Rozdział 1
Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Istota informacji w podejmowaniu decyzji
Informacja nie jest łatwa do zdefiniowania z uwagi na jej złożony charakter. Wielu
autorów próbuje określić, czym jest informacja, podczas gdy inni badacze są zdania, że
informacja to pojęcie niedefiniowalne i powinno być pojmowane w sposób intuicyjny1.
Informacja jest przedmiotem zainteresowania środowiska naukowego, które dąży do
poznania jej natury. W nauce pojęcie informacji uważa się powszechnie za ogólne,
interdyscyplinarne, powiązane ze wszystkimi dyscyplinami naukowymi. Różnie definiują
informacje przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Na przykład cybernetyka i teoria
informacji za informację uważają „każdy czynnik zmniejszający stopień niewiedzy
(nieokreśloność) o badanym zjawisku, który ludzie, organizmy żywe lub urządzenia
automatyczne mogą wykorzystywać do przeprowadzenia bardziej sprawnego, celowego
działania”2.
W języku potocznym informację najczęściej określa się jako wiadomości będące
przedmiotem przechowywania, przekazywania, przetwarzania. Inne definicje informacji
określają ją jako3:
 odzwierciedlenie rzeczywistości, które wywołuje zmianę zachowania odbiorcy;
 dowolną wiadomość, na podstawie której odbiorca podejmuje określone działanie;
 każdy rodzaj wiadomości, której można przypisać określone znaczenie;
 wiadomość uzyskiwaną przez człowieka poprzez obserwację łub czynność umysłową
podlegającą przekazowi nadawca-odbiorca;
 wiadomość o rzeczach, przedmiotach, zjawiskach lub procesach;
 doniesienie o otaczającym nas świecie i odbywających się w nim procesach.
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W.Babik, Zarządzanie informacją we współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych, nowe
wyzwania współczesności, Zagadnienia informacji Naukowej, nr 1 (75), 2014, s. 32.
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R.Borowiecki, M. Romanowska, (red); System informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2007, s. 64.
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Informacja jest ściśle powiązana z danymi. Wiadomości i dane dopiero wówczas staną
się informacją, gdy pozwolą lub ułatwią odbiorcy rozwiązanie określonego problemu. Dane
odpowiednio sklasyfikowane staną się informacjami wspomagającymi funkcjonowanie
organizacji i system zarządzania. Zatem informacja to przetworzone, uporządkowane dane.
Dane to pozbawione kontekstu ciągi znaków, nawet wyselekcjonowane i wstępnie
opracowane nie stanowią informacji. Nazywane są inaczej kwantami (cząstkami) informacji
lub surowymi informacjami4.
Należy zwrócić uwagę, że według niektórych autorów dopiero ustrukturalizowane
informacje stanowią wiedzę. Proces budowania wiedzy na bazie informacji i danych pokazuje
rysunek 1.
Rys. 1 Dane- informacja- wiedza.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie literatury: W. Babik, Zarządzanie informacją we
współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych, nowe wyzwania współczesności,
Zagadnienia informacji Naukowej, nr 1 (75), 2004, s. 48.

Podczas komunikowania się z otoczeniem oraz wewnątrz organizacji dochodzi do
przepływu informacji. Sprawny obieg informacji warunkuje efektywne zarządzanie
organizacją oraz podejmowanie właściwych decyzji. Każda organizacja posiada własny
specyficzny obieg informacji odpowiadający miejscu, jakie zajmuje ona w środowisku oraz
odzwierciedlający wszystkie wykonywane przez nią funkcje5.
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Z. Martyniak, (red); Zarządzanie informacją i komunikacją; Wyd. AE Kraków 2008, s. 76.
Ibidem, s. 78.
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Decyzja lub dyspozycja przekazywana może być w postaci ustnej (telefonicznie,
osobiście) lub informacji utrwalonej za pomocą pisma w formie tradycyjnej, papierowej lub
elektronicznej. Jest to powiązane z dwiema sferami obiegu informacji - formalną i
nieformalną (rysunek 2)6.

