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Koncepcja kierunków rozwoju
systemów informatycznych

Patryk Krajewski*, Witold Chmielarz**

G ównym celem niniejszego artyku u jest przedstawienie nowej, uwzgl dniaj cej obecne ten-
dencje koncepcji typologii i kierunków rozwoju systemów informatycznych zarz dzania. Ana-
liza róde  literaturowych i do wiadczenia Autorów wskazuj , e mimo obszernej literatury na 
ten temat, wyst puj ce w niej podzia y i relacje kolejnych generacji systemów nie odpowiadaj  
coraz bardziej z o onej rzeczywisto ci i potrzebom u ytkowników. Prezentowana koncepcja 
powsta a jako wynik burzy mózgów przeprowadzonej na WZ UW i zweryfikowanej konfe-
rencji z okazji 50-lecia informatyki w SGH w 2018 roku. W pierwszym podej ciu wnioskiem 
z dyskusji by  podzia  na trzy g ówne cie ki rozwojowe, w drugim przypisanie nowoczesnych, 
innowacyjnych technologii zidentyfikowanym uprzednio kierunkom rozwojowych. Wyniki 
typologii wskazuj  na istnienie momentów prze omowych – kamieni milowych rozwoju, 
wyzwania stoj ce przed zastosowaniami systemów informatycznych w gospodarce oraz wady 
i zalety najnowszych technologii.

S owa kluczowe: systemy informatyczne zarz dzania, rozwój systemów informatycznych, 
typologia systemów informatycznych.
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The concept of directions of development of information systems

The main purpose of this article is to present a new concept of typology and directions of 
development of management information systems, taking into account current trends. The 
analysis of literature sources and the authors ‚experience indicate that despite the extensive 
literature on the subject, the divisions and relations of subsequent generations of systems 
appearing in it do not correspond to the increasingly complex reality and users’ needs. The 
presented concept was created as a result of a brainstorming session at the Faculty of Manage-
ment University of Warsaw and verified at conference on the 50th anniversary of computer 
science at the Warsaw School of Economics in 2018. In the first approach – the conclusion 
from the discussion was the division into three main development paths, in the second the 
assignment of modern, innovative technologies to previously identified directions development. 
The results of the typology indicate the existence of breakthrough moments – milestones of 
development, challenges facing the use of information systems in the economy, as well as the 
advantages and disadvantages of the latest technologies.
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1. Wprowadzenie

Typologi  rozwoju systemów informa-
tycznych na potrzeby zarz dzania organi-
zacj  zajmowano si  od momentu powsta-
nia pierwszego komputera. Tematyka ta 
– w sensie klasyfikacji, uproszcze  i stan-
daryzacji niezb dnych dla uporz dkowa-
nia tej sfery stanowi a wielokrotnie pod-
miot i przedmiot rozwa a  wielu autorów 
w Polsce i za granic . W Polsce tematyka ta 
zosta a zapocz tkowana w rodowisku wro-
c awskim ksi k  z 1971 roku pod redakcj  
Z. Hellwiga, pt. Automatyczne Przetwarza-
nie Informacji. W tym czasie autor charak-
teryzowa  jedynie systemy przetwarzania 
transakcyjnego i tzw. zautomatyzowane 
systemy zarz dzania, tak bowiem nazywa y 
si  wówczas pierwsze systemy oparte na 
hierarchicznych bazach danych. Pó niejsze 
publikacje ksi kowe, aktualne w stosunku 
do bardzo szybko zmieniaj cej si  rzeczywi-
sto ci czy rozszerzaj ce t  tematyk  o sys-
temy informacyjne zarz dzania, systemy 
wspomagania decyzji i systemy eksperckie 
oraz ich zastosowania, to prace autorskie 
lub pisane pod redakcj  (Wierzbicki, 1976; 
Radzikowski, 1979; Chmielarz, 1996; Nie-
dzielska, 1998; Kisielnicki i Sroka, 1999). 
Chocia  rodowisko informatyków ekono-
micznych stale si  powi ksza o, to publi-
kacje na ten temat tworzone by y g ównie 
pod aktualne potrzeby istniej cych progra-
mów nauczania lub projektów naukowych, 
w oparciu o aktualnie posiadane umiej t-
no ci i materia y osób, które je kreowa y. 
W tej skomplikowanej sytuacji rodowisko 
akademickie i tak radzi o sobie bardzo 
dobrze – dowodem na to s  kolejne wyda-
nia publikacji (Flakiewicz, 2002; Nowicki, 
2006; Januszewski, 2008; Wrycza, 2010; 
Zawi a-Nied wiecki, 2010; Kisielnicki, 
2014). Prace te przewa nie by y inspiro-
wane najnowszymi dokonaniami autorów 
istniej cych od wielu lat na rynkach anglo-
j zycznych ca ych ju  serii wydawniczych, 
takich jak E. Turban z zespo em (np. Tur-
ban, 2018), K. Laudon i J. Laudon (2015) 

czy specjalistyczna monografia P. Bocij 
(2008).

Niemal w ka dej z przytoczonych pozycji 
literaturowych mo emy si  spotka  z inn  
genealogi , klasyfikacj  b d  typologi  roz-
woju systemów informatycznych wspoma-
gaj cych zarz dzanie. Najcz ciej wymie-
niane s  w nich systemy informatyczne 
w dowolnej postaci i porz dku, a nast pnie 
szczegó owo charakteryzowane. Obecnie 
nast pi  kompletny chaos terminologiczny, 
pog biony zwyczajem do powrotu w infor-
matyce do terminów z przesz o ci i nadawa-
nia im nowych, nowoczesnych zgo a, a ca -
kiem ró nych znacze . Jeszcze inni autorzy 
w kolejnych wydaniach swoich ksi ek 
przyjmuj  coraz bardziej skomplikowany 
punkt widzenia na kwestie klasyfikacyjne, 
czasem niemal ca kowicie ró ny ni  w swo-
ich w pozycjach poprzednich.

St d w niniejszym artykule podj to 
prób , opart  na tendencjach integracyj-
nych z jednej strony, z drugiej za  – na ten-
dencjach konwergencyjnych, umo liwio-
nych ci g ym post pem technologicznym, 
uporz dkowania tej sfery. Zasadniczym 
wi c celem niniejszego artyku u jest przed-
stawienie nowej, uwzgl dniaj cej obecne 
tendencje koncepcji typologii i kierunków 
rozwoju systemów informatycznych zarz -
dzania.

Wyró niono trzy rodzaje rozwoju syste-
mów informatycznych opartych na ró nych 
przes ankach koncepcyjnych, czonych 
obecnie na podstawach platform korpo-
racyjnych. Integracja – w sensie ideowym 
– polega na po czeniu elementów funkcjo-
nalnych za pomoc  relacji, tak by stanowi y 
sk adowe okre lonej strukturalnie ca o ci. 
Integracja jest tu rozumiana jako proces 
scalania i zespalania si  poszczególnych, 
ró nej klasy, postaci i formy powi zanych 
wzajemnie elementów w celu tworzenia 
funkcjonalnej ca o ci, o u yteczno ci i/ lub 
efektywno ci wi kszej ni  posiada aby 
ka da z tych cz ci dzia aj ca oddzielnie 
(efekt synergii). Konwergencja – to kszta -
towanie si  w ewolucyjnym procesie roz-

Keywords: management information systems, information system development, informat-
ics systems typology.

