INFORMACJA W ORGANIZACJI – OCZEKIWANIA UĩYTKOWNIKÓW
KATARZYNA LANGE-SADZIŃSKA
Streszczenie
W artykule przestawiono rolĊ informacji w organizacji postrzeganą przez uĪytkowników
a takĪe szczególnie waĪne wedáug nich cechy i funkcje systemów informatycznych (SI).
UĪytkownicy wypowiedzieli siĊ w tych kwestiach w przeprowadzonych badaniach ankietowych.
Sáowa kluczowe: potrzeby informacyjne, informacja, system informatyczny
1. Wprowadzenie
KaĪdy z nas jest uĪytkownikiem informacji. Korzystamy z niej w swoim prywatnym Īyciu
i w pracy zawodowej. Coraz czĊĞciej pojawia siĊ pytanie o cechy uĪytkowanej informacji i jej znaczenie dla uĪytkownika.
Problemem badawczym podjĊtym w artykule jest identyfikacja informacyjnych potrzeb uĪytkowników. Przedstawiono oczekiwania uĪytkowników w stosunku do informacji i systemów
informatycznych w organizacji oraz cechy informacji i ich wagĊ dla uĪytkowników na podstawie
badaĔ literaturowych i ankietowych.
Badania ankietowe: „Podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji informatycznych w firmie”
przeprowadzono w 2012 roku wĞród pracowników 147 firm związanych z informatyką1 na terenie
caáego kraju2.

Oczekiwano wiĊkszej ĞwiadomoĞci i doĞwiadczenia pracowników tych firm w uĪytkowaniu systemów informatycznych
w porównaniu z innymi firmami.
2
Firmy związane z informatyką wybrano losowo, korzystając z portalu Panorama Firm. Wytypowano co dwudziestą
firmĊ z alfabetycznie uporządkowanej listy tworząc spis 1065 firm i wysáano do nich ankietĊ elektroniczną. W efekcie
próba objĊáa 147 respondentów, którzy odpowiedzieli na tĊ ankietĊ.
1
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PoniĪszy wykres ilustruje wielkoĞü firm:

Rysunek 1. Jak duĪa jest PaĔstwa firma?
ħródáo: Opracowanie wáasne
2. Ksztaátowanie siĊ i zaspokajanie potrzeb informacyjnych w organizacji
Informacja zwiĊksza naszą wiedzĊ o otoczeniu. W perspektywie postĊpu gospodarczego
na Ğwiecie jej rola ciągle roĞnie. Informacja ma fundamentalne znaczenie dla organizacji, zarówno
dla jej funkcjonowania jak i rozwoju i jest zasobem zaliczanym do jej aktywów.
Informacja stanowi dla firmy podstawĊ do podejmowania decyzji na wszystkich poziomach
zarządzania. Potrzeby informacyjne oznaczają chĊü posiadania konkretnych zasobów informacyjnych, aby rozwiązaü problem decyzyjny lub zinterpretowaü zachodzące zdarzenia.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe potrzeby informacyjne ciągle siĊ zmieniają [14]. Proces ksztaátowania siĊ
potrzeb informacyjnych firmy jest dynamiczny, nie koĔczy siĊ i stale podlega przeobraĪeniom.
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych firmy polega na odpowiedzi na pytania dotyczące danych3. Po pierwsze – naleĪy okreĞliü jakie dane i kiedy bĊdą potrzebne, mając na wzglĊdzie
odbiorcĊ. Po drugie – naleĪy stwierdziü, jak powiązaü dane i jak je zaprezentowaü [15]. Zaspokajanie
potrzeb informacyjnych jest niezbĊdne do osiągania celów przez firmĊ i do skutecznego wypeániania
jej misji.
ZáoĪonoĞü uwarunkowaĔ funkcjonowania firmy nie pozwala na áatwe przewidywanie jej potrzeb w przyszáoĞci. Speánienie wymagaĔ informacyjnych firmy moĪemy równieĪ rozpatrywaü co
najmniej w dwu páaszczyznach: jako zaspokojenie potrzeb informacyjnych co najmniej dwóch grup
uĪytkowników – pracowników i kierownictwa. W tym kontekĞcie strategiczne spojrzenie na informacjĊ z jednej strony polega na okreĞleniu bieĪących wymagaĔ organizacji, z drugiej strony czyni
koniecznym przewidywanie przyszáych potrzeb informacyjnych dla rozwoju firmy w przyszáoĞci.

