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Wstęp
Mamy przyjemność zaprezentować Czytelnikom kolejny numer „Informatyki Ekonomicznej”. To dzięki cennym naukowo tekstom i stale powiększającej się liczbie
Czytelników nasze czasopismo nie tylko sprawnie funkcjonuje, ale i wciąż się rozwija, uzyskując pozytywne oceny podczas akredytacji i ewaluacji.
W tym wydaniu, podobnie jak w poprzednich numerach, znalazły się referaty Autorów będących przedstawicielami różnych ośrodków naukowo-badawczych,
w których podejmowane są projekty badawcze z obszaru rozwoju i zastosowań ekonomicznych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród Autorów znalazły
się osoby reprezentujące tak znamienite uczelnie, jak: Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet
Łódzki, Akademia Morska w Gdyni i Uniwersytet Warszawski.
Niezmiernie wartościową cechą opracowań publikowanych w czasopiśmie „Informatyka Ekonomiczna” jest to, że stanowią one egzemplifikację różnorodnych
poglądów i punktów widzenia dotyczących zastosowania nowoczesnych rozwiązań
z obszaru ICT. Wszystkie przedkładane w niniejszym zeszycie artykuły opracowano
w ścisłej współpracy z doświadczonymi praktykami gospodarczymi. Sposoby ujęcia omawianych zagadnień i poglądy Autorów tekstów pozwalają Czytelnikom na
poszerzenie wiedzy o możliwościach i kierunkach zastosowania w praktyce gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Nie wszystkie nadesłane do wydawnictwa teksty spełniły wymogi formalno-merytoryczne, co jeszcze bardziej zwiększa znaczenie i wartość publikacji, które otrzymały podwójne pozytywne recenzje i zostały wybrane do opublikowania
w niniejszym numerze. Aktualnie w naszym czasopiśmie w wyniku wieloetapowej,
surowej, formalnej i merytorycznej weryfikacji do druku przyjmuje się jedynie
ok. 25% nadesłanych referatów.
Redaktor niniejszego wydania pragnie wyrazić podziękowania wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i poglądami. Ponadto
składa podziękowana Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny artykułów.
Iwona Chomiak-Orsa