Submitted: 05.01.19 | Accepted: 25.03.19

JEL: L15, M15, O39.



69Wydzia  Zarz dzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.30.6

wojowym podobnych cech budowy, funkcji 
i wygl du zewn trznego ró nych grup sys-
temów funkcjonuj cych w takich samych 
warunkach rodowiskowych, niezale nie od 
przyj tych szczegó owych rozwi za  inno-
wacyjnych oraz przenikanie i kojarzenie 
zjawisk znajduj cych si  na ich pograniczu.

2. Procedura badawcza

Zastosowana procedura badawcza by a 
podzielona na trzy, przedstawione poni ej, 
etapy:
1) krytyczn  analiz  róde  literaturowych 

poprzez przegl d ksi ek, artyku ów, 
róde  internetowych i baz danych 

– wynikiem tego badania by o rozezna-
nie istniej cych typologii i ich rozwoju 
opartego na kolejnych generacjach sys-
temów informatycznych, powsta ych 
w trakcie ich historycznego rozwoju;

2) na podstawie poprzedniego etapu 
– identyfikacja podstawowych kompo-
nentów podzia u systemów informatycz-
nych, oparta na typowych i unikalnych 
cechach tego, co jest przedmiotem klasy-
fikacji. Nast pnie wyró niono istniej ce 
dotychczas systemy informatyczne i przy-
pisano je do stworzonych cie ek klasy-
fikacji. Podstawowym zadaniem sta o si  
tu wyselekcjonowanie „czystych” postaci 
systemów, tzn. nieposiadaj cych nale-
cia o ci z poprzednich etapów rozwoju. 
Wynikiem tego etapu by o przypisanie 
poszczególnych systemów informatycz-
nych do zidentyfikowanych cie ek roz-
wojowych. Dzi ki temu powsta  spójny 
i ca o ciowy model deskrypcyjny rozwoju 
systemów informatycznych zarz dzania;

3) na podstawie literatury i opinii eksper-
tów – specyfikacja najistotniejszych, 
wspó czesnych systemów informatycz-
nych i na podstawie ich najwa niejszych 
cech przypisanie ich do istniej cych cie-
ek rozwojowych.

Pierwszy etap tego badania nast pi  
w 2014 r., kiedy na seminarium polsko-
ameryka skim na Wydziale Zarz dzania 
UW, dotycz cym miejsca i roli systemów 
informatycznych w gospodarce przeprowa-
dzono dzi ki pomocy ponad 40 uczestni-
ków tego spotkania specyfikacj  najwa -
niejszych czynników podzia u systemów 
informatycznych zarz dzania w drodze ich 
historycznego rozwoju (Chmielarz, 2015). 
W kilka lat pó niej, w 2018 r. szybki i ró -
norodny rozwój technologii informacyj-

nych spowodowa  konieczno  weryfikacji 
stworzonej uprzednio koncepcji, dodaj c 
– zgodnie z opini  zgromadzonych eksper-
tów najnowsze technologie informacyjne 
do istniej cych cie ek rozwoju.

3. Wyniki analiz pierwszego etapu 
bada

Wyniki podj tych bada  pozwoli y na 
stworzenie pierwotnej koncepcji rozwoju 
systemów informatycznych opartych na 
trzech podstawowych czynnikach:
– stopniowej komplikacji architektury 

logicznej systemów informatycznych, 
gdzie jako struktur  logiczn  systemu 
informatycznego rozumiemy g ówne 
komponenty systemu, relacje pomi dzy 
nimi i relacje z u ytkownikiem podejmu-
j cym za pomoc  systemu informatycz-
nego decyzje zarz dcze;

– integracji funkcjonalnej systemów infor-
matycznych, dostosowanej do aktual-
nych potrzeb organizacji i dzia aj cego 
w niej u ytkownika;

– rozszerzeniu infrastrukturalnym sys-
temów sieciowych – co oznacza w tym 
przypadku mo liwo ci prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej za pomoc

– sieci oraz zastosowaniu rozwi za  sie-
ciowych do wspó pracy z tradycyjnymi 
systemami informatycznymi.
Pierwsza cie ka rozwojowa jest najle-

piej rozpoznana w literaturze przedmiotu. 
Zajmowano si  ni  ju  od pocz tków lat 
osiemdziesi tych ubieg ego stulecia, a roz-
wój jej by  traktowany jako bezpo rednia 
implikacja post pu technologicznego. 
W ramach tej cie ki wyró niono rodzaje 
systemów rozwijaj ce si  od okre lonego 
momentu czasowego, takie jak:
– transakcyjne systemy informatyczne 

(Transactional Processing Data Systems 
– TSP); od roku 1951 do po owy lat 
sze dziesi tych;

– systemy informacyjne zarz dzania 
(Management Information Systems 
– MIS); od po owy lat sze dziesi tych 
XX wieku;

– systemy wspomagania decyzji (Decision 
Support Systems – DSS); od ko ca lat 
siedemdziesi tych XX wieku;

– systemy informacyjne kierownictwa 
(Executive Information Systems – EIS) 
i systemy wspomagania kierownictwa 
(Executive Suport Systems – ESS); lata 
osiemdziesi te XX wieku;
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– systemy eksperckie (Expert Systems 
– ES), lata dziewi dziesi te;

– systemy analityki biznesowej (Business 
Intelligence Systems – BIS); pocz tek 
XXI wieku.
Transakcyjne systemy przetwarzania 

– kategoria ta odnosi si  do ró norodnych 
architektonicznie pierwszych prób stwo-
rzenia narz dzia, które po rednio mog oby 
s u y  wspomaganiu prowadzenia biznesu. 
Podstawow  zalet  takiego narz dzia by a 
szybko  w wykonywaniu prostych, stan-
dardowych operacji masowych. G ównym 
problemem, który wówczas wyst powa , by  
niski rozwój technologiczny, który sprawia , 
e przetworzenie danych, zanim mog o 

doj  do skutku, by o obudowane szere-
giem skomplikowanych r cznych czynno ci 
i procedur administracyjno-organizacyj-
nych zwi zanych z niedoskona o ci  istnie-
j cego sprz tu i oprogramowania (Chmie-
larz, 2013).

Do powstania pierwszej klasy systemów 
informatycznych – systemów informacyj-
nych zarz dzania – przyczyni y si  g ównie 
g bokie przemiany pocz tkowo tworzo-
nych systemów informacyjnych zarz dza-
nia, powodowane zamian  systemu wsado-
wego na system bezpo redniego dost pu do 
komputera, jak równie  zmiany dotycz ce 
metodyki i technologii gromadzenia, prze-
chowywania i dost pu do danych. Przede 
wszystkim dotyczy to powszechnego zasto-
sowania w nich baz danych, pocz tkowo 
dla tworzenia pierwszych systemów dziedzi-
nowych (jednodziedzinowych), a nast pnie 
dla systemów wielodziedzinowych, które 
ju  w oparciu o wspóln  baz  danych naj-
cz ciej s  kojarzone z systemami informa-
cyjnymi zarz dzania. Struktura logiczna 
takiego systemu sk ada a si  z: u ytkow-
nika ko cowego z interfejsem, odpowie-
dzialnym za komunikacj  z komputerem, 
bazy danych wraz z systemem zarz dzania 
baz  danych oraz aplikacji – podsystemów 
oprogramowanie u ytkowego pozwalaj -
cego u ytkownikowi prowadzenie okre lo-
nej dzia alno ci.