3

W niniejszej pracy sáowo informacja jest uĪywane w znaczeniu podstawowym (czynnik zwiĊkszający naszą wiedzĊ o otaczającej nas rzeczywistoĞci [5]) oraz jako nieprecyzyjne okreĞlenie danych. WyniknĊáo to miĊdzy innymi z koniecznoĞci
formuáowania pytaĔ dla badanych, którzy uĪywają potocznego znaczenia sáowa informacja.
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3. Wybrane cechy informacji i ich znaczenie dla uĪytkownika
W niniejszej pracy nie zostaną zdefiniowane i wymienione wszystkie cechy informacji ze
wzglĊdu na rozlegáoĞü tego zagadnienia. Wybrano jedynie najistotniejsze z punktu widzenia przeprowadzonych badaĔ. Opisy cech informacji zaczerpniĊto miĊdzy innymi z [6,106–108], [12], [7,143]
oraz [10]. WĞród cech wyróĪniono:
x dostĊpnoĞü, którą moĪna zdefiniowaü jako „moĪliwoĞü uzyskania informacji w wymaganym
czasie i miejscu, za pomocą jak najprostszych Ğrodków, akceptowanych przez uĪytkownika,
z uwzglĊdnieniem warunków bezpieczeĔstwa informacji” [6].
x aktualnoĞü (nadąĪnoĞü), polega na dostarczeniu informacji w takim czasie, aby wykorzystaü
jej treĞü w danej sytuacji, której dotyczy,
x wiarygodnoĞü (prawdziwoĞü), a wiĊc zgodnoĞü informacji z opisywanym obiektem w danym
poáoĪeniu i czasie,
x „dokáadnoĞü, polega na dostarczeniu informacji dostatecznie precyzyjnej i odpowiednio
ustrukturalizowanej w granicach potrzeb odbiorcy i dopuszczalnego kosztu przetwarzania4”
[6].
NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na bardziej záoĪone cechy – takie jak uĪytecznoĞü i jakoĞü informacji.
UĪytecznoĞü informacji moĪna traktowaü jako „syntetyczne okreĞlenie cech jakoĞciowych informacji, mieszczące w sobie dowolną konfiguracjĊ […] atrybutów zaleĪną od potrzeb odbiorcy”.
Zatem uĪytecznoĞü danej informacji za kaĪdym razem ocenia jej uĪytkownik [7,143].
Podobnym do uĪytecznoĞci pojĊciem jest jakoĞü informacji. „JakoĞü informacji odzwierciedla
stopieĔ speánienia przez nią wymagaĔ uĪytkownika” [6,105]. PowyĪsza definicja:
– stawia na centralnym miejscu uĪytkownika informacji,
– akcentuje to, Īe jakoĞü informacji jest pojĊciem subiektywnym, uzaleĪnionym od oczekiwaĔ
odbiorcy,
– wskazuje, Īe jakoĞü informacji jest kategorią dynamiczną, zmienną w czasie, podobnie jak
zmieniają siĊ w czasie potrzeby uĪytkowników.
Aby w peáni sprostaü wymaganiom odbiorcy, okreĞlona informacja musi nie tylko dokáadnie
opisywaü rzeczywistoĞü, ale jednoczeĞnie mieü inne cechy, które sprawią, Īe bĊdzie uĪyteczna”.
[6,106]. NaleĪy zatem zauwaĪyü, Īe uĪytecznoĞü i jakoĞü danej informacji jest oceniana przez uĪytkownika i jest to ocena subiektywna. MoĪna powiedzieü, Īe waga informacji, nawet tej, o wielkiej
wartoĞci merytorycznej, zaleĪy od uĪytkowników tej informacji, ich kompetencji, wiedzy i umiejĊtnoĞci.
MoĪna teĪ uczyniü spostrzeĪenie, Īe jeĞli skutki prawidáowo podjĊtej decyzji w oparciu o konkretną informacjĊ, są bardziej zadowalające, tym wiĊkszą wartoĞü przypisuje siĊ tej informacji
[11,14].

