Az információrendszerek kialakulása
Az információrendszerek fejlődése az információtechnológia fejlődésének tükrében
Bevezető
•	Információ - vagyontárgy, erőforrás
•	A szervezet folyamatainak fontos eleme
•	Az IT drámai gyorsasággal fejlődik
•	Tudunk telefonálni - kommunikálni is?
A fejlődés három korszaka
•	Adatfeldolgozás (DP)
•	Vezetői információrendszerek (MIS)
•	Stratégiai információrendszerek (SIS)
Adatfeldolgozási korszak (DP)



Új módszerek
•	Alapvető információs teendők feldolgozása már a számítógép megjelenése előtt
•	új módszerek az ismeretkezelésben
•	rutinfeladatok elvégzése
•	a számítógépet automatizálásra használhatják, elemzése mint egyéb gépeké: több gép, több alkatrész
Újfajta gondok
•	Költségnövekedés, hatékonyságelemzés, megtérülés elemzés
•	egyszer megveszem többet nem kell rá költeni
•	hosszú távú siker 
•	számítógép - szoftver - ember együttműködése
PC- megjelenése
előnyei
•	felhasználóbarát
•	saját szoftverek
•	gyors fejlődés
•	elérhetőbb ár
•	minden asztalon PC, közvetlen felhasználás
Hátrányai
•	széttöredezett fejlődés
•	nincs kapcsolat a rendszerek között
•	több informatikus felvétele
•	hatalmi harc
Az adatfeldolgozási alkalmazások jellemzői
•	Beruházási célok
•	Fő hasznosítás
•	Indokoltság
•	Felhasználók
•	A fejlesztési folyamat fő szempontjai
•	Az IT (DP) vezetésének legfontosabb kérdései
•	Példák a jellegzetes alkalmazásokra
Vezetői információrendszerek (MIS)


Tények
•	Nagytömegű adatok
•	új szervezési módszerek kellenek
•	a vezetés számos elemét nem lehet egzaktan megfogalmazni
•	nehéz a befektetések indoklása

A MIS megvalósításának problémái
•	Az első időszak problémai: az adatok különböző helyen, különböző struktúrában
•	eltérő fogalom értelmezések, különböző mértékegységek
•	az adatok típusait strukturálni, definiálni kell
•	adatbázis kialakítása, részhalmazok való hozzáférés biztosítása
A 70-es évek MIS jellemzői
•	Sok idő és energia a meggyőzésre
•	rugalmatlan szoftverek, gyenge hatékonyság
•	a meglévő rendszereket át kell alakítani
•	egyedi szoftvereket kellett fejleszteni
•	az információkra heteket, hónapokat kellett várni

A PC-k megjelenésének problémái
Hasonlóak mint a DP-s korszaké
•	DP osztályok: divathóbort, játékszer
•	előnyök és hátrányok
•	befolyások csökkenése

A MIS alkalmazások jellemzői
•	Beruházási célok
•	Fő hasznosítás
•	Indokoltság
•	Felhasználók
•	A fejlesztési folyamat fő szempontjai
•	Az IT (DP) vezetésének legfontosabb kérdései
•	Példák a jellegzetes alkalmazásokra
Stratégiai információrendszer (SIS)
 
Az IS/IT stratégiai alkalmazásának négy típusa
•	Az információ felhasználásának integrálása a szervezet értéknövelő tevékenységeibe
•	a szervezetet a vevőkkel és szállítókkal hatékonyan összekötő alkalmazások
•	új, korszerűbb termékek piacra hozatala
•	felsőbb vezetők ellátása információkkal
Az eredményesség kulcstényezői
•	Belső helyett külső minták
•	Költségcsökkentés helyett költségnövelés
•	Osztozás a hasznon
•	Megérteni az ügyfelet
•	Üzletorientált innováció - megfelelő technológia
•	Lépésről - lépésre való fejlődés
A három „korszak” áttekintése
•	Mikor van a legjobban kimutatható hatékonyság?
•	A vezetés hatásossága az IS/IT függvényében
•	Mi kell az IS/IT alkalmazásához napjainkban?