Najistotniejsza ró nica systemów wspo-
magania decyzji w stosunku do systemów 
informacyjnych zarz dzania zawiera si  
w fakcie, e systemy klasy DSS daj  mene-
d erowi oprócz intuicji, wiedzy, umiej t-
no ci i informacji narz dzia do wypraco-
wywania decyzji. Narz dzia przybieraj  na 
ogó  posta  programów sk adaj cych si  
z modeli matematycznych, statystycznych, 

ekonometrycznych lub ich kombinacji, 
specjalizowanych na zagadnienia zwi -
zane z zarz dzaniem przedsi biorstwem. 
Powstaje struktura architektoniczna zawie-
raj ca oprócz bazy danych z systemem 
zarz dzania ni , tzw. baz  modeli, system 
zarz dzania baz  modeli, baz  procedur 
(solver) oraz baz  danych i parametrów 
modeli.

Odpowiedzi  na problemy komunika-
cyjne, które wraz z komplikacj  struktury 
architektonicznej systemów wspomagania 
decyzji pojawi y si  w u ytkowaniu tych 
systemów – sta y si  systemy informowa-
nia kierownictwa oraz systemy wspoma-
gania kierownictwa. Idea ich powstania 
by a niezwykle prosta – pocz tkowo mia y 
jedynie zapewni  bezpo redni dost p do 
mo liwo ci systemu najwy szej kadrze kie-
rowniczej, poprzez zwi kszenie mo liwo-
ci prezentacyjnych danych z bazy danych 

(bazy modeli) oraz zrozumia ej prezentacji 
(wizualizacji graficznej) wyników przetwa-
rzania modeli. Po raz pierwszy te  zacz to 
korzysta  z danych z otoczenia ekonomicz-
nego organizacji.

Pierwsze systemy eksperckie (Freyen-
feld, 1984), konstruowane w latach siedem-
dziesi tych, architektonicznie nie zawie-
ra y nic nowego w stosunku do systemów 
wspomagaj cych zarz dzanie, opiera y si  
na istniej cej w wielu j zykach programo-
wania konstrukcji skoku warunkowego 
i bezwarunkowego. Dopiero druga gene-
racja systemów eksperckich twórczo rozwi-
n a logiczn  konstrukcj  architektoniczn  
poprzednich klas systemów. Oprócz modeli 
ekonomicznych w bazie danych, wzi to 
w nich pod uwag  modele najlepszych 
praktyk zarz dzania organizacj . Pojawi y 
si  wówczas w systemach informatycznych 
nowe elementy strukturalne, z których naj-
wa niejsze wydaj  si : baza wiedzy i system 
zarz dzania baz  wiedzy.

System analityki biznesowej – to sys-
tem informacyjno-analityczny zbudo-
wany w oparciu o hurtowni  danych wraz 
z mechanizmami zbierania danych oraz 
wykorzystuj cy ró ne narz dzia anali-
tyczne, w szczególno ci narz dzia s u ce 
do analizy wielowymiarowej oraz eksplora-
cji danych. W sferze informacyjnej oprócz 
bazy danych pojawia si  hurtownia danych 
wraz z mechanizmami ekstrakcji danych 
z heterogenicznych róde  danych oraz 
procesami ich przetwarzania do postaci 
wspólnej i odpowiedniej dla analityków 
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i u ytkowników podejmuj cych decyzje 
biznesowe, wspomagana przez dziedzinowe 
lub bran owe bazy danych (marts) i obudo-
wana mechanizmami wspó pracy z narz -
dziami analitycznymi. W sferze modelowej 
powsta y tzw. Business Analytics wszelkiego 
rodzaju narz dzia i aplikacje analityczne 
s u ce do szeroko rozumianego zarz dza-
niu wydajno ci  przedsi biorstwa (Go u-
chowski, 2007; Olszak, 2007; Januszewski, 
2008). U ytkownik ko cowy dla swych 
celów otrzymuje wielowymiarowe, nies y-
chanie skomplikowane narz dzie, którego 
nadmiarowo  funkcji mo e mu wr cz prze-
szkadza  w podejmowania decyzji, nawet 
je li si gnie po nowe media komunikacyjne 
(np. kokpitu mened erskiego – dashbord).

O ile pierwsza z wyró nionych cie ek 
rozwojowych opiera a si  na komplika-
cji (multiplikacji) komponentów systemu 
i ich funkcjonalno ci, o tyle druga z nich 
opiera a si  na swoistych bilansach czo-
nych ze sob  w miar  rozwoju systemów 
zintegrowanych na podstawie integracji 
funkcjonalnej (Chmielarz, 2015). Integra-
cja funkcjonalna oznacza, e ró ne funkcje 
systemu informatycznego s  realizowane 
jakby by y wykonywane w jednym, poje-
dynczym systemie. Dzi ki temu z jednego 
stanowiska roboczego mamy teoretycznie 
dost p do wszystkich mo liwych form dzia-
alno ci istniej cych w systemie poprzez 

jeden spójny interfejs i mo liwo  prze -
czania si  pomi dzy ró nymi zadaniami. 
W systemach zintegrowanych oznacza to 
dost p do dowolnego systemu funkcyjnego 
oraz wszelkie mo liwo ci wspó dzia ania 
z poziomu tego systemu z innymi narz -
dziami zawartymi w systemie.

W rozwoju tego typu systemów wyró nia 
si
– systemy planowania zasobów materia-

owych (Material Requirements Planning 
– MRP); od po owy lat sze dziesi tych;

– systemy planowania zasobów produkcyj-
nych (Manufacture Resources Planning 
– MRP II); od 1989 roku;

– systemy planowania zasobów przedsi -
biorstwa (Enterprise Resources Planning 
– ERP); od 1995 roku;

– systemy planowania zasobów przed-
si wzi cia (Enterpreneurship Resources 
Planning – ERP II); od 1998 roku.
Wyszczególniono równie  w ród nich 

klas  systemów, w których dominuj c  
sfer  by a przestrze  internetowa i do niej 
zosta y przeniesione podstawowe funkcje 

systemu, czyli dzia aj ce w tej sferze ERP 
(electronic Enterprise Resource Planning 
– e-ERP). Ich wspó dzia anie z gospodark  
elektroniczn  obejmuje obs ug  ró nych 
form transakcji elektronicznych (np. B2B, 
B2C, B2P), budow  interfejsów do istniej -
cych systemów e-biznesowych (typu e-com-
merce, c-commerce), jak równie  wi zanie 
z systemami mobilnymi (m-commerce) 
oraz dzielenie si  zasobami i funkcjonalno-
ciami ERP poprzez portale korporacyjne 

w ramach sieci intranetu gospodarczego, 
czy ekstranetu.

