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Abstrakty:

EN

Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w obszarze rynku kapitałowego wymaga dużego zaangażowania kadry pracowniczej i zarządczej.
Wysoka konkurencja wyznacza trendy i cele do osiągnięcia. Właściwa informacja wykorzystana w odpowiednim miejscu i czasie odgrywa istotne
znaczenie w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Referat ma na celu przybliżyć rolę informacji w
budowaniu przewagi konkurencyjnej spółki kapitałowej na rynku, poprzez usprawnienie procesów pomocniczych produkcji. (fragment tekstu)

Strong competitors, high production costs and low demand for goods need from contractors to change management methods. Managers
implement innovation management processes in a range of them the most important role plays information management. The right using
information has influence on efficiency and quality company management. The aim of this article is to present the role of information in the
process of build competitive superiority company on the capital market by the make the maintenance processes more useful. In the article the
chose theoretical aspects of the knowledge about information where shown as well as information management in maintenance processes. In the
last part of the article the result of the researches concerning influence of cost information on maintenance processes management were
presented. (original abstract)
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