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Wstęp
Drodzy Czytelnicy, składamy na Wasze ręce kolejne już opracowanie z serii „Informatyka Ekonomiczna”. Niniejszy zeszyt, jak każdy z wcześniej opublikowanych,
ma unikatowy charakter. Niepowtarzalną oraz godną polecenia wartością opracowania jest fakt, iż składa się ono z rozważań zawartych w artykułach Autorów, których
domeną jest spoglądanie na Informatykę z wielu perspektyw. Przedłożone artykuły
prezentują zatem wszechstronne spojrzenie na różnorakie aspekty wykorzystania
rozwiązań z obszaru nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno w ujęciu naukowym, jak i z perspektywy rozwiązań gospodarczych.
Jako Komitet Wydawniczy, cieszymy się, że trafiają do nas artykuły z różnych
ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, a chęć publikowania zgłaszają doświadczeni praktycy. Nie wszystkie nadesłane publikacje spełniają jednak wymogi formalno-merytoryczne, co jeszcze bardziej podnosi znaczenie i wartość publikacji,
które otrzymały podwójne pozytywne recenzje i zostały wybrane do opublikowania
w aktualnym numerze „Informatyki Ekonomicznej”.
Redaktorzy niniejszego wydania pragną wyrazić podziękowania wszystkim
Autorom, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poglądami.
Ponadto składają podziękowanie Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny przedkładanych prac.
Iwona Chomiak-Orsa, Tomasz Turek