Pierwszy system spe niaj cy (cho  
w ma ym stopniu) przyj te za o enia 
– zarz dzanie zapasami magazynowymi 
(Inventory Control – IC) powsta  w 1964 r., 
dotyczy  jednak tylko obs ugi jednej z naj-
atwiejszych dziedzin dzia alno ci przedsi -

biorstwa, jak  jest gospodarka magazynowa 
(Adamczyk i Chmielarz, 2005). Nast pnie 
zacz to tworzy  systemy sterowania pro-
dukcj  MRP. Pocz tkowo systemy te two-
rzone by y g ównie na potrzeby seryjnej 
produkcji przemys owej, w szczególno ci 
elektromaszynowej. Liczba bran , dla któ-
rych opracowywano wspomaganie kompu-
terowe systematycznie ros a. Do ich roz-
woju przyczyni o si  powstanie i rozwój 
norm produkcji przemys owej oraz tworze-
nia systemów informatycznych zarz dzania 
produkcj . Celami MRP by y: redukcja 
zapasów magazynowych i mi dzyoperacyj-
nych; dok adne okre lanie czasów dostaw 
surowców i pó produktów; dok adne 
wyznaczanie kosztów produkcji; lepsze 
wykorzystanie posiadanej infrastruktury 
wytwórczej; szybsze reagowanie na zmiany 
zachodz ce w otoczeniu oraz kontrola 
poszczególnych etapów produkcji. Rozsze-
rzeniem specyfikacji MRP by o uwzgl d-
nienie dzia ania zamkni tej p tli sprz enia 
zwrotnego (Closed Loop MRP), czyli pla-
nowania potrzeb materia owych i zdolno ci 
produkcyjnych w zamkni tej p tli procesu 
produkcyjnego. Dzi ki sprz eniu zwrot-
nemu mo na by o na bie co reagowa  na 
zmieniaj ce si  parametry produkcji. Stan-
dard ten w stosunku do poprzedniego zosta  
rozbudowany o elementy zwi zane z proce-
sem sprzeda y i wspieraj ce podejmowanie 
decyzji na szczeblach strategicznego zarz -
dzania produkcj . W miar  rozwoju MRP 
obejmowa o kolejne obszary dzia alno ci 
przedsi biorstwa, staj c si  stopniowo sys-
temem obejmuj cym wszystkie podstawowe 
procesy zachodz ce w przedsi biorstwie.
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W modelu MRP II bierze si  pod uwag  
wszystkie sfery zarz dzania przedsi bior-
stwem zwi zane z przygotowaniem produk-
cji, jej planowaniem i kontrol  oraz sprze-
da  i dystrybucj  wyprodukowanych dóbr. 
Poza materia ami zwi zanymi bezpo red-
nio produkcyjnymi, MRP II uwzgl dnia 
tak e materia y pomocnicze, zasoby ludz-
kie, pieni dze, czas, rodki trwa e itp. Aby 
mo liwe by o wspó dzia anie modu ów pro-
dukcyjnych z pozosta ymi zacz to opiera  
integracj  wszystkich podsystemów w sys-
temie zintegrowanym na bilansie finanso-
wym, zamiast na bilansie produkcyjnym. 
To z kolei umo liwi o przeniesienie idei 
integracji systemów w obszarze organizacji 
poza sektor produkcyjny do sektora han-
dlu, us ug i finansów. Pog bi o to eksten-
sywny rozwój tych systemów i opanowanie 
przez nie nowych rynków.

ERP szybko sta  si  systemem obejmuj -
cym ca o  procesów produkcji i dystrybu-
cji, który integruje ró ne obszary dzia ania 
przedsi biorstwa, usprawnia przep yw kry-
tycznych dla jego funkcjonowania informa-
cji i pozwala szybko odpowiada  na zmiany 
popytu zg oszonego z zewn trz. Informacje 
te s  uaktualniane w czasie rzeczywistym 
i dost pne w momencie podejmowania 
decyzji. Jednymi z najistotniejszych wyró -
ników tego typu systemów jest zastosowa-
nie dwukierunkowych mechanizmów opty-
malizuj cych planowanie oraz wbudowana 
w system mo liwo  integracji z zewn trz-
nymi podmiotami w ramach a cucha 
dostaw i sprzeda y (Lech, 2003).

Systemy zintegrowane by y to de facto 
systemy o zmultiplikowanej do granic mo -
liwo ci ilo ci funkcji – oparte na komplek-
sie – je li tak to mo na upro ci  – zaz bia-
j cych si  wzajemnie bilansów. I tak dla 
systemów IC by  to bilans magazynowy, dla 
MRP – materia owy, dla MRPII – finan-
sowy, w przypadku ERP – bilans oko o-
produkcyjny, nast pnie dla ERP II – logi-
styczny i pe ny bilans komunikacyjny dla 
eERP, w sumie stanowi ce bilans ca o-
ciowy organizacji. Prostota dzia ania tych 

systemów na szczeblu stanowiska pracy to 
nadal zach caj ca i atrakcyjna cecha dla 
u ytkowników tych systemów na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy.

Równolegle rozpocz  si  rozwój sys-
temów sieciowych. Dotyczy  on g ównie 
dzia alno ci organizacyjnych, w których 
informacje zbierane s  w sposób rozpro-
szony, a przetwarzane nast pnie w sposób 

scentralizowany, po czym ponownie dystry-
buowane przestrzennie (Chmielarz, 2007). 
Budowa takich systemów w wyspecjalizowa-
nych bran ach (bilety lotnicze, bankowo , 
turystyka, s u ba zdrowia itd.) rozpocz a 
si  ju  w latach sze dziesi tych. Nie-
mniej jednak dwie cechy charakterystyczne 
odstr cza y potencjalnych u ytkowników: 
wysoka awaryjno  i wysoka cena prywat-
nych, jednostkowych sieci tworzonych dla 
du ych, bogatych odbiorców. Jednak cel 
takich przedsi wzi  by  oczywisty – z jed-
nej strony by o to zdobycie silnej przewagi 
konkurencyjnej za pomoc  zupe nie nowej 
technologii, z drugiej za  – wygoda u yt-
kownika i to zarówno wewn trznego, jak 
i zewn trznego klienta firmy.

W rozwoju tego typu systemów wyró nia 
si  nast puj ce klasy systemów:
– oparte na sieciach prywatnych; od 1970 

roku,
– oparte na sieciach komercyjnych; od 

1985 roku,
– oparte na sieci Internet; od 1991 roku.

Pierwsza generacja – ca kowicie jedno-
rodnych sieci prywatnych, w asnych i jed-
nostkowych, stworzona zosta a na potrzeby 
okre lonej sieci standardów (dokumenta-
cyjnych, komunikacyjnych, transmisyjnych). 

czno  w nich odbywa a si  poprzez 
napisane specjalnie do tego celu, w asne 
oprogramowanie zarówno sieciowe, jak 
i aplikacyjne, a sam proces transmisyjny 
odbywa  si  przez bardzo kosztowne sieci 
prywatne. W zwi zku z tym mog a ona 
dotyczy  tylko wielkich, bardzo bogatych 
i innowacyjnych u ytkowników, na ogó  
w sektorach o wysokiej koncentracji pro-
dukcji i kapita u. Jednocze nie rozwi zania 
takie by y bardzo bezpieczne, ze wzgl du 
na ograniczony dost p do sieci.