Rys. 2 Wewnętrzny i zewnętrzny obieg informacji i decyzji w organizacji

.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Babik, Zarządzanie informacją we
współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych, nowe wyzwania współczesności,
Zagadnienia informacji Naukowej, nr 1 (75), 2014, s. 38.

Wewnętrzny obieg informacji i decyzji związany jest ze strukturę organizacyjną.
Każda organizacja to grupa ludzi współpracujących ze sobą, aby osiągnąć zamierzone cele.
Sposób uporządkowania oznacza określoną strukturę organizacyjną7.
Rodzaj struktury organizacyjnej wpływa na sprawność obiegu informacji. W
strukturach płaskich (liniowych), gdzie występuje niewielka liczba szczebli, mamy do
czynienia z krótszym przepływem informacji w kierunku pionowym. Taka sytuacja
powoduje, że następuje zdecydowanie mniejsze zniekształcenie informacji.

6
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W. Babik, Zarządzanie informacją we współczesnych systemach informacyjno...op. cit. s. 40.
Z. Martyniak, (red); Zarządzanie informacją…op. cit. s. 82.
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1.2Pojęcie systemu informatycznego
System to „zorganizowany zbiór licznych elementów strukturalnych, powiązanych ze
sobą (współzależnych) i wykonujących oddzielne funkcje, ale w jednym wspólnym celu8”.
Systemy posiadają ramy, czyli granice, które odróżniają je od innych i oddzielają je od
otoczenia. W ich skład wchodzą: wejście, mechanizm przetwarzania, wyjście, i mechanizm
sprzężenia zwrotnego9.
System informacyjny to taki system, który przetwarza dane w informacje. Dokładniej
mówiąc, system informacyjny to „zbiór współpracujących elementów, które zbierają i
gromadzą dane (input), zmieniają ich treść i formę (processing), emitują dane i informacje
(outpui) oraz dostarczają sprzężenia zwrotnego (feedback), aby osiągnąć zamierzony cel10”.
System informacyjny może być systemem ręcznym lub informatycznym, opartym na
korzystaniu ze sprzętu komputerowego. System informatyczny można zatem określić jako
wydzieloną część systemu informacyjnego. We współczesnych czasach pojęcia systemu
informacyjnego i systemu informatycznego stosuje się wymiennie. Jest to głównie
spowodowane faktem, iż coraz rzadziej spotyka się systemy informacyjne, które nie są oparte
na technologii informatycznej.
Pod pojęciem systemu informacyjnego należy rozumieć wyodrębniony czasowo
i przestrzennie układ przetwarzania informacji, będących zbiorem współgrających
elementów, do których zalicza się:
 źródła danych,
 metody ich gromadzenia,
 kanały przepływu informacji,
 środki materialne i ludzie będący w procesach przetwarzania,
 miejsca przeznaczenia informacji.
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B. F. Kubiak, Analiza systemów informatycznych, Gdaosk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaoskiego, 1994, s. 49
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Adamczyk A., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania : aspekty teoretyczne i
praktyczne na przykładzie modułów dystrybucji i produkcji systemu IFS / Adam Adamczyk, Witold Chmielarz;
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna., Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2005, s.
123
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M. Stair, G. W. Reynolds, Principles of Information Systems. Course Technology. Thomson Learning, 2003 s. 7
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Każdy z wymienionych elementów realizuje funkcje podporządkowane celowi
postawionemu przed systemem. Inaczej mówiąc, strukturę systemu informacyjnego tworzy
wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo

zbiór informacji, punktów ich

nadawania, kanałów ich przesyłania oraz punktów ich odbioru11.