Badania rozpoczĊto od okreĞlenia najwaĪniejszych cech informacji. W jednym z pierwszych
pytaĔ respondenci zostali poproszeni o wskazanie najwaĪniejszych wedáug nich cech informacji,
z której codziennie korzystają. Wskazali dostĊpnoĞü (ponad 58% wskazaĔ) oraz aktualnoĞü (ponad
55% wskazaĔ) informacji. Istotna byáa dla badanych uĪytecznoĞü (45% wskazaĔ) i wiarygodnoĞü

4

W wielu przypadkach moĪe okazaü siĊ, Īe konieczna jest informacja bardziej szczegóáowa, dokáadniejsza, a wiĊc i kosztowniejsza niĪ dotychczas uzyskiwana.

107
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
Nr 71, 2014

informacji (40%). PoniĪsza tabela ilustruje odpowiedzi badanych. KaĪdy respondent mógá wskazaü
kilka cech informacji.
Tabela 1. Jakie cechy informacji, z której korzystacie PaĔstwo na co dzieĔ, uwaĪają PaĔstwo
za najwaĪniejsze?
NajwaĪniejsze cechy informacji, z
której korzystają respondenci

Liczba respondentów, którzy
wskazali daną cechĊ

Procent respondentów

86
82
67
58
32
1

58,5%
55,8%
45,6%
39,5%
21,8%
0,7%

DostĊpnoĞü informacji
AktualnoĞü
UĪytecznoĞü
WiarygodnoĞü
DokáadnoĞü
Inne

ħródáo: opracowanie wáasne.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe wszystkie wymienione cechy informacji mają pierwszorzĊdne znaczenie dla uĪytkowników i w konsekwencji dla organizacji, którą tworzą. Dlatego udzielone
odpowiedzi nie stanowią niespodzianki.
4. UĪytkowanie informacji w organizacji
Wykorzystywanie informacji w codziennej pracy uĪytkowników, polega na wykonywaniu róĪnorodnych czynnoĞci. Pracownicy zapytani o najbardziej czasocháonne czynnoĞci związane
z wykorzystaniem informacji wskazali pozyskiwanie informacji wszelkimi dostĊpnymi sposobami
oraz wprowadzanie ich do systemu i aktualizowanie. Te czynnoĞci zostaáy wskazane przez blisko
60% pytanych. KaĪdy uĪytkownik mógá wskazaü kilka cech informacji. Dokáadne dane znajdują siĊ
w tabeli poniĪej.
Tabela 2. Na które z wymienionych czynnoĞci poĞwiĊcają PaĔstwo najwiĊcej czasu?
CzynnoĞci, na które respondent poĞwiĊca najwiĊcej czasu

Pozyskiwanie informacji wszelkimi dostĊpnymi sposobami
Wprowadzanie informacji do systemu i ich aktualizacja
Przetwarzanie informacji
Inne, ĞciĞle związane z informacją
Przesyáanie informacji

Liczba respondentów,
którzy wskazali daną
czynnoĞü
87
85
52
20
14

Procent
respondentów
59,2%
57,8%
35,4%
13,6%
9,5%

ħródáo: opracowanie wáasne
Otrzymane wyniki moĪna interpretowaü dwojako. NajwiĊcej czasu uĪytkownicy poĞwiĊcają na
pozyskiwanie danych poniewaĪ jest to czynnoĞü najczĊĞciej wykonywana. JednoczeĞnie moĪna zauwaĪyü, Īe pozyskiwanie danych jest czynnoĞcią wymagającą od uĪytkowników duĪego
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zaangaĪowania w porównaniu z innymi czynnoĞciami i nie moĪe byü wykonywana poĞpiesznie
i niedokáadnie.
Zbadano teĪ Ĩródáa informacji, z których korzystają uĪytkownicy. Najbardziej popularnymi
wĞród respondentów Ğrodkami i metodami informatyki wykorzystywanymi do pozyskiwania informacji są poczta elektroniczna (wskazaáo ją 76% ankietowanych) oraz strony WWW (68%
ankietowanych). ChĊtnie wykorzystywane są równieĪ wewnĊtrzne sieci komputerowe (46%). Tradycyjne Ğrodki komunikacji są czĊsto stosowane w przypadku 18% respondentów. Rozkáad
procentowy wykorzystywania Ğrodków technicznych przez pracowników firm pokazuje poniĪsza
tabela.
Tabela 3. Jakie Ğrodki i metody informatyki wykorzystują PaĔstwo najczĊĞciej przy pozyskiwaniu
i przesyáaniu informacji?
ĝrodki i metody informatyki najczĊĞciej
wykorzystywane przy pozyskiwaniu danych
Poczta elektroniczna
WWW
WewnĊtrzne sieci komputerowe
Tradycyjne Ğrodki komunikacji
WAN (np. rozlegáe sieci branĪowe)
Inne

