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Wstęp
W kolejnym numerze czasopisma "Informatyka Ekonomiczna" w serii Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opublikowano 25 artykułów naukowych, które uzyskały najwyższe oceny w procesie recenzyjnym
spośród 38 złożonych do recenzji i do redakcji naukowej. Prezentowany numer
czasopisma obejmuje prace z zakresu szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej, ale poświęcone prezentacji bardziej szczegółowej problematyki. Uważna
lektura artykułów pozwoliła podzielić je na trzy grupy tematyczne: systemy informacyjne zarządzania, projekty informatyczne, technologie internetowe. Są to
obecnie główne obszary badań nie tylko w zakresie informatyki ekonomicznej,
ale także informatyki w szerszym rozumieniu.
W pierwszej części Systemy informacyjne zarządzania znajdują się prace dotyczące takich zagadnień, jak: koncepcja systemu klasy CRM, zastosowanie systemów
informacyjnych zarządzania w opiece zdrowotnej, zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, metody oceny ontologii w systemach informatycznych zarządzania, wykorzystanie intuicji w podejmowaniu decyzji menedżerskich,
reinżyniering systemu informacyjnego, zastosowanie deskrypcji przestrzennej
w modelowaniu procesów gospodarczych oraz przegląd systemów klasy Business
Intelligence.
W drugiej części Projekty informatyczne zostały zgrupowane artykuły poświęcone takim zagadnieniom, jak: ocena projektów informatycznych, rola użytkownika w zarządzaniu jakością oprogramowania, wdrażanie zintegrowanego systemu
informatycznego, wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania wiedzą,
czynniki powodzenia projektu informatycznego, metody analizy ryzyka w ocenie
bezpieczeństwa systemów informatycznych czy modelowanie procesów zarządzania wiedzą.
W trzeciej i ostatniej części Technologie internetowe zawarte są artykuły poświęcone takim szczegółowym zagadnieniom, jak: efektywność serwisów internetowych, czynniki determinujące wartość serwisów internetowych, techniki wzbogacania semantycznego serwisów internetowych dla społeczności uniwersyteckich,
informatyczne aspekty funkcjonowania serwisów internetowych oraz analiza użyteczności wybranych serwisów internetowych.
Autorami artykułów są pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
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Redaktorzy niniejszego zeszytu pragną wyrazić gorące podziękowania Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny wszystkich artykułów, stanowiące dla autorów cenną pomoc w przygotowaniu ostatecznych wersji opracowań.
Autorzy i redaktorzy naukowi tomu mają również nadzieję, że publikacja spotka
się z zainteresowaniem Czytelników i przyczyni się do poszerzenia wiedzy w zakresie prezentowanej problematyki informatycznej z zastosowaniami w ekonomii.
Wrocław, czerwiec 2011
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