Schemat1. Miejsce systemu informacyjnego w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa.
Źródło: Bartczak A., Florek J., Sydoruk T. Projektowanie zintegrowanych systemów
informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
Siedlce 2006, s. 16

Jak wynika z rysunku, system taki jest w pewien sposób powiązany z innymi systemami
poprzez strukturę organizacyjną, która wskazuje na główne drogi przepływu danych,
pokazując przy tym hierarchię potrzebnych informacji na poszczególnych szczeblach
organizacyjnych oraz wzajemne relacje między komórkami i generowanymi przez nie
informacjami.
Taki opis systemu informacyjnego posiada charakterystyczne cechy jak:
 przymus dostarczenia pewnych zasobów informacji,
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Niedzielska E., Skwarnik M. Projektowanie systemów informatycznych, PWE, Warszawa 1993, s. 165
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 zapewnienie dokładnego oraz skutecznego zastosowania informacji,
 zapewnienie dwukierunkowej wymiany informacji w danej organizacji;
 umożliwienie stałego zdobywania informacji z konkretnych źródeł;
 możliwość wyszukiwania wszelkich informacji z pewnych źródeł,
 wysoka elastyczność w stosunku do zmiany w firmie.

System informatyczny – to system informacyjny, w którym proces przetwarzania
danych w całości lub w części jest realizowany za pomocą technologii informatycznej.
Istotę takiego systemu można zatem określić jako rodzaj zastosowania metod i
narzędzi informatyki w procesie informacyjnym – przy takim doborze urządzeń i
oprogramowania, aby uwzględniając wymogi otoczenia i możliwości zespołów ludzkich, z
określonych wejść za pomocą metod (technologii) uzyskać wyjścia realizujące cel procesu
informacyjnego12.
Różnice między systemem informacyjnym i informatycznym przedstawia diagram na
rysunku poniższym.
Schemat 2 Różnice między pojęciami systemów informacyjnych i informatycznych
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Wierzbicki T. Informatyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1986, s 121
Bacowski Z. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, WNT, Warszawa 1974, s. 76
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Źródło: Pomykała J. M. Systemy informacyjne. Modelowanie i wybrane techniki
kryptograficzne, MIKOM, Warszawa 1999, s. 212

Szczególne miejsce zajmują informacje w zarządzaniu logistyką, które są jednym z
niezbędnych przepływów danych dotyczących wszystkich sfer łańcucha dostaw, odbywający
się nie tylko od dostawców do klientów, ale także pomiędzy poszczególnymi uczestnikami
wszystkich procesów logistycznych.
Bez systemu informacji niemożliwe jest zintegrowanie zarządzania logistyką. Muszą
one być odpowiednio gromadzone i wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotyczących
przepływu dóbr, usług i pieniędzy.
Zarządzanie informacją wspomaga wszystkie dziedziny w firmie. Jeśli będzie się
dążyć do usprawnienia systemów informacyjnych i ich efektywnego wykorzystania, poprawi
się całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Im większa jest złożoność wyrobów, procesów dystrybucji, obsługi klienta, tym
więcej wytwarza się informacji, które trzeba segregować i wykorzystać. Rozwój nauk
informatycznych przyczynił się do rozwoju logistyki, dzięki możliwościom przetwarzania i
przesyłania informacji i decyzji.
Schemat
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Źródło: Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 54
System informatyczny można też zdefiniować, bez odwoływania się do pojęcia
systemu informacyjnego, podając składające się na niego elementy.

Tabela 1 Komponenty systemu informatycznego
Komponent

Nazwa angielska

Opis

Baza danych

Database

Zorganizowany zbiór danych i informacji.

Sprzęt komputerowy Hardware

Komputery i urządzenia zewnętrzne
(wejściowe, wyjściowe, pamięci zewnętrzne)
oraz urządzenia umożliwiające łączność.

Oprogramowań

Software

Programy komputerowe, które sterują pracą
sprzętu komputerowego. Zbiory instrukcji, które
mówią komputerowi, w jaki sposób pobrać,
zapisać, przetworzyć i przechować dane oraz
wyemitować informację.

Środki łączności

Telecommunications

(sieć)

Sprzęt, oprogramowanie i media umożliwiające
szybką transmisję i odbiór tekstu, obrazu, dźwięku
i animacji w formie elektronicznej.

Procedury

Procedures

Strategia, polityka, metody i reguły używania
systemu informatycznego.

Ludzie

People

Twórcy, administratorzy i użytkownicy systemu
informatycznego.

