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Wstęp

Przekazujemy Państwu kolejny numer czasopisma „Informatyka Ekonomiczna”,
zawierający artykuły naukowe poświęcone różnym aspektom zastosowań
informatyki w organizacjach. Rosnąca skala zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce gospodarczej wpływa na poprawę funkcjonowania
współczesnych organizacji, stymulując badaczy i naukowców do poszukiwania
teoretycznych i praktycznych rozwiązań implementacji i optymalnego wykorzystania
nowoczesnych narzędzi ICT.
Autorzy artykułów, pochodzący z wielu ośrodków naukowych w Polsce, zaprezentowali różne ujęcia wspomagania działalności organizacji technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi. Zebrane w numerze teksty cechują się wysokim
poziomem merytorycznym − uzyskały pozytywne opinie sporządzone przez dwóch
niezależnych recenzentów. Publikacje, ze względu na ich na różnorodność tematyczną, uporządkowano alfabetycznie według nazwisk autorów.
Artykuły publikowane w czasopiśmie „Informatyka Ekonomiczna” będą udostępnione za pośrednictwem baz, takich jak: The Central European, Journal of Social Sciences and Humanities, The Central and Eastern European Online Library,
BazEkon, Ebsco oraz Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Jako redaktor mam nadzieję, że ułatwi to zainteresowanym czytelnikom wyszukanie artykułów i zapoznanie
się z ich treścią i wynikami badań. Liczę również, że dzięki udostępnieniu opracowań zawartych w czasopiśmie w różnych międzynarodowych i krajowych bazach
poruszana w opracowaniach problematyka będzie mogła być szeroko dyskutowana,
kontynuowana i rozwijana przez badaczy z innych ośrodków naukowych.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom za nadesłanie artykułów,
w których zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem i wynikami prowadzonych badań naukowych. Szczególne słowa podziękowania chciałabym skierować do
recenzentów za przygotowanie wnikliwych i rzeczowych recenzji przyczyniających
się do podniesienia wartości przedłożonych artykułów.
Mam nadzieję, że prezentowany numer „Informatyki Ekonomicznej” zainteresuje czytelników, poszerzy ich wiedzę i zainspiruje do refleksji i badań poświęconych zastosowaniom technologii informacyjno-komunikacyjnych w organizacjach.
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