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Wstęp
Przed Państwem kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”. Dzięki
składanym przez Autorów cennym naukowo tekstom, jak również coraz szerszej
rzeszy Czytelników nasz periodyk nie tylko trwa, ale i się rozwija, uzyskując pozytywne oceny podczas akredytacji oraz ewaluacji.
Niezmiernie wartościową cechą serii „Informatyka Ekonomiczna” jest to, że
ukazujące się w niej opracowania prezentują różnorodne poglądy oraz punkty widzenia dotyczące zastosowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru ICT. Perspektywy Autorów oraz prezentowane przez nich opinie niejednokrotnie pozwalają Czytelnikom na wnikliwsze przemyślenia związane z kreowanym poglądem na temat
możliwości oraz kierunków zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce gospodarczej.
Istotne jest również to, że nie wszystkie nadesłane teksty spełniają wymogi formalno-merytoryczne. To jeszcze bardziej podnosi wartość opracowań, które otrzymały pozytywne recenzje i znalazły się w niniejszym numerze „Informatyki Ekonomicznej”. Aktualnie do naszego czasopisma w wyniku wieloetapowej oraz surowej
formalnie i merytorycznie weryfikacji do opublikowania przyjmowanych jest około
25% nadesłanych tekstów.
Dostęp do publikowanych w ramach „Informatyki Ekonomicznej” artykułów
można uzyskać, korzystając z takich baz, jak: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library,
BazEkon, Ebsco, a także z Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Pragniemy podziękować wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się
swoimi doświadczeniami oraz poglądami. Ponadto składamy podziękowania Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny przedkładanych prac.
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