Źródło: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania.
Placet, Warszawa 2005, s. 18
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Za najważniejszy element systemu informatycznego uważa się ludzi. Można wyróżnić
trzy główne grupy osób, które stanowią jego komponenty13:
1.

twórcy systemu:



strategów, którzy określają główne obszary objęte informatyzacją;



analityków, którzy badają potrzeby informacyjne użytkowników;



projektantów, którzy opracowują koncepcję i projekt systemu;



programistów, którzy na podstawie projektu piszą oprogramowanie;

2.

użytkownicy systemu:



osoby wprowadzające dane (tzw. dawcy informacji),



osoby wyprowadzające informacje (emitujący dokumenty, przygotowujący raporty i zestawienia),



decydenci, którzy analizują informacje i podejmują na ich podstawie decyzje;

3.

zabezpieczający eksploatację systemu.



administratorów

systemu,

którzy

np.

zarządzają

oprogramowaniem

systemowym, pomocniczym i narzędziowym;


administratorów sieci, którzy monitorują działanie sieci;



administratorów bazy danych, którzy zarządzają dostępem do bazy danych;



pracownicy działu help desk, którzy zabezpieczają prawidłowe działanie
sprzętu.

Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym systemie występują wszystkie wymienione
wyżej grupy osób. Często zdarza się, że jeden człowiek wykonuje różne funkcje (np.
administratora systemu i serwisanta). Ma to miejsce głównie w małych firmach.
Wszystkie opisane grupy osób powinny mieć ustalone zakresy odpowiedzialności, i
obowiązków. Tego właśnie głównie dotyczą procedury i reguły.

13

Nowicki A. Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 197
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Reguły przeznaczone dla projektantów systemu określają „zasady działania zespołów projektowych i mają pomóc w projektowaniu usprawnień lub nowych wersji systemu14:”.

Reguły dla analityków służą natomiast ocenie, na ile system usprawnia działanie organizacji i
przyczynia się do realizacji jej celów. Określają sposoby i częstotliwość badania, według
których ocenia się funkcjonowanie systemu.
Obok systemu informatycznego - funkcjonuje pojęcie systemu komputerowego.
Niektórzy autorzy traktują system komputerowy w sposób bardzo zbliżony do
przedstawionego pojęcia systemu informatycznego jako: „zbiór sprzętu komputerowego,
danych i algorytmów ich przetwarzania oraz ludzi operujących w tym środowisku15". Warto
jednak pamiętać, iż system komputerowy to sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W
ramach systemu komputerowego wyróżnia się wtedy następujących pięć głównych
podsystemów16:


wejścia, który obejmuje szereg urządzeń umożliwiających wprowadzanie
danych do komputera, takich jak: klawiatury, czytniki danych, skanery,
mikrofony, myszy,



przetwarzania, którego podstawowym elementem jest jednostka centralna
wykonująca obliczenia według instrukcji i programów;



przechowywania, który tworzą pamięci zewnętrzne (na ogół dyskowe),
przechowujące zbiory danych;



komunikacji, który tworzą wyspecjalizowane urządzenia wejścia/wyjścia,
umożliwiające połączenie komputerów i transmisję danych;



wyjścia, który obejmuje różnorodne urządzenia umożliwiające wyprowadzanie
danych, takie jak: monitory, głośniki.