Liczba respondentów, którzy
wskazali dany Ğrodek lub metodĊ informatyki
112
101
69
27
13
4

Procent
respondentów

76,2%
68,7%
46,9%
18,4%
8,8%
2,7%

ħródáo: Opracowanie wáasne.
5. Oczekiwania uĪytkowników w stosunku do informacji i systemu informatycznego
Obecnie uĪytkownicy mają jasno sprecyzowane potrzeby dotyczące informacji, wynikające zarówno z doĞwiadczeĔ z pracy w obecnym systemie informatycznym, jak i wszystkimi wczeĞniej
uĪytkowanymi. Trudno obecnie znaleĨü firmĊ, w której nie stosuje siĊ Īadnego systemu informatycznego. Dlatego uĪytkownicy mają konkretne oczekiwania w stosunku do cech informacji, jaką
siĊ zajmują. Zostali zapytani o wyszukiwanie potrzebnych informacji i ich postaü.
WiĊkszoĞü, czyli 80% jest zadowolona ze sposobów wyszukiwania potrzebnych informacji,
oferowanych przez system informatyczny, w którym obecnie pracują.
UĪytkownicy systemów informatycznych są zadowoleni z postaci otrzymanej informacji
(85%) – do jej dalszego wykorzystania. Ilustruje to dokáadnie poniĪszy rysunek 2.
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Rysunek 2. Czy wyszukane w systemie informacje mają postaü, która jest wygodna do dalszego
wykorzystania?
ħródáo: opracowanie wáasne.
PoniewaĪ uĪytkownicy są zadowoleni z pracy z systemami informatycznymi wáasnej firmy,
w szczególnoĞci ze sposobu pozyskiwania informacji oraz jej postaci, powstaje pytanie o ich oczekiwania w stosunku do nowych systemów. Wiadomo bowiem, Īe obecnie eksploatacjĊ systemu
czĊsto planuje siĊ w perspektywie kilkuletniej i po tym czasie wdraĪa siĊ nowy system.
UĪytkownicy zostali wiĊc poproszeni o wskazanie najwaĪniejszych efektów, oczekiwanych
po zastosowaniu w ich firmie nowego systemu informatycznego. 73,5% ankietowanych przyznaáo,
Īe najwaĪniejszym oczekiwanym efektem jest uáatwienie dostĊpu do informacji. Skrócenie czasu
przetwarzania danych jest waĪne dla blisko 50% pytanych, a uproszczenia obsáugi systemu spodziewaáoby siĊ ponad 41% badanych. Sami ankietowani wskazali ponadto poszerzenie rynku poprzez
pozyskanie nowych klientów i rozszerzenie oferty, a takĪe moĪliwoĞü wykonywania analiz ekonomicznych. PoniĪsza tabelka przedstawia dokáadnie jak rozkáadaáy siĊ odpowiedzi ankietowanych.
Tabela 4. Jakich efektów oczekiwaliby PaĔstwo po zastosowaniu w swojej firmie nowego systemu
informatycznego? Respondenci mogli wybraü kilka odpowiedzi.
Oczekiwane przez respondentów efekty wdroĪenia
nowego systemu informatycznego

Liczba respondentów,
którzy wskazali dany efekt

Procent
respondentów

Uáatwienie dostĊpu do informacji
Skrócenie czasu przetwarzania danych
Uproszczenie obsáugi systemu
Skrócenie czasu przygotowywania danych wejĞciowych
Poprawa wiarygodnoĞci informacji
Inne efekty

