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Wstęp
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”.
Jako Komitet Wydawniczy cieszymy się, że mimo coraz większych trudności
zarówno z finansowaniem publikacji naukowych, jak i z czasem, jaki autorzy mogą
przeznaczyć na dzielenie się swoimi rozważaniami, spływają do nas artykuły z różnych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Satysfakcji dostarcza również to,
że doświadczeni praktycy zgłaszają chęć publikowania w naszym czasopiśmie. Czytelnicy mogą zauważyć w artykułach coraz większy nacisk na walory aplikacyjne,
praktyczne, które niejednokrotnie są wynikiem ścisłej współpracy między naukowcami a praktykami z obszaru ICT.
Niewątpliwą wartością opracowania jest to, iż składa się ono z artykułów, których domeną jest ujmowanie informatyki z wielu perspektyw. Zamieszczone prace
prezentują zatem wszechstronne spojrzenie na różnorakie aspekty wykorzystania
rozwiązań z obszaru nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w ujęciu zarówno naukowym, jak i z perspektywy gospodarczej.
Nie wszystkie jednak nadesłane do czasopisma artykuły spełniły wymogi formalno-merytoryczne, co zwiększa znaczenie i wartość tych, które otrzymały dwie
pozytywne recenzje i zostały wybrane do opublikowania w najnowszym numerze
„Informatyki Ekonomicznej”.
W imieniu redakcji pragnę złożyć podziękowania wszystkim Autorom, którzy
zechcieli podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i poglądami, oraz Recenzentom – za wnikliwe i rzeczowe oceny przedłożonych artykułów.
Iwona Chomiak-Orsa