1.3 Struktura systemu informatycznego

14

Nowicki A. Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 199
15

Nowicki A. Strategia doskonalenia systemu informacyjnego…op. cit, s. 197

16

Nowicki A. Strategia doskonalenia…op. cit. s.198
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System informatyczny zawiera następujące struktury17:
 strukturę funkcjonalną, czyli podsystem zadań przetwarzania danych;
 strukturę informacyjną, czyli podsystem zbiorów danych;
 strukturę techniczną, czyli podsystem liczący;
 strukturę przestrzenną, czyli podsystem komunikacyjny.
Struktura funkcjonalna odzwierciedla cele, funkcje i zadania, które system ten realizuje.
Ich realizacja polega głównie na przekształcaniu danych wejściowych w informacje, których
postać i forma powinna być dostosowana do potrzeb odbiorców18. W praktyce strukturę
funkcjonalną tworzą podsystemy, które składają się z modułów, które grupują odpowiednie
funkcje.
Strukturę informacyjną można określić jako „zbiory informacji przyporządkowane
opisanym punktom w strukturze przestrzennej oraz powiązania informacyjne między tymi
zbiorami, realizowane w strukturze technicznej19”. Jest ona systemem danych, którego układ
stale dostosowuje się do wymagań struktury funkcjonalnej, technicznej i przestrzennej.
Do najważniejszych elementów struktury informacyjnej zaliczamy:
 zbiory danych wejściowych i dawców informacji;
 zbiory danych wyjściowych (informacji) i biorców informacji;
 powiązania wszystkich zbiorów danych i informacji;
 parametry ilościowe struktury informacyjnej.
Bardzo ważne jest, aby zbiory wyjściowe zostały w taki sposób zaprojektowane, aby
zaspokajać potrzeby informacyjne odbiorców. To właśnie potrzeby w dużym stopniu determinują postać zbiorów danych wejściowych i dokumentów wejściowych.
Zbiory wejściowe powstają na podstawie danych zawartych w dokumentacji źródłowej
na podstawie dokumentów wejścia. Służą one głównie do utworzenia i modyfikacji zbiorów
danych stałych i do utworzenia i modyfikacji zbiorów danych transakcyjnych20.
17

Benon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999, s. 68

18

Benon-Davies P. Inżynieria ...op. cit. s. 73

19

Benon-Davies P. Inżynieria ...op. cit. s. 74

20

Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wrocław, Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 45
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Zbiory danych stałych występują w dwóch typach: zbiorach danych słownikowych np.
wykazy stanowisk pracy i zbiorach parametrów, które określają natomiast pewne cechy i
charakterystyki liczbowe.
Struktura informacyjna opisuje także dawców i biorców informacji oraz powiązania
między poszczególnymi zbiorami. Ustalenie powiązań odbywa się na etapie projektowania
systemu i jest częścią definiowania procesów przetwarzania danych21.
Rozpatrując strukturę informacyjną należy określić jej parametry ilościowe. Chodzi tu
głównie o wielkość zbiorów danych wejściowych i wyjściowych. Pomaga to w doborze
poszczególnych elementów struktury technicznej.
Strukturę techniczną można zdefiniować jako „zbiór technicznych urządzeń
przetwarzania

danych,

które

przy

zastosowaniu

oprogramowania

systemowego,

narzędziowego i użytkowego realizują cele i zadania systemu przetwarzania danych poprzez
wykonywanie logicznych i fizycznych operacji na danych22”. Warto zauważyć, iż w doborze
elementów struktury technicznej bierze się pod uwagę:23
 wielkości zbiorów danych,
 czasy obliczeń i czasy wyszukiwania informacji,
 rozmieszczenie w przestrzeni dawców i biorców informacji,
 przepustowość łączy.
Zbiory danych transakcyjnych zawierają dane opisujące zaistniałe zdarzenia i
dotyczące bieżącej działalności organizacji. Mogą pochodzić z dokumentów źródłowych lub
być wygenerowane przez inne systemy.
1.4 System informatyczny jako system wspomagający zarządzanie

Zdefiniowanie systemu informatycznego wspomagające zarządzanie wymaga
zrozumienia ogólnego sposobu działania przedsiębiorstwa. W każdym przedsiębiorstwie

21

Bełz G., System zarządzania…op. cit. s. 46

22

Bełz G., System zarządzania…op. cit. s. 47

23

Benon-Davies P. Inżynieria systemów…op. cit. 87
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można wyróżnić dwa ściśle powiązane ze sobą podsystemy24:
 wykonawczy,
 zarządzania.
W podsystemie wykonawczym realizowane są następujące procesy25::
 zaopatrzenie w surowce, wytwarzanie wyrobów gotowych oraz ich sprzedaż i
dystrybucję - w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego;
 zaopatrzenie w towary, ich magazynowanie, sprzedaż i dystrybucję - w przypadku
przedsiębiorstwa handlowego;
 świadczenie (wytwarzanie) usługi - w przypadku przedsiębiorstwa usługowego.