Generacja druga – sieci komercyjnych 
by a oparta na rozwoju technologii infor-
macyjnych, post puj cej standaryzacji 
(powstanie nowych standardów bran o-
wych i regionalnych), komunikuj cych si  
na platformie komercyjnych sieci VAN 
(Value-Added Network) – medium umo -
liwiaj cego oprócz transmisji, konwersj  
mi dzy ró nymi systemami. Charaktery-
zuje si  lepsz  (mniej awaryjn , bezb dn ) 
i ta sz  transmisj  danych. Zmniejszanie 
kosztów powoduje rozszerzenie zasi gu 
zastosowa  systemów elektronicznego 
przesy ania dokumentów na przedsi bior-
stwa rednie. Sieci s  nadal relatywnie 
bezpieczne w porównaniu z pó niejszymi 
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rozwi zaniami internetowymi. Takie sieci 
stanowi  alternatywne rozwi zanie dla firm 
ch tnych do korzystania z gotowej infra-
struktury telekomunikacyjnej stworzonej 
przez zewn trzne firmy, w zamian za op at  
subskrypcyjn  oraz op at  za przes anie sie-
ci  danych.

Mimo e historia powstania i kszta -
towania si  systemów opartych na sieci 
Internet si ga daleko g biej w przesz o , 
w jego gospodarczych zastosowaniach 
wyró nia si  na ogó  trzy zasadnicze fazy: 
pierwotn  (przedkryzysow  – do 2001 r.), 
przej ciow  (kryzys – lata 2001–2003) oraz 
wtórn  (postkryzysow , spo eczno ciow  
od 2004 r.).

W pierwszej (pierwotnej) fazie, po 
ukszta towaniu technicznej infrastruktury 
Internetu oraz zapewnieniu w nim mo -
liwo ci prowadzenia biznesu, nast pi o 
przekszta cenie i przystosowanie syste-
mów sieciowych tworzonych dot d na 
zasadach prywatnych i komercyjnych do 
uwarunkowa  Internetu i samego Inter-
netu do obs ugi zarówno relacji pomi dzy 
organizacjami (B2B), jak i relacji pomi dzy 
organizacjami (B2C). Mechanizmy tych 
przystosowa  kszta towa y si  do po owy 
lat dziewi dziesi tych. Opiera y si  one 
na kilku podstawowych narz dziach: 
poczcie elektronicznej; oprogramowaniu 
zapewniaj cym dost p do zasobów sieci 
WWW oraz komunikatorach sieciowych. 
W fazie przej ciowej – b d cej reakcj  
na nadto a  optymistyczny wyd wi k lat 
poprzednich – w wyniku p kni cia dot.
com-owej „ba ki internetowej”, nast -
pi o znormalnienie relacji do sfery elek-
tronicznej. Sfera biznesu elektronicznego 
zaczyna podlega  za  normalnym i spraw-
dzonym zasadom ekonomii. Liczne upadki 
firm internetowych zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w krajach europej-
skich spowodowane by y z ymi relacjami 
inwestycji i kosztów realizacji zamówie  
w stosunku do zysków, nielogiczn  kon-
kurencj  cenow  w ramach danej bran y, 
z  logistyk  dostaw, niskim poziomem 
organizacyjnym pracy, z ym rozeznaniem 
rynków, niech ci  do dzia a  zwi zanych 
z rozpoznaniem rynku, wci  s ab  infra-
struktur  techniczn  (szeroki front inwe-
stycji z lat 1997–2000 dopiero zaczyna  
przynosi  powoli efekty) oraz czynnikami 
spo eczno-kulturowymi (brakiem tradycji 
sprzeda y zdalnej, oporem przed zmianami 
i tradycjami). Ju  od drugiej po owy 2001 r. 

do po owy 2003 r. nast pi o szybkie wyj-
cie z kryzysu – upad y firmy najs absze, 

pozosta e zmienia y asortyment na inny 
lub ró norodny. Wtórna, bo opieraj ca si  
na wcze niejszych do wiadczeniach, faza 
ewolucji sieci Internet zaczyna si  w zasa-
dzie od roku 2004. Charakteryzuje j  sze-
reg zjawisk i w obr bie samego Internetu 
i w jego otoczeniu, które by y ca kiem 
nowe w stosunku do wcze niej rozwija-
nych. Przede wszystkim trzeba zauwa y  
rosn c , a potem pod wzgl dem kontak-
tów dominuj c  rol  multimedialnej cz ci 
Internetu. To w a nie wówczas zacz a si  
rozwija  technologia Web 2.0, bazuj ca nie 
tylko na nowych narz dziach, lecz tak e 
na narastaj cym zaanga owaniu u ytkow-
ników. W rezultacie nast powa  zacz a 
bardzo wyra na zmiana jako ciowa, je li 
chodzi o ca o ciowe funkcjonowanie tej 
globalnej sieci oraz sposobu jej wykorzysta-
nia przez wszystkich jej u ytkowników (Fox 
i Madden, 2006). Najwa niejszymi narz -
dziami technologii Web 2.0 s : szybsze 
i wydajniejsze wyszukiwarki nowej gene-
racji; oprogramowanie opieraj ce si  na 
aktywno ci u ytkownika – z mechanizmami 
typu Wiki; szeroka gama blogów; podcasty 
i wideocasty; wiaty wirtualne oraz portale 
spo eczno ciowe (Wielki, 2012).

4. Wyniki analiz drugiego etapu 
bada

Od 2010 roku sytuacja dotycz ca kie-
runków rozwoju systemów informatycz-
nych zarz dzania diametralnie si  zmieni a. 
Powsta o szereg nowych technologii, które 
powinny by  wkomponowane w schemat 
opracowany na pierwszym etapie. W ród 
najwa niejszych wymieni  nale y:
– systemy Big Data (BDS);
– wirtualn  i rozszerzon  rzeczywisto  

(VR, AR);
– trzeci  generacj  systemów ERP (The 

Third Generation ERP III);
– przetwarzanie w chmurze (Cloud 

Computing – C C) i przetwarzanie we 
mgle (Fog Computing – FC);

– internet rzeczy i internet wszechrzeczy 
(Internet of Things – IoT; Internet of 
Everything – IoE);

– Smart Information Systems: inteligentne 
miasta (smart cities), inteligentne przed-
si biorstwa (smart factories, smart com-
panies), intelgentne systemy (smart sys-
tems).
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W tym miejscu trzeba zidentyfikowa  
powy sze poj cia, by w prawid owy sposób 
umiejscowi  je w tworzonej koncepcji roz-
woju.

