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PIOTR ADAMCZEWSKI

ORGANIZACJE INTELIGENTNE WOBEC E-GOSPODARKI

Streszczenie

w nowoczesnej gospodarce rynkowej w zakresie wspomagania 
procesów biznesowych o ICT (Information and 
Communication Technology) -gospodarki
ukazanie istoty organizacji inteligentnych w gospodarki opartej na 
wiedzy. 

e-gospodarka, ICT, organizacja inteligentna, gospodarka oparta na 
wiedzy.

Wprowadzenie

E-gospodarka rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wyko-

e-
oraz y-

C). Podstawowe procesy,
,

e-

-
-

gólne megatrendy rozwoju gospo-
darczego, jak globalizacja, internacjonalizacja, budowan stwa informa-
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cyjnego
relacje kierownictwo – o-

wiedz .
niom wymaga od organizacji poszu-

a-
nia przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji z wykorzystaniem takich 

im na realizowanie swoich

na ICT (Information and Communication Technology) w zakresie wspomagania 
procesów biznesowych tych organizacji poprzez stosowanie zaawansowanych roz-

-informatycznych (Adamczewski 2013a). Oznacza to szerokie 
zastosowanie najnowszych technologii teleinformatycznych do wspomagania za-

zania procesów biznesowych organizacji, np. w zakresie produkcji, gospodarki 
, oraz e-

niem biznesowym ( zaopatrzenia i dystrybucji).
technologie e-gospodarki stanow

konglomerat praktycznych -programowo-organizacyjnych, 
takich jak np. technologie baz i hurtowni danych, technologie komunikowania 
(przewodowe, bezprzewodowe, hybrydowe), metody automatycznej identyfikacji 
(kody kreskowe, RFID), komputerowo wspomagane wytwarzanie (CAM), zarz
dzanie systemy
(ERP) oraz zaawansowanego planowania (APS), systemy
z klientami (CRM) oraz z dostawcami (SRM), systemy
produktu (PLM) systemy
systemy lokalizacji satelitarnej (GPS, Galileo, Glonass), zaawansowane systemy
analityczno- e (BI), Internet rzeczy (IoT – Internet of Things), a wszystko 

chmurze” – cloud computing).

nych jako 
e-

dzy (Adamczewski 2013).

1. Organizacja inteligentna

(Adamczewski 2014; Grösser 2012). Termin ten 

o-
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y jest to organizacja 

orga-

wiedzy i odpowied
(Grös-

ser 2012)

z m.in. (Adamczewski 2015a; Grösser 2012; Schwaninger 2010):
–
–
–

zmiany w otoczeniu,
–

y-
–

kluczowego zasobu, jakim w kreatywnym funkcjonowaniu organizacji jest wiedza; 
o-

sowa (Grösser 2012;
Grajewski 2012)

o-
cesach, otoczeniu itp. w postaci sformalizowanej (dokumenty, bazy danych) oraz 
nieskodyfikowanej (wiedza pracowników) (Kozielski 2012).

e-
me n-

e-
s-

realizacja wirtualnych procesów
a-
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ko-
operacji ( ach dostaw).

2. E-gospodarka w organizacjach inteligentnych

e-
systemy planowania zasobów 

klasy ERP (Enterprise Resource Planning
jak i w obszarze zaplecza (back-office

system ERP

cji o procesach i zasobach bizneso-
(Grajewski 2012; Grudzewski 2000;

Unold 2015).

o-

klasy ERP d-
a-

dejmowania trafnych decyzji biznesowych. Z kolei te 
system ERP, u-

a-

e-

konkurencyjne 

Business Intelligence) pozwa-
la na lepsze poznanie preferencji klientów oraz analiz

(Koronios 2010).
Analizy tworzone na podstawie informacji agregowanych przez systemy ERP cz

Prz a-
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Kryzys gospodarczy przyczy d-

–
u-
i-

a-
r im o-

a-

l-
nych danych, raportowanie i porównywanie wyni Oznacza 

kontekstowych 
a-

Nowe wyzwania technologiami z zakresu automatycznej 
, lokalizacji satelitarnej, architektury 

opartej Internetu rzeczy (IoT) czy przetwarzania „w chmurze” 
(cloud computing) (Adamczewski 2015c; Grösser 2012; Höller 2014).

Naj
o-
z-

cznych. P
p w-

o-
workflow

RTE (Real-Time Enterprise a-
wiane przed takimi rozw (Grudzewski 2000;
Unold 2015):
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–
– just-in-time),
– o-

duktów we wszystkich fazach ich powstawania),
–

z elastycznym raportowaniem.

3. Rozwój e-gospodarki w organizacjach inteligentnych

Rozwój zaawansowanych systemów ERP wzbogaconych 

a-

o tzw. analityce biznesowej (Business Analytics) (Koronios 2010).

y-
iem e-

– zarówno poprzez dedykowane 
Open Data-

Base Connectivity

y-
a-
u-

bkim zmianom, jednak ukszta

(Adamczewski 2015d; Kozielski
2012; Unold 2015):

– ciowych,
–
– o-
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– wykorzystywanie na gruncie systemów ERP modelu cloud 
d-

M P o-
tyw),

–

b-

zwrot z inwestycji,
– o-

szczególnych procesów biznesowych, które w informatycznym wymiarze 
,

– Internetu rzeczy, w których to rozwi

w czasie rzeczywistym (Höller 2014).

przetwarzanie „w chmurze” oraz Internet 
-

w wielu odmianach, jako (Koronios 2010):
– SaaS (Software as a Service) – oprogramowanie dostarczane jako
– PaaS (Platform as a Service) –
– IaaS (Infrastructure as a Service) – infrastruktura dostarczana jako u
– kolokacja – „w chmurze” nazy-

enia (lub 

1

populacji) (Adamczewski 2015a):
– – 57%,
– koncentracja na procesach biznesowych, a nie na utrzymaniu infrastruktury 

teleinformatycznej – 25%,
– – 19%,
– o-

logii – 12%,
– – 10%.

1 W okresie 2014–
sektora M P z województw mazowieckiego i wielkopolskiego.
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d-
e-

Internet rzeczy
do interpretacji. Mianem tym o y n-
tyfikowalny obiekt zdolny – –

obszar Big Data –

IoT (Höller 2014).
Internet rzeczy to kontekst, i opty-

malizacja. Ta pier d-
miotu z zastanym otoczeniem, natychmiastowego reagowania przez niego na zmia-

a-
lizacji, stanu fizycznego czy warunków a u-

global-
nej o-

rzecz (obiekt).
Internetu 

o-

sine qua non o-
wadzi to w prostej linii do powstawania nowych oraz udoskonalonych produktów 

W odniesieni o-

– –
z nimi wiele szumów informacy

Podsumowanie

- zny, a wraz z nim 
staj

e-
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-gospodarki. Zapotrzebowanie na jej zaawansowane technologie 
l-

– z istoty –
zainteresowane optymalnym wykorzystywaniem

-gospodarki 

ego
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INTELLIGENT ORGANIZATIONS IN DEVELOPMENT OF E-ECONOMY

Summary

A intelligent organization is the one, the activity philosophy of which is based on 
knowledge management. This term was popularized in the 1990s due to growing devel-
opment of ICT, dynamically changing economic surroundings and the growth in market 
competition. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the frame-
work of enterprise information systems in intelligence organizations.
Key words: e-Economy, ICT, intelligent organization, knowledge economy.
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