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Wstęp
Prezentowany numer, jak wszystkie wcześniejsze zeszyty serii Informatyka Ekonomiczna, ma unikatowy charakter. Autorami tekstów w nim zamieszczonych są
bowiem zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, szanowani i poważani profesorowie, jak i początkujący adepci praktyki gospodarczej i nauki, zajmujący się
problematyką szeroko rozumianych systemów informacyjnych zarządzania.
Główną przesłanką przygotowania numeru była chęć ukazania szerokiego spektrum poglądów autorów i ich przemyśleń wynikających z doświadczeń zdobytych
w trakcie wieloletniej praktyki związanej z tworzeniem, doskonaleniem i implementacją nowoczesnych technologii w organizacjach.
Wszystkie artykuły znajdujące się w niniejszym zeszycie otrzymały dwie pozytywne recenzje.
Redaktor prezentowanego wydania pragnie podziękować wszystkim autorom,
którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i poglądami, składa ponadto
podziękowania recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny przedkładanych prac.
Iwona Chomiak-Orsa
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