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Wstêp

Introduction

Niniejszy raport jest powiêcony op³acalnoci inwestycyjnej technik informatycznych wdra¿anych
w Polsce w sektorze przedsiêbiorstw i instytucji komercyjnych. Zak³ada siê, ¿e dzia³alnoæ tych podmiotów mo¿e byæ okrelana takim wskanikiem jak
przychody roczne, a wysoka dynamika przychodów
jest dla tych podmiotów charakterystyk¹ korzystn¹.
Jako bazowe dla gospodarki polskiej w niniejszym
raporcie przyjêto dane o informatyzacji 1000 przedsiêbiorstw i instytucji dzia³aj¹cych w kraju, które w latach
1996-2000 poczyni³y znaczne inwestycje w informatykê. Oceniana jest zarówno sama informatyzacja
podmiotów gospodarczych, jak i t³o ich rozwoju
ekonomicznego. Analiza tego rodzaju, oparta na badaniach list referencyjnych dostawców IT prezentuj¹cych tysi¹ce wdro¿eñ, wydaje siê silnym narzêdziem promuj¹cym techniki informatyczne, których
u¿ycie w poszczególnych przedsiêbiorstwach i instytucjach jest skorelowane z rzeczywistymi efektami gospodarczymi.
Ocena rozwoju przedsiêbiorstw i instytucji w perspektywie piêciu lat pozwala patrzeæ na nie przez
pryzmat zadañ strategicznych. Sprowadzaj¹ siê one do
pytania, czy przyjêta polityka inwestowania w informatykê przynios³a przedsiêbiorstwom rzeczywiste
korzyci. Miara tych korzyci wydaje siê oczywista. Powinien ni¹ byæ ponadprzeciêtny rozwój firm
i utrzymanie w³aciwej rentownoci. Im wy¿sza wartoæ wspó³czynnika efektywnoci inwestycji informatycznych, tym lepsze wiadectwo dla liderów informatyzacji i potwierdzenie, ¿e nak³ady poniesione
przez nich na wdro¿enia informatyczne s¹ skorelowane z po¿¹danym rezultatem, jakim jest wzrost.

This report is on the profitability of investments
in IT implemented at the businesses and institutions
in Poland. It is assumed that the activity of these
entities can be qualified by such indicator as
annual revenue. High dynamic of annual revenue
is a good feature for these entities. As the base
for Polish businesses in this report were accepted
the data concerning to IT infrastructure of 1000
companies and institutions in country, which
made significant investments in IT throughout the
years 1996-2000. Also IT density implemented
in businesses and the background of their
economic development was taken into consideration.
Analysis of this kind, leaning on reference lists
investigation of IT suppliers, which present
thousands of their implementations, appears a strong
tool promoting these information technologies,
which usage in each company and institution is
correllated with real economic effect.
Estimation of the companies and institution
development in the perspective of five years time
permits to look on them through the glasses of
strategic goals. It turns into the question, whether
the taken policy of investing in IT brought
companies to real benefits. The measure of these
benefits appears self-evident. IT should bring the
companies into more-than-average development
and maintain proper profitability. The higher
value IT investment efficiency indicator gets, the
better is the certificate for the leaders of computerization, and confirmation that outlays on IT implementation are correllated with required result,
which one is the growth.

Kryteria wyboru liderów informatyzacji

The choice criteria for IT investment leaders

Niniejszy raport przedstawia wyniki badañ
uwzglêdniaj¹ce we wstêpnej selekcji dane o infrastrukturze informatycznej u¿ywanej w ok. 1800 najwiêkszych polskich przedsiêbiorstwach i instytucjach.
Uwzglêdniono w niej takie elementy komputeryzacji, jak: platforma sprzêtowa serwerów, ich systemy
operacyjne, systemy zarz¹dzania bazami danych,
zintegrowane systemy zarz¹dzania oraz stosowane
zaawansowane systemy elektronicznej komunikacji.
Przyjête w raporcie kryteria wy³aniania najlepiej
zinformatyzowanych firm tylko porednio odnosi³y siê do rocznych wydatków na informatykê. W
przypadku analizy ponad 1000 przedsiêbiorstw bezporednie badanie nak³adów na IT by³oby bowiem
obarczone zbyt du¿ym b³êdem. Przedsiêbiorstwa,
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This report is a result of investigation taking
into account in initial selection of the data
concerning IT infrastructure used by about 1800
greatest Polish companies and institutions. It was
taken into account such elements of computerization
as: hardware platforms, operating systems,
database systems, integrated enterprise management
application systems, and advanced electronic
mailing systems.
Asserted in this report criteria for the selection
of best IT business users refers to the annual
expenses on this technology only indirectly. The
analysis over 1000 businesses with respect of the
direct examination of amounts spenton IT would
be biased with great error. The companies, even
4

czêsto nawet nale¿¹ce do jednej bran¿y, bardzo ró¿nie
traktuj¹ swoje wydatki na informatykê. Ponadto nak³ady
poniesione tylko w ci¹gu jednego roku nie s¹ reprezentatywne ani dla strategii informatyzacji, ani dla
rzeczywistej efektywnoci tych wydatków. Prawdziwe efekty informatyzacji ujawniaj¹ siê bowiem
z regu³y po ponad roku. Dlatego miernikiem stopnia
informatyzacji przedsiêbiorstw by³a przede wszystkim ich bie¿¹ca infrastruktura techniczna w rok po
zakoñczeniu piêcioletniego okresu objêtego badaniem (bez wartociowania, czy ta infrastruktura jest
w³aciwa). Mechaniczne wy³onienie liderów informatyzacji, nie obci¹¿ane elementami ocen jakociowych, da³o siê przeprowadziæ w sposób jednoznaczny, a wynik obarczony by³ mniejszym b³êdem.
W celu wy³onienia listy 1000 w raporcie uszeregowano badane jednostki na podstawie informacji o ich
infrastrukturze informatycznej. Najpierw zewidencjonowano takie atrybuty informatyzacji, jak: platforma sprzêtowa u¿ywanych serwerów, wykorzystywane systemy operacyjne serwerów, zastosowane
systemy baz danych, wdro¿one systemy zarz¹dzania,
systemy poczty elektronicznej. Dla ka¿dego z wymienionych czynników obliczono wagê odwrotnie
proporcjonaln¹ do czêstotliwoci wystêpowania
w populacji ok. 1800 kandydatów do tytu³u dobrze
zinformatyzowanych. Po zsumowaniu dla ka¿dego
podmiotu punktów za informatyzacjê wyselekcjonowano listê 1000 podmiotów, które uzyska³y najwiêcej punktów. W wy³onionej do szczegó³owych
badañ grupie 1000 najlepiej zinformatyzowanych
przedsiêbiorstw i instytucji znalaz³o siê ok. 80 jednostek sektora publicznego, 50 banków, 850 przedsiêbiorstw sektora przemys³u, handlu i us³ug oraz
20 przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego.

from the same industry sector, quite often
differently treat their own expenses on IT. Besides,
outlays spent only within one year are not representative either for IT strategy, or for real effectivity
of these expenses. Real effects of IT investments
come to light after more than one year. Therefore
the measure of computerization in companies first
was the data on technical infrastructure a year
after five-annual period subject to the research
(without validation, was this infrastructure proper).
The mechanical bringing to light the leaders of
IT infrastructure, without elements of qualitative
considerations, passed in uniform manