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Artykuł - szczegóły

EN Theory-cognitive aspects of information systems supporting the management
in the food industry

PL Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku opiera się na
zdolnościach adaptacyjnych w odniesieniu do zmian zachodzących w jego
otoczeniu. Wraz z występowaniem zmian przedsiębiorstwu towarzyszy ryzyko,
które należy redukować poprzez gromadzenie informacji o otoczeniu i ich
wykorzystanie w zarządzaniu. Kluczowe w tych działaniach jest podążanie za
nowoczesnością w rozwiązaniach informatycznych.

EN The enterprise effectiveness on the market is based on adaptability in relation
to changes of its environment. Together with the occurrence of changes, the
enterprise activity is accompanied by the risk, which needs to be reduced by
gathering information about the environment and their use in management.
The key elements for this effort is to follow the modern IT solutions.
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