Termin Big Data funkcjonuje w wia-
domo ci organizacji od wielu lat, lecz 
prawdziwy rozkwit obserwujemy od roku 
2014, cho  ju  w 2011 r. McKinsey Global 
Institute w swoim raporcie wskazuje ten 
obszar jako wyznaczenie kolejnej granicy 
w drodze do innowacji. Big Data w owym 
opracowaniu zosta o okre lone jako du e 
ilo ci danych, które mog  by  pochwycone, 
przes ane, zagregowane, przechowywane 
i analizowane. Cho  bardziej w a ciwe 
wydaje si  po czenie Big Data z Big Data 
Analytics, czyli zestawy danych i techniki 
ich analizy w aplikacjach, które s  tak du e 
i z o one, e wymagaj  zaawansowanych 
i unikalnych rozwi za  w celu ich prze-
chowywania, zarz dzania, analizowania 
i wizualizowania. Systemy Big Data b d  
w dalszym ci gu si  rozwija  w ka dym 
mo liwym sektorze biznesu, mo liwo ci, 
jakie daje gromadzenie i analiza danych, 
w niedalekiej przysz o ci pozwol  na jesz-
cze mocniejsze wsparcie BI oraz systemów 
decyzyjnych w organizacjach. Systemy Big 
Data znajduj  si  w fazie ci g ego rozwoju, 
wiele organizacji ju  od wielu lat zbiera 
bardzo liczne dane i je przechowuje, pro-
blem w dalszym ci gu stanowi ich analiza 
i skuteczne wykorzystanie, cho  wszystko 
wskazuje na to, e to jedynie kwestia czasu.

Wirtualna rzeczywisto  jest obiektem 
bada  od wielu lat. Przez poj cie „wirtu-
alnej rzeczywisto ci” rozumiemy technolo-
gie pozwalaj ce na sztuczne wykreowanie 
otaczaj cego nas wiata, z uwzgl dnie-
niem wszystkich dost pnych zmys ów. VR 
z powodzeniem wykorzystuje si  w wielu 
bran ach, nieocenione wydaje si  zasto-
sowanie rzeczywisto ci wirtualnej przy 
tworzeniu ró nego rodzaju symulatorów, 
pocz wszy od samolotów cywilnych i woj-
skowych, poprzez bolidy Formu y 1, na 
medycynie, bran y turystycznej, budowlanej 
czy grach komputerowych ko cz c.

Wraz z rozwojem wirtualnej rzeczywisto-
ci pojawi a si  jej odmiana, a mianowicie 

rzeczywisto  rozszerzona, czyli uzupe nie-
nie otaczaj cego nas wiata, który odbie-
ramy wszystkimi zmys ami, o dodatkowe 
obiekty. Obiekty te mo na dowolnie umie-
ci  w rzeczywisto ci, co w znacz cy sposób 

wspomaga nasz  wyobra ni . Oczywi cie 
niezale nie od tego czy mówimy o VR, czy 

o AR, aby móc korzysta  z tej technologii, 
niezb dne s  narz dzia. W dalszym ci gu 
du ym problemem w rozwoju technologii 
jest wydajno  sprz towa potrzebna do 
opracowania adekwatnych aplikacji. Obec-
nie wi kszo ci ludzi VR oraz AR wydaje si  
by  zarezerwowane dla bran y gier kompu-
terowych (do czego przyczyni  si  sukces 
gry Pokemon Go), lecz nie nale y zapo-
mina  o potencjale tej technologii. Orga-
nizacje z ró nych bran y bardzo szybko 
zorientowa y si  w mo liwo ciach, jakie 
daje sztuczne wykreowanie wiata oraz ró -
nych obiektów. Operacje medyczne, wy cigi 
Formu y 1 czy pilotowanie Airbusa A380 
jest mo liwe dzi ki wykorzystaniu tej tech-
nologii, co pozwala z jednej strony skutecz-
nie edukowa , z drugiej za  – skutecznie 
ogranicza  koszty.

Rok 2020 b dzie rokiem do  szczegól-
nym, poniewa  osoby urodzone w latach 
rozwoju social media b d  na rynku pracy 
stanowi y blisko po ow  wszystkich pra-
cowników. W sytuacji, kiedy do organizacji 
do czaj  osoby wychowane na Facebook’u, 
Instagramie, SnapChacie czy Messengerze, 
czyli jednym s owem osoby do  zaawanso-
wane technologicznie, trudno oczekiwa , 
aby chcia y si  troch  uwsteczni  i zacz y 
pracowa  na systemach z poprzedniej 
epoki. Systemy ERP II dawa y poprzednim 
pokoleniom wszystko, czego potrzebowa y, 
kompletny system zarz dzania przedsi -
biorstwem uzupe niony o CRM, komuni-
kacj  uzupe nia y maile i rozmowy telefo-
niczne. Obecnie technologia w organizacji 
musi sprosta  wymogom nowych u ytkow-
ników, którzy bycie online uwa aj  za jedn  
z kluczowych warto ci. Systemy ERP trze-
ciej generacji maj  stanowi  odpowied  
na wyzwania stawiane organizacjom przez 
tzw. pokolenie millenialsów, w kwestii 
komunikacji z poziomu tego samego sys-
temu, w którym wykonuje si  swoj  prac . 
Komunikacja to jeden aspekt, zupe nie 
innym jest fakt, e nowe systemy maj  nie 
tylko u atwi  i przenie  komunikacj  na 
poziom jednego systemu czy sta  si  atrak-
cyjne wizualnie, lecz tak e maj  sprosta  
i by  w stanie obs u y  nowe obszary, takie 
jak Big Data. Nie mówimy tutaj o czym  
zupe nie nowym, to raczej platforma, której 
rol  jest integracja istniej cych systemów 
firmowych, takich jak np. systemy SAP 
z wymogami przysz o ci, jak wspomniana 
przed chwil  analiza Big Data (Fotache, 
Hurbean, 2014, Wood 2015).
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Mimo e poj cie „chmury obliczenio-
wej” (Cloud Computing) pierwszy raz poja-
wi o si  ju  w 1996 roku (Gillet i Kapor, 
1997), definicje, które aktualnie wydaj  
si  najcelniejsze powsta y dopiero w latach 
2008–2010 (Buyya, Yeo, Venugopal, Bro-
berg i Brandic, 2009). Chmura obliczeniowa 
jest modelem umo liwiaj cym dost p na 

danie u ytkownika do dowolnych zaso-
bów dostarczanych w formie us ugi, naj-
cz ciej przy wykorzystaniu sieci Internet 
(Zhang, Cheng i Boutaba, 2010). Najcz -
ciej p atno ci odbywaj  si  w modelu pay-

per-use. Aktualnie mo emy rozró ni  nast -
puj ce rodzaje chmur (Dziembek, 2016): 
publiczne, prywatne i hybrydowe.

Pomi dzy urz dzeniem a chmur  zna-
laz o si  miejsce dla rozwi zania maj cego 
stanowi  uzupe nienie, a mianowicie mg y 
obliczeniowej (Fog Computing). Mg a obli-
czeniowa przenosi przetwarzanie cz ci 
danych bli ej miejsca ich generowania, na 
brzegi sieci (Bonomi, Milito, Zhu i Adde-
palli, 2012). Dzi ki temu chmura sama 
w sobie zostaje w znaczny sposób odci -
ona, poniewa  cz  danych jest sk ado-

wana, przetwarzana i analizowana pomi -
dzy chmur . Mg a pozytywnie wp ywa na 
wydajno , ale równie  bezpiecze stwo 
niektórych danych. Mo e równie  stano-
wi  istotne wsparcie dla wszelkich urz dze  
typu mobilnego (Cisco, 2015).

