
Kolejnym problemem poruszanym w opracowaniu są systemy informatyczne
controllingu. A. Chojnacka-Komorowska podkreśla konieczność zaprojektowania
odpowiednich rozwiązań controllingowych oraz przedstawia strukturę informatycznego systemu controllingu operacyjnego w procesie budżetowania kosztów w przedsiębiorstwie. Zaznacza, że powinien on być integralnym elementem systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem.
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