108
73
61
43
34
5

73,5%
49,7%
41,5%
29,3%
23,1%
3,4%
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Z analizy wypowiedzi uĪytkowników informacji dotyczących najwaĪniejszych cech informacji
(tabela 1) i oczekiwaĔ w stosunku do nowego systemu informatycznego (tabela 4) wynika, iĪ uĪytkownicy konsekwentnie za jedną z najbardziej poĪądanych cech informacji podają jej dostĊpnoĞü.
Powoáując siĊ na niewątpliwe doĞwiadczenie uĪytkowników w korzystaniu z SI moĪna stwierdziü,
Īe są to przemyĞlane odpowiedzi. Takie wáaĞnie są oczekiwania uĪytkowników – potrzebny jest
jeszcze lepszy dostĊp do informacji. MoĪna zaryzykowaü na tej podstawie twierdzenie, Īe dostĊpnoĞü informacji jest najwaĪniejszą jej cechą, której naleĪy wymagaü od systemów informatycznych.
6. Inwestycje informatyczne – potrzeby i moĪliwoĞci w opinii uĪytkowników
6.1 Znaczenie inwestycji informatycznych w organizacji
O znaczeniu i koniecznoĞci wdroĪeĔ SI Ğwiadczy choüby fakt, Īe 95% badanych firm w ciągu
ostatnich dwóch lat przed badaniem podejmowaáo wdroĪenia informatyczne.
UĪytkownicy systemów informatycznych wypowiedzieli siĊ na temat rangi inwestycji informatycznych w porównaniu z innymi inwestycjami w firmie. 88% z nich wskazaáo inwestycje
informatyczne jako najwaĪniejsze lub bardzo waĪne.
Wedáug 82% respondentów warunki organizacyjne, techniczne i finansowe w ich firmach
sprzyjają podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie informatyki. Ponadto wielu uĪytkowników uznaáo postawĊ wáadz wyĪszego szczebla za bardzo waĪną przesáankĊ we wdraĪaniu nowych
informatycznych technologii. UĪytkownicy uznali, Īe to zaangaĪowanie we wdraĪanie jest na poziomie 92% (rysunek 3).

Rysunek 3. Czy w PaĔstwa firmie wáadze wyĪszego szczebla angaĪują siĊ we wdraĪanie nowych
technologii informacyjnych?
ħródáo: opracowanie wáasne.
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6.2. Rodzaje inwestycji informatycznych
WĞród inwestycji w dziedzinie informatyki moĪna wskazaü przede wszystkim wdroĪenia
nowych systemów informatycznych, ale równieĪ modernizacjĊ i rozwój istniejących systemów.
Za wdroĪeniem zupeánie nowych systemów opowiada siĊ 32% respondentów. NajwiĊkszą potrzebĊ nowych inwestycji widzą pracownicy najmniejszych i Ğrednich firm. Natomiast znacznie
liczniejsza okazaáa siĊ grupa zwolenników modernizacji i rozwoju wykorzystywanych systemów
informatycznych (52%). Jedynie okoáo 5% respondentów uwaĪa, Īe w ich firmie nie potrzeba Īadnych inwestycji w tym zakresie.

Rysunek 4. Jakie inwestycje w zakresie informatyki są obecnie potrzebne w PaĔstwa firmie?
ħródáo: opracowanie wáasne
Odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące modernizacji potwierdzają stanowisko uĪytkowników w tej kwestii. Uznali oni za dobry pomysá modernizacjĊ systemu informatycznego polegającą
na rozszerzeniu go o nowe funkcje np. generowanie dodatkowych raportów i zestawieĔ. OpiniĊ tĊ
wyraziáo prawie 80% uĪytkowników. PowyĪsze wyniki przedstawia rysunek 5.
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Rysunek 5. Czy uwaĪają PaĔstwo, Īe dobrym, czy teĪ záym pomysáem byáoby rozszerzenie istniejącego systemu informatycznego o nowe przydatne funkcje (np. generowanie dodatkowych raportów
i zestawieĔ, automatyczne podpowiedzi)?
ħródáo: opracowanie wáasne.
7. Cele wdroĪeĔ systemów informatycznych
Na zakoĔczenie, dla podsumowania poglądów uĪytkowników na temat wdraĪania systemów
informatycznych, zostaną przytoczone ich odpowiedzi na pytanie o gáówne powody wdroĪeĔ SI
w organizacji.
Wedáug respondentów gáówne powody wdroĪeĔ informatycznych w firmach to uzyskanie przewagi konkurencyjnej, obniĪenie kosztów, a takĪe zmiany w procesach organizacji zarządzania.
KaĪdy z tych powodów wskazywaáa poáowa ankietowanych. Natomiast 29% badanych jako przyczynĊ wdroĪeĔ uwaĪaáa zapewnienie wzrostu produkcji, a 19% moĪliwoĞü wejĞcia na nowe rynki.
11,6% osób zaznaczyáo zmianĊ wizerunku firmy jako argument za wdraĪaniem nowych systemów
informatycznych, zaĞ 9,5% wskazaáo na inne przyczyny.
UĪytkownicy samodzielnie uzupeánili wskazane w ankiecie moĪliwe efekty wdroĪeĔ SI: zwiĊkszenie jakoĞci produktów, nowe wymagania odnoĞnie systemu ICT, wiĊksza liczba pracowników,
optymalizacja dziaáania, rozwój firmy, modernizacja poprzez dostosowanie standardów oraz norm
jakoĞci i bezpieczeĔstwa, speánianie oczekiwaĔ klientów, testowanie systemów oferowanych klientom, usprawnienie pracy, poprawienie dostĊpnoĞci i przejrzystoĞci danych, wiĊksza efektywnoĞü,
dostosowanie systemu do zmieniających siĊ potrzeb. Odpowiedzi respondentów ilustruje poniĪsza
tabela.
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Tabela 5. Jakie wedáug PaĔstwa są powody wdroĪeĔ informatycznych w firmie?
Powody wdroĪeĔ informatycznych w firmie –
wedáug respondentów
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej
ObniĪenie kosztów
Zmiana organizacji zarządzania
Zapewnienie wzrostu produkcji
WejĞcie na nowe rynki
Zmiana wizerunku firmy
Inne