Pierwszy raz termin „internet rzeczy” 
(IoT) pojawi  si  w 1999 roku za spraw  
Kevina Ashtona (1999), w odniesieniu do 
a cucha dostaw. Internet rzeczy to sie  

ró nego rodzaj u urz dze , które dzi ki 
zastosowanym technologiom s  na sta e 
pod czone do globalnej sieci. Urz dzenia 
te s  w stanie zbiera  i przesy a  uzyskiwane 
dane za pomoc  sieci do systemów, które s  
w stanie je odpowiednio przetworzy , zapi-
sa  i przeanalizowa , nast pnie za  wra-
caj  z okre lonymi wnioskami. Liczba urz -
dze  inteligentnych wchodz cych w sk ad 
internetu rzeczy wed ug szacunków firmy 
Cisco w roku 2020 ma si gn  nawet ok. 
50 mld (Al.-Fuqaha, Guizani, Moham-
madi, Aledhari i Ayyash, 2015). Czym 
tak naprawd  jest IoT, to wszystko z czym 
mamy do czynienia na co dzie , nawet jesli 
o tym nie pomy limy: nasz smart watch, 
który nie tylko odgrywa rol  zegarka, ale 
przede wszystkim jest naszym asystentem 
„zdrowotnym” i indywidualnym trenerem, 
a jego rol  jest pilnowanie systematyczno ci 
treningów oraz ich intensywno ci i post -

pów; nasz dom, w którym mo emy zdalnie 
sterowa  ogrzewaniem, o wietleniem oraz 
wieloma innymi zmiennymi czy floty samo-
chodowe oparte na telematyce (dzi ki IoT 
organizacje potrafi  zoptymalizowa  zarz -
dzanie flot , wykorzystuj c uzyskiwane 
informacje odno nie do realizowanych 
tras, miejsc postoju, tankowania, spalania, 
sposobu jazdy kierowców i wielu innych) 
(Miorandi, Sicari, De Pellegrini i Chlamtac, 
2012). Oczywi cie IoT nie funkcjonuje bez 
odpowiedniej architektury, poza samym 
urz dzeniem, którego rol  jest zbieranie 
wszystkich mo liwych danych, mamy tu 
równie  odpowiedni  sie , któr  owe dane 
musz  zosta  przekazane, a tak e chmur  
obliczeniow , gdzie dane zostan  prze-
chowane i przeanalizowane. IoT to przy-
sz o  ka dej bran y, pocz wszy od bran y 
gospodarstwa domowego i AGD, gdzie 
nasza lodówka sama b dzie wiedzia a, 
jakie sk adniki si  ko cz  i automatycznie 
zamówi je w sklepie online, poprzez bran  
automotive, która b dzie d y a do opty-
malizacji kosztowej oraz bezpiecze stwa 
kierowców, ko cz c na bran y medycznej, 
gdzie odpowiednie urz dzenia b d  w sta-
nie na bie co analizowa  stan naszego 
zdrowia. IoT ma nie tylko swoje szanse, 
lecz tak e wiele ogranicze , takich jak: 
ilo  przekazywanych danych i koniecznych 
do sk adowania i analizy, szybko  trans-
feru czy zasi g, a tak e tak przyziemne, 
jak pojemno  i szybko  zu ycia baterii, 
która jest w danym urz dzeniu zainstalo-
wana. IoT to pocz tek drogi, któr  kroczy 
technologia, prawdziw  przemian  b dzie 
internet wszechrzeczy (Internet of Every-
thing – IoE). IoE to okre lenie ca o ci roz-
wi zania z uwzgl dnieniem ludzi, urz dze , 
infrastruktury, czyli sieci oraz funkcjonu-
j cych procesów. IoE to ju  w zasadzie 
rozwi zania typu Smart, gdzie wszystkie 
procesy posi kuj  si  ci gle gromadzonymi 
i przetwarzanymi informacjami. Cechami 
charakterystycznymi dla IoT oraz IoE jest 
du a ilo  i ró norodno  urz dze , które 
s  w stanie zbiera  skrajnie ró ne dane, 
w zale no ci od przeznaczenia. Skalowal-
no , poniewa  liczba urz dze  „przy -
czonych” ro nie w tempie wyk adniczym, 
lokalizacja i ledzenie, dzi ki wbudowanej 
technologii, ale równie  potencjalne mo -
liwo ci samoorganizacyjne (Brachman, 
2013).

Patrz c przez pryzmat aktualnie rozwi-
janych trendów technologicznych, nale y 
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sobie zada  pytanie, co dalej? W któr  
stron  b dzie zmierza a technologia? 
Odpowied  prawdopodobnie ju  pojawi a 
si  na rynku poniewa  wszystkie z wymie-
nionych kierunków rozwojowych maj  ze 
sob  jedn  wspóln  cech , idealnie si  
uzupe niaj . Przetwarzanie w chmurze jest 
uzupe nione przez przetwarzanie we mgle, 
które z kolei wspiera IoT oraz IoE, a te 
z kolei stanowi  podwaliny pod rozwi za-
nia typu Smart (Zanella, Bui, Castellani, 
Vangelista i Zorzi, 2014). Wydawa  by si  
mog o, e „Smart” b dzie kolejnym etapem 
ewolucji systemów teleinformatycznych 

przedsi biorstw. Poniewa  Smart ma na 
celu integracj  i uzupe nianie si  konkret-
nych rozwi za  (Xu, He i Li, 2014).

Smart Information Systems1, cho  jesz-
cze nie nazwane, b d  stanowi y klamr  
spinaj c  poszczególne cie ki rozwoju 
technologii. Zaczynamy dostrzega , e te 
granice s  mocno zacierane i powoli zaczy-
naj  by  po prostu zbyteczne, poniewa  
celem ka dego rozwi zania jest wykorzy-
stanie i analiza jednego najcenniejszego 
zasobu ka dej organizacji na wiecie, czyli 
informacji. Ilustracj  trzech cie ek rozwo-
jowych jest rysunek 1.

