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DAMIAN DZIEMBEK
Politechnika 1

LOKALIZOWANIE ZASOBÓW WIEDZY W OTOCZENIU
DLA POTRZEB KREOWANIA ORGANIZACJI WIRTUALNEJ

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtu-

edzy w organizacji wirtualnej. 

w organizacji wirtualnej.
organizacja wirtualna, lokalizowanie wiedzy.

Wprowadzenie

(Czaplewski 2010; Kuczera
2014). Efektem wirtualizacji jest transformacja tradycyjnej struktury oraz redefini-

w formie 

ych tymc y-
kle o charakterze gospodarczym).

r-
tualnej odgrywa z e-

proces lokalizowania wiedzy. 

1 .
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w otoczeniu realizowana przez podmiot 
o-

kreowania
ganizacji wirtualnej.

1. Kreowanie organizacji wirtualnej 

y-
tucje, osoby fizyczne), które e-

a-
ych

podmiotów celu (np. zlecenia klienta). 
o-

a posiadanych aktywów wiedzy. 
elastycznej strukturze organizacji wirtualnej y-

– integratora – e-
nia do realizacji,

– podmioty koo –

e-
wagi konkurencyjnej, Budziewicz- 2014), niezb a-

Kreowanie organizacji wirtualnej wymaga realizacji kilku kluczowych etapów. 
a-

rynku. Zawieranie kontaktów interpersonalnych oraz przeprowadzanie transakcji 
kupna- powoduje powstanie wzajemnych relacji i wytworzenie
wraz ze zgromadzeniem pewnej wiedzy o posiadanych aktywach wiedzy (zdolno-

skuteczn

W kolejnym etapie – w wyniku analizy otoczenia –
rynkowe (potencjalne zlecenia klientów). Podmiot zai
OW
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organizacji. W t

erty dla klienta. 
W rezultacie zebranie przez potencjalnego integratora OW grupy podmiotów zain-

e-
cenia aktywami wiedzy

Ostania faza, któr , ma miejsce 

Podmiot, y-
podmiotów –

,
o-
a-
a-

a-

realizacji zlecenia

ó-

-komunikacyjne, 
miotów zgrupowanych w OW.

2. Istota procesu lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej 

y-

zasobami wymaganymi do realizacji celu OW odgrywa proces lokalizowania wie-
dzy. Ogólnie proces lokalizowania wiedzy polega na identyfikacji aktywów wiedzy 

, l-
a na opisie i analizie otoczenia orga-

2002).
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widzenia 
potencjalnego integratora celem procesu lokalizowania wiedzy w OW jest ustalenie 

lokalizowanie wiedzy jest istotnym procesem dla opracowania i realizacji zarówno 
o-
r-

tualnej, ikiem jest proces pozyskiwania wiedzy. 
d-

a celu OW. Lokalizowanie wie-

2.
a

z kreowaniem OW), które przedstawiono na rysunku 1.
l-

jalne podmioty 
OW) oraz skanowanie otoczenia i zbieranie danych i informacji 

pokojonych potrzebach klienta. W zakre-
podmiotów rynkowych w otoczeniu podmiot zaintere-

ce 
posiadanych aktywów wiedzy. 

(opisanych w dalszej 
. Z kolei w trakcie analizy szans rynkowych potencjalny integrator 

rynkowych i porównanie z

nie – e-
poszukiwania innych (nie znanych wcz

2 d-
nych wytworów (artefaktów). W tym przypadku celowe o-
czeniu takich wytworów, jak praktyki i procesy, technologie, repozytoria. Z racji tego, o-

–
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Rys. 1. Proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej

o .

e-

organizacji wirtualnej (tj. planowania i organizowania struktury i funkcjonowania 

, tj. procesu pozyskiwania wiedzy (Dziem-
bek i Chluski 2012)
do realizacji zlecenia aktywach wiedzy zamyk
na rzecz tworzenia organizacji wirtualnej. Zidentyfikowane aktywa wiedzy ewentu-

o-
trzebowanie 

i-
zacji wirtualnej,
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nizacji wirtualnej 

Podmiot zai a-

w organizacji wirtualnej. W efekcie lokalizowanie realizowane przez potencjalnego 

i-

zrealizowania zidentyfikowanej okazji rynkowej.

(por. Probst i in. 2002):
– Wykazy ekspertów –

o-
l-

trowania i prowadzenia analiz podmiotów i posiadanej wiedzy. Wykaz 
ry-

sunku 1) arz
dziem lokalizowania wiedzy.
wykazu ekspertó a-
nie biurowe (Open Office, MS Office, Google Dokumenty, itp.).