Liczba respondentów, którzy wskazali dany powód
77
76
72
43
28
17
14

Procent
respondentów
52,4%
51,7%
49,0%
29,3%
19,0%
11,6%
9,5%

ħródáo: opracowanie wáasne.
OsiągniĊcie jednego z waĪniejszych celów wdroĪeĔ – uzyskania przewagi konkurencyjnej nie
jest proste. DostĊp do tych obszarów informacji w firmie, które są powszechnie znane przez uĪytkowników nie moĪe zagwarantowaü przewagi konkurencyjnej [14].
Natomiast przewagĊ moĪe zapewniü5 dostĊp i umiejĊtnoĞü wykorzystania danych, których konkurencja nie potrafi wykorzystaü lub ich nie posiada. Takie niestandardowe dane pochodzą
z otoczenia a takĪe wynikają z wewnĊtrznego potencjaáu organizacji6 [14].
ZewnĊtrzne Ĩródáa informacji wskazane przez uĪytkowników naleĪy uzupeániü o najwaĪniejsze
Ĩródáo wewnĊtrzne jakim jest system informatyczny. Systemy informatyczne są jednym z kluczowych Ĩródeá informacji w organizacji. DbaáoĞü o dostarczenie uĪytkownikom informacji jak
najlepszej jakoĞci wyraĪa siĊ w wyborze i zastosowaniu odpowiednich systemów informatycznych.
Ich wybór jest strategiczną decyzją dla organizacji. Od tego w bardzo duĪym stopniu bĊdzie zaleĪaáo
osiągniĊcie celów organizacji [1], [3], [4], [9], [13].
8. Podsumowanie
W artykule przedstawiono opinie uĪytkowników na temat korzystania z informacji i jej cech.
WĞród najwaĪniejszych cech informacji podają oni przede wszystkim dostĊpnoĞü jako najbardziej
poĪądaną cechĊ informacji w obecnym i kolejnych systemach informatycznych.
UĪytkownicy wypowiedzieli siĊ teĪ na temat systemów informatycznych i ich roli w organizacji. Od kolejnego wdroĪonego SI oczekują uzyskania przewagi konkurencyjnoĞci firmy. Uzyskanie
tej przewagi bĊdzie polegaáo miĊdzy innymi na odpowiednim wykorzystaniu informacji zarówno
z otoczenia jak i wewnĊtrznych Ĩródeá firmy (przede wszystkim z SI).
Przeprowadzone badania nie wyczerpaáy wszystkich aspektów poruszanego problemu.
JednakĪe uzyskane wyniki pozwolą wytyczyü kierunki dalszych badaĔ. Kolejnym krokiem bĊdzie
uszczegóáowienie istniejących pytaĔ i przygotowanie nowych. Przykáadem uszczegóáowienia moĪe
byü miĊdzy innymi okreĞlenie dostĊpnoĞci danych – czyli np. czasu dostĊpu – mierzonego w sekundach lub minutach. Spodziewanym efektem koĔcowym badaĔ bĊdzie wskazanie – jaki system
informatyczny naleĪy wybraü dla konkretnego przedsiĊbiorstwa.

5
6

W niezbyt dáugiej perspektywie czasowej.
Wynikają z potencjaáu tkwiącego w strukturze organizacyjnej firmy i potencjale ludzkim.
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