Rysunek 1. Miejsce zastosowania nowych technologii na cie kach rozwoju systemów informatycz-

nych zarz dzania
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5. Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule 
wyniki poszukiwa  badawczych wnosz  
wk ad w badania nad kierunkami rozwoju 
systemów informatycznych zarz dzania, 
a szczególnie przedstawieniu nowej kon-
cepcji chronologii zmian typologii w tym 
zakresie. Nowe propozycje dotycz  umiej-
scowienia nowych technologii na schemacie 
rozwoju wynikaj cym z pierwszego etapu 
bada . Wynikaj  te  z nich wnioski odno-
nie do kamieni milowych rozwoju syste-

mów informacyjnych zarz dzania:

1. Powstanie standardów j zyków opro-
gramowania, systemów operacyjnych, 
sprz tu oraz standardów produkcyj-
nych (norm) – prze om lat pi dziesi -
tych i sze dziesi tych XX wieku. Bez 
powstania tych standardów trudno by 
by o mówi  o jakiejkolwiek typologii 
systemów, ze wzgl du na brak wspól-
nych kryteriów dla wyodr bnienia ich 
typów (klas), oraz niemo liwe by by o 
tworzenie standardowych, spe niaj -
cych normy produkcyjne systemów dla 
bran .
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2. Integracja informacyjna systemów 
transakcyjnych wokó  bazy danych 
– lata sze dziesi te XX wieku. 
Oczywi cie od tego czasu nadal 
powstaj  systemy cz stkowe, cho  
synergia cechuj ca systemy zintegro-
wane decyduje o ich popularno ci, 
dlatego te , pomimo e systemy zin-
tegrowane nadal nale  do klasy sys-
temów informacyjnych zarz dzania, 
zast pi y niemal ca kowicie systemy 
cz stkowe.

3. Narastaj ce przy czanie funkcjo-
nalno ci systemów zintegrowanych 
TSP – od po owy lat sze dziesi tych 
XX wieku. Ka da nast pna generacja 
posiada a zestaw nowych, gotowych do 
wykorzystania funkcji systemu.

4. Komunikacja z baz  danych (j zyki 
querry) – lata siedemdziesi te 
XX wieku. By  to pierwszy krok w kie-
runku u atwienia komunikacji z baz  
danych. Od tego momentu ca y czas 
trwaj  prace nad zarz dzaniem komu-
nikacj  z systemem informatycznym 
w kierunku j zyka naturalnego, by 
decydent nie musia  zna  struktury 
bazy danych, a móg  uzyska  z niej 
dowolne informacje.

5. Stadia rozwoju systemów wspomaga-
nia decyzji (DSS) – od ko ca lat sie-
demdziesi tych XX wieku: pojedyncze 
modele, biblioteka modeli, genera-
cja modeli automatyzacja generacji, 
wyboru i zastosowania modeli).

6. Tworzenie od podstaw pierwszych 
sieci korporacyjnych i standardów 
bran owych (istniej cych te  do dzi  
np. SWIFT) – od lat siedemdziesi tych 
XX wieku.

7. W czanie rozwi za  sieciowych do 
systemów informacyjnych zarz dzania 
(sieci korporacyjne, sieci komercyjne, 
Internet – intranet i extranet, przetwa-
rzanie w chmurze i we mgle) – od lat 
siedemdziesi tych XX wieku.

8. Oprogramowanie analityczne hurtowni 
danych (data mining, tekst mining etc.) 
– lata dziewi dziesi te XX wieku. 
Stworzono nowe mo liwo ci zdobywa-
nia dodatkowej wiedzy o zjawiskach 
gospodarczych na podstawie posiada-
nych ju  informacji.

9. Modularno  i mutacje rozwi za  
(ERP) – od lat dziewi dziesi tych 
XX wieku. Umo liwienie u ytkowni-
kowi dokonania wst pnego wyboru 

zakresu potrzebnego mu systemu 
w wyspecyfikowanej bran y/sektorze.

10. W czanie rozwi za  wspomagaj cych 
podejmowanie decyzji do systemów 
informacyjnych zarz dzania – od lat 
osiemdziesi tych XX wieku. Odbywa o 
si  to systematycznie od systemów 
wspomagaj cych decyzje, poprzez sys-
temy informowania i wspomagania 
kierownictwa, po systemy analityki 
biznesowej.

11. Sieci wszechobecne – komercjalizacja 
(standardy dzia ania) i uspo ecznienie 
Internetu – od lat dziewi dziesi tych 
XX wieku.

12. Sieci mobilne i ich infrastruktura – od 
pocz tku XXI wieku.

13. Automatyczne przy czanie do istnie-
j cych systemów narz dzi analityki 
biznesowej (Business Analytics) – od 
pocz tku XXI wieku.

14. Automatyczne przy czanie do ist-
niej cych systemów – narz dzi maso-
wego przetwarzania danych Big Data 
Systems.

Z przytoczonych powy ej rozwa a  
wynikaj  trzy punkty zwrotne w rozwoju 
systemów informatycznych zarz dzania:
– stworzenie wspólnej bazy (nast pnie 

hurtowni danych) dla systemów trans-
akcyjnych w systemach informacyjnych 
zarz dzania;

– rozdzielenie idei i realizacji systemów 
wspomagania decyzji i systemów eks-
perckich;

– rozdzielenie systemów analityki bizne-
sowej (BIS) i systemów sztucznej inte-
ligencji (AIS) oraz ich obecne scalanie 
w ramach koncepcji internetu rzeczy 
i systemów wirtualnej rzeczywisto ci.
Ze skomplikowanej sytuacji, jak  przed-

stawiamy, wynikaj  podstawowe wyzwania 
rozwojowe systemów informacyjnych zarz -
dzania:
– integracja (techniczna, informacyjna, 

funkcjonalna, sieciowa);
– bezpiecze stwo, w szczególno ci syste-

mów mobilnych i infrastruktury prze-
twarzania w chmurze i przetwarzania we 
mgle;

– automatyzacja w czania analityki biz-
nesowej (Business Analytics) w istniej ce 
systemy informatyczne wspomagaj ce 
zarz dzanie;

– w czanie nowych technologii: systemów 
masowego przetwarzania danych (Big 
Data Systems), wirtualnej rzeczywisto-
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ci (VR) i rozszerzonej rzeczywisto ci 
(AR), internetu rzeczy (IoT) i internetu 
wszechrzeczy (IoE) do gospodarki naro-
dowej i sfery spo ecznej.
Wynikaj  z nich przypuszczalne kierunki 

rozwoju systemów informacyjnych zarz -
dzania, które powinny koncentrowa  si  na:
– w sferze architektury logicznej – stop-

niowe przekszta canie i zast powanie 
systemów analitki biznesowej (Business 
Intelligence) w systemy przetwarzania 
danych masowych (Big Data);

– w sferze integracyjnej – scalanie sfery 
informacyjnej i materialnej – poprzez 

czenie systemów informacyjnych zarz -
dzania z internetem rzeczy (wszechrze-
czy) i wirtualnej (rozszerzonej) rzeczy-
wisto ci;

– w sferze sieciowej – w czenie mecha-
nizmów przetwarzania w chmurze i we 
mgle – w infrastruktur  systemów siecio-
wych.
Wydaje si , e zwie czeniem wykorzy-

stania systemów informatycznych zarz -
dzania b dzie integracja ich z systemami 
daleko posuni tej inteligentnej automatyki 
przemys owej oraz systemami u atwiaj -
cymi i usprawniaj cymi ycie codzienne. 
Bior c pod uwag  analizowan  koncep-
cj  systemy inteligentne (smart) powinny 
zwie cza  opisany ni  rozwój.

Przypisy
1 Systemy inteligentne (Smart Information Sys-

tems): inteligentne miasta (smart cities), inte-
ligentne fabryki (smart factories, smart compa-
nies), inteligentne systemy (smart systems).
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