Podsystem zarządzania jest odpowiedzialny za funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i wszystkich jego procesów. Podsystem spełnia następujące funkcje zarządzania26:
 wytyczania celów,
 planowania działalności,
 organizowania warunków dla wykonania planów,
 motywowania pracowników,
 kontroli wykonania planów.
Warto zauważyć, iż głównym zadaniem podsystemu zarządzania jest sterowanie
działaniem podsystemu wykonawczego. Wymaga ono27:


analizowania informacji z otoczenia przedsiębiorstwa,



analizowania informacji pochodzących z systemu wykonawczego,



podejmowania decyzji i przekazywania ich do systemu wykonawczego,



przekazywania niezbędnych danych technicznych i ekonomicznych do
realizacji zadań.

24

Kania K., Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w

Katowicach, 2010, s.92
25

Kania K., Technologie informatyczne…op .cit. s.92

26

tamże, s. 94

27

tamże, s. 95
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System informacyjny zarządzania to taki „system informacyjny, który przetwarza
dane ekonomiczne i techniczne, opisujące organizację gospodarczą (lub inną instytucję),
zdarzenia i procesy w niej zachodzące oraz jej otoczenie, w informacje ułatwiające
podejmowanie decyzji”28.
Przez system informatyczny zarządzania rozumie się skomputeryzowaną część
systemu informacyjnego zarządzania29. To, jaki zakres systemu informacyjnego zostanie
poddany informatyzacji, zależy głównie od możliwości i potrzeb organizacji. Z zakresem
objętym informatyzacją wiążą się pojęcia systemów informatycznych odcinkowych i
kompleksowych. Z kompleksowym systemem informatycznym zarządzania mamy do
czynienia wtedy, gdy wspomaga on wszystkie lub prawie wszystkie funkcje działania
przedsiębiorstwa30. System odcinkowy to natomiast taki, który swym zakresem obejmuje
jedynie niektóre z nich (np. prowadzenie księgowości)31.
Istotą działania systemu

informatycznego

zarządzania jest

komputerowe

wspomaganie procesu zarządzania.
Do funkcji systemu informacyjnego zarządzania tradycyjnie zalicza się14:


planowanie i prognozowanie,



rejestrowanie zaistniałych stanów rzeczywistych ,



kontrolę,



sprawozdawczość i analizę32.

W systemie zarządzania odbywa się przetwarzanie informacji niezbędnych do
osiągnięcia wyznaczonych celów. Przetwarzanie i analizowanie informacji odbywa się w
wielu punktach, które wymieniają między sobą informacje.
Oferowane obecnie rozwiązania informatyczne występują coraz częściej w postaci
systemów zintegrowanych33. Wcześniej systemy projektowano na potrzeby poszczególnych
działów

przedsiębiorstwa.

Często

były

one

tworzone

w

różnych

narzędziach

programistycznych, a dane były zapisywane w różnych formatach. Sytuacja taka
28

Nowicki A. Strategia doskonalenia…op. cit. s.207

29

tamże, s. 207

30

Unold J. Systemy Informacyjne Marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
2001, 35
31

tamże, s. 36

32

Tamże,s. 39

33

Tamże, s. 39
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uniemożliwiała jednak wymianę danych pomiędzy niektórymi aplikacjami. Powodowało to
konieczność wielokrotnego wprowadzania danych, co też niewątpliwie wpływało na
powstawanie błędów. Dużą wadą były także duże opóźnienia w przepływie informacji.
Systemem informatyczny zarządzania nazywamy systemem zintegrowanym, jeśli
„dane wprowadza się do bazy tylko raz i od momentu wprowadzenia są dostępne dla
wszystkich uprawnionych użytkowników i aplikacji34”.
System

zintegrowany

zapewnia

sprawną

wymianę

informacji.

