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Wstęp
Po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy numer czasopisma
„Informatyka Ekonomiczna”. Niniejszy numer zawiera artykuły poruszające tematykę związaną z najnowszymi wynikami badań i trendami w zastosowaniu ICT w
rozwiązaniach biznesowych.
Autorzy poszczególnych publikacji omówili w nich tendencje w transformacji
rynkowej zdeterminowanej rozwojem infrastruktury. Wskazali na kreowanie nowych usług, takich jak np. crowdsourcing, oraz omówili ekonomiczno-społeczne
implikacje wynikające z ich rozwoju. W tej perspektywie zaprezentowano bardzo
nowatorskie podejście dotyczące zastosowania logik temporalnych w zarządzaniu
wiedzą.
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwia prowadzenie
nowoczesnych form działalności i zdalne realizowanie procesów biznesowych. Tym
zagadnieniom poświęcono artykuły dotyczące wirtualizacji działalności, zdalnego
wykonywania pracy grupowej i prezentacji problemów, a także możliwości, jakie
małym i średnim przedsiębiorstwom daje przetwarzanie w chmurze. W obszarze
tematycznym związanym ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych
bardzo interesujący jest omówiony w jednym z artykułów problem wyboru takich
rozwiązań, jak Business Intelligence.
Kolejnym zagadnieniem związanym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i z nowoczesnymi metodami zarządzania są poruszane w artykułach kwestie
dotyczące procesowego doskonalenia organizacji. W ten obszar tematyczny wpisują
się trzy artykuły poświęcone zarządzaniu procesowemu, procesowo zorientowanym
systemom informatycznym i narzędziom umożliwiającym procesowe modelowanie
zdarzeń gospodarczych.
Serdecznie dziękujemy Autorom za nadesłane artykuły i zachęcamy Ich do dalszej współpracy.
Pragniemy również podziękować Recenzentom za wnikliwe i krytyczne uwagi.
Ich opinie były bardzo cenne dla Autorów i przyczyniły się do przygotowania ostatecznej wersji zaprezentowanego zbioru.
Wrocław, grudzień 2012
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