– Mapy wiedzy – e-
y-
i-

sywane i prezentowane w formie elektronicznej (aplikacje graficzne) oraz 
t-

kownika kryteriów (np. miejsce, czas, wzajemne relacje, itp.).

Tabela 1

Lp. Nazwa 
podmiotu Telefon E-mail kompetencje rynkowe Referencje Adres

1 Podmiot 1

2 Podmiot 2

3 Podmiot 3

4 Podmiot 4

5 Podmiot 5

: opracowanie .
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– –
wiedzy z uwagi na kryterium przestrzenne. Uproszczone odwzorowanie 

, którym
e-

niem – przedstawiono na rysunku 2. Narz

MS Access).

Rys. 2.
przestrzenne

cych do dyspozycji s-
y-

e-

Straub), cMap (IHMC), mindomo (Expert Software Applications), TargetMap 
(TargetMap), Inspiration 9 (Inspiration Software), WebSummarizer, itp.

Podmiot 1 
(Systemy BI)Podmiot 2

(Robotyka)
Organizacja 1

(E-biznes)

Organizacja 2
(Multimedia)

Podmiot 3
(Elektronika)

Podmiot 4 
(E-biznes)

Podmiot 5
(Sieci WAN)

Podmiot 6 
(Telekomunikacja)

Organizacja 5 
(Automatyka)

Organizacja 4 
(Us ugi IT)

Organizacja 6 
(Multimedia)

es  2 
(Us ugi inansowe)

Organizacja 7
(Us ugi IT)

es  1
 (Systemy IT)

es  3 
(Systemy BI)

es  4
(Systemy ERP i CRM)

Organizacja 8 
(Systemy IT)

Organizacja 9 
(Technologie 

mobilne)

Organizacja 10 
(Systemy GIS)

Podmiot 7 
(Elektronika)

Podmiot 8 
(Gra ika)

Podmiot 9
(Robotyka)

Podmiot 10 
(S rz t IT)

Podmiot 11 
(Elektronika) Podmiot 12 

(Bazy danych)

Podmioty z rynku lokalnego 
Podmioty z rynku 

regionalnego lub krajowego 
Podmioty z rynku 

mi dzynarodowego lub 
globalnego 
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Rys. 3. OW

– topograficzne mapy wiedzy – s-
o-

potencjalnemu integratorowi OW okre-

Przy o-
s przedstawiono w tabeli 2. Oprogramowaniem 

nie topograficznej mapy wiedzy rogramo-
wanie biurowe (Open Office, MS Office, Google Dokumenty, itp.).

OW

1

2

1

2

Podmiot 
10

Podmiot 
11

Podmiot 
12

Podmiot 
13

Podmiot 
14

1

2

Gra ika Bazy 
danych

Robotyka

Systemy 
ERP

Systemy 
CRME-biznes

Us ugi IT

Systemy 
BI

S rz t IT

Sieci WAN

Sieci LAN

Us ugi IT

Us ugi IT
Us ugi IT

Us ugi IT

Multimedia

Systemy IT

Systemy 
GIS

Systemy 
CRM

Systemy 
ERP

Systemy 
BI

E-biznes

E-biznes

E-biznes

Automatyka

Elektronika
S rz t IT Sk ada si  z

Sk ada si  z

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja

Specjalizacja
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Tabela 2

Jednostka E-biznes Elektronika Systemy ERP

Podmiot 1

Podmiot 2

Organizacja 1

Organizacja 2

– systemy informacji przestrzennej (GIS) –
geograficznego miejsca z-

ci informatycznych systemów GIS

c geogra-
n-

lokalizowania aktywów wiedzy, jest QGIS, ArcGIS Online, MapInfo, itp.

Podsumowanie

Lokalizowanie n-

r-
, kto, gdzie i jakie aktywa wiedzy posiada. Wybór 

OW. Proces lokalizowania 
, a ich 

nem 
r-
n-

W obecnych i prz a-

otoczeniu – stano-
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nalizy i projektowania procesów zarz
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LOCATING THE KNOWLEDGE RESOURCES IN AN ENVIRONMENT FOR 
THE PURPOSE OF VIRTUAL ORGANIZATION CREATION

Summary

The article describes the process of locating knowledge in virtual organization. In 
the introduction the process of creating virtual organization was presented. It was then 
discussed the notion of the process of locating knowledge in virtual organization. In the 
final part of the paper a tool supporting the process of locating knowledge in virtual 
organization was discussed.
Keywords: virtual organization, the process of locating knowledge.
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