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Wstęp
Przekazujemy Państwu kolejny numer „Informatyki Ekonomicznej” przygotowany
przez Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Głównymi przesłankami tego numeru były z jednej strony, odnotowane w
literaturze, wielokierunkowe trendy rozwoju nowych technologii informacyjnych
w zarządzaniu, z drugiej zaś konieczność doskonalenia procesu podejmowania decyzji na dość wymagającym, zmiennym oraz konkurencyjnym rynku. Przejawem
tego jest rosnące zapotrzebowanie na nowe koncepcje realizacji usług informacyjnych, metod przetwarzania, technologie informatyczne, które są w stanie efektywniej i sprawniej wspomagać funkcjonowanie organizacji gospodarczych.
Numer 22 „Informatyki Ekonomicznej” zawiera artykuły dotyczące najistotniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień związanych z zastosowaniem różnorodnych systemów informacyjnych w biznesie, pokazujących jednocześnie szerokie uwarunkowania tego procesu. Na nasze zaproszenie do publikacji wysłane do
uznanych w kraju ośrodków badawczych i uczelni odpowiedzieli wszyscy. Wybrane do opublikowania prace można podzielić na pięć grup. Do pierwszej zaliczają
się prace dotyczące badań związanych z inteligentnymi technologiami informacyjnymi, wśród nich artykuły: A. Chluskiego, K. Drelczuka i J. Korczaka, P. Lorka,
Ł. Mikulskiego i P. Weichbrotha. Druga grupa to prace traktujące o systemach dedykowanych kadrze kierowniczej, czyli opracowania: H. Dudycz, M. Hernesa,
A. Januszewskiego, C. Olszak. Trzecia podejmuje problematykę projektowania,
tworzenia oraz wdrażania systemów informatycznych, wśród nich artykuły:
R. Klimka i S. Ernsta, R. Klimka i P. Skrzyńskiego, M. Leszczyńskiej i M. Baca,
Z. Misiaka, M. Sikorskiego, I. Garnika i K. Redlarskiego, L. Szczurowskiego,
R. Wójtowicza. Czwarta grupa to prace dotyczące efektywności zastosowań technologii informacyjnych, wśród których można wymienić opracowania: A. Chojnackiej-Komorowskiej, B. Czarnackiej-Chrobot, M. Dyczkowskiego. Ostatnia zaś
obejmuje artykuły omawiające zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania nowych technologii informacyjnych w biznesie oraz ich użytkowaniem, są
to opracowania: B. Basińskiej, I. Garnika i M. Sikorskiego, W. Chmielarza i
O. Szumskiego, I. Chomiak i M. Fliegera, D. Dziembka, D. Jelonek, K. Jurgi,
J. Kunkowskiego i M. Polasika, M. Lasek i M. Pęczkowskiego, A. Rota, A. Wiącek, M. Wróbel, E. Ziemby.
Redaktorzy niniejszego wydania pragną wyrazić podziękowanie autorom za ciekawe publikacje oraz recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny wszystkich prac.
Wrocław, grudzień 2011
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