Dzięki

natychmiastowej aktualizacji i dostępności danych użytkownicy posiadają informacje bieżące,
które oddają stan rzeczywisty z niewielkim opóźnieniem.
Organizacje XXI wieku, aby mogły sprostać nowym wyzwaniom, muszą być
wyposażone w nowoczesne metody i technologie informatyczne. Potrzeby użytkowników
oraz rozwój metod i środków technicznych informatyki pozwala uszeregować te systemy
według:
 problemów zastosowania (człowiek i jego otoczenie),
 rodzaju użytkowników,
 zakresu realizowanych funkcji zarządzania,
 rodzaju i przestrzennego rozmieszczenia sprzętu informatycznego,
 technologii przetwarzania danych,
 sposobu tworzenia systemu (np. indywidualne, powielarne, parametryzowane),
 innych atrybutów35.
Podstawowe znaczenie dla organizacji posiadają systemy realizujące funkcje
zarządzania przedsiębiorstwem. Tak o zasięgu wewnętrznym względem przedsiębiorstwa, jak
i pozostającym w ścisłym powiązaniu z jego otoczeniem36.
System informatyczny zarządzania (SIZ) powinien być w pełni zintegrowany
wewnętrznie i z całą organizacją oraz wdrożony w procesie szkolenia twórcy
i użytkownika systemu. Należy przy tym zauważyć, że w samym pojęciu SIZ ujęte są trzy
obszary wiedzy: analizy systemowej, teorii organizacji i zarządzania oraz informatyki, co
pokazuje poniższy rysunek:

34

Tamże , s. 39

35

Bartczak A., Florek J., Sydoruk T. Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania,
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2006, s. 36-37
36
Tamże, s. 161-168
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Rys. Relacje SIZ do różnych obszarów wiedzy

.
Źródło: Chmielarz W. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy
w budowie systemu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996, s 127
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W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
można wyróżnić dwa podstawowe kryteria podziału SIZ:
1) podstawowych cech i właściwości struktury i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
w ramach którego można wyróżnić:


złożoność organizacyjną obiektu gospodarczego,



obszar działalności,



różnorodność i intensywność interakcji z otoczeniem,



rozproszenie terytorialne,



przyjęty model zarządzania,

2) zakresu i formy wspomagania procesu zarządzania, w tym:


zakres funkcjonalny,



forma komunikacji użytkownika z systemem



konstrukcja systemu,



lokalizacja SIZ w strukturze organizacyjnej,



technologia przetwarzania danych.

Każdy system zarządzania przedsiębiorstwem wspomaga proces podejmowania
decyzji w zarządzaniu organizacją w sytuacjach nie zawsze do końca sprecyzowanych.
Można też zauważyć, że wymienione kryteria podziału tych systemów są w pewnym zakresie
komplementarne, co potwierdza wzajemne zależności między podstawowymi cechami
systemów informatycznych zarządzania.
System informatyczny zarządzania w organizacji ma do spełnienia następujące funkcje:
 dostarczanie dla każdego szczebla zarządzania właściwej informacji we właściwym
czasie,
 zapewnianie elastyczności w doborze układów informacyjno-decyzyjnych
użytkownika,
 zawieranie różnorodnych modeli procesów decyzyjnych,
 umożliwianie wykorzystywania metod statystycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych,
 proponowanie rozwiązań i szacowanie konsekwencji podejmowanych decyzji.
Wymagania te próbowano spełniać opracowując coraz to nowe koncepcje systemu
informatycznego zarządzania. System ten miał zaspokajać potrzeby informacyjne na
17

kolejnych szczeblach zarządzania. Rozwój technologii informatycznych sprzyjał realizacji
tego procesu.
Pierwsze zastosowania informatyki w zarządzaniu dotyczyły wspomagania rejestracji
zdarzeń w miejscu ich powstawania, oraz ewidencji księgowej. W następnej kolejności
systemy stopniowo wyposażano w różnego rodzaju narzędzia raportujące oraz funkcje
planistyczne.
Ewolucję systemu informatycznego zarządzania można klasyfikować następująco 37:
 ewidencyjne,
 informacyjne,
 regulacyjne.
Warto zauważyć, iż w systemach informatycznych próbowano implementować różne
metody38;
 optymalizacyjne,
 statystyczne,
 symulacyjne
 oraz nowe metody sztucznej inteligencji, takie jak bazy wiedzy.
Implementację tych metod w systemach informatycznych umożliwiał w szczególności
postęp technologiczny. Ten kierunek rozwoju prowadzi do następującej klasyfikacji,
ukazującej kolejne generacje systemu informatycznego zarządzania39 :
 systemy transakcyjne;
 systemy informacyjne (raportujące);
 systemy wspomagania decyzji;
 systemy eksperckie;
 systemy sztucznej inteligencji.
Stworzenie pełnej ich klasyfikacji nie wydaje się celowe i możliwe40. Stosunkowo
rzadko można spotkać systemy posiadające tylko i wyłącznie cechy charakterystyczne dla
37

Niedzielska E., Skwarnik M. Projektowanie systemów informatycznych, PWE, Warszawa 1993, s. 53

38

J. S. ZielioskI, Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000, s. 22.

39

J. S. ZielioskI, Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000, s. 22.

40

W.
Chmielarz,
Systemy
informatyczne
wspomagające
zarządzanie
wy.Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996, s. 35 [za:] E. Turban.
and Expert Systems. Macmillan Publishing Company, New York 1993

aspekt
Decision

modelo
Support

18

jednej z podanych grup. Obserwuje się zacieranie różnic między poszczególnymi generacjami
systemów informatycznych zarządzania.
W systemie zintegrowanym różnego rodzaju informacje, jak np.: odchylenia
od zadań produkcyjnych, planowanych kosztów dla wyrobu i w miejscu powstawania
kosztów, efektów sprzedaży dla transakcji (sprzedaż netto/koszt sprzedaży), krótkoterminowe
i

średnioterminowe

sprzedażowych

cash

i

flow

inne

wynikające
o

z

realizacji

strategicznym

zadań

znaczeniu,

zaopatrzeniowych,
są

dostępne

w czasie rzeczywistym lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Systemy zintegrowane narzucają konsekwencję działań w skali całej organizacji.
Są one same w sobie standardami organizacyjnym. Kupując taki system, jednostka
gospodarcza nabywa wewnętrznie spójną organizację.
Dlaczego przedsiębiorstwa inwestują w systemy informatyczne? Czynią to głównie z
trzech powodów:
–

aby zwiększyć rentowność,

–

aby zwiększyć wydajność, szczególnie przez zwiększenie produkcyjności,

–

aby zwiększyć swój udział w rynku.
Realizacja powyższych celów możliwa jest jedynie w przypadku, gdy system

informatyczny dokładnie współdziała z organizacją. Współdziałanie to zdeterminowane jest
przez cztery zasadnicze elementy (rys):


środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa,



struktura organizacyjna,



system informatyczny,



proces tworzenia systemu informacyjnego41.
Pierwszoplanowe

znaczenie

ma

pozycja

konkurencyjna,

stosunki

firmy

z dostawcami i odbiorcami oraz możliwości technologiczne organizacji. Środowisko
zewnętrzne ma także wpływ na adaptację wewnętrznych systemów informatycznych firmy,
czego przykładem może być konieczność i sposób wprowadzania nowych usług lub
realizowania transakcji – jako wynik zmian.

41

Benon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999, s 211
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Duże znaczenie dla procesu tworzeni i wykorzystywania systemów informatycznych
mają elementy wewnętrzne organizacji, takie jak strategia, struktura organizacyjna oraz
działania w obszarze funkcjonalnym.
Istotną rolę odgrywają również zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia nowych
rozwiązań w odniesieniu nie tylko do zasobów w postaci sprzętu komputerowego,
oprogramowania, zasobów komunikacyjnych, ale też

w odniesieniu do zasobów

niematerialnych, jak wiedza, plany działania oraz ludzie i ich umiejętności.

Rys. . Model współdziałania systemu informatycznego z organizacją.
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Źródło: Benon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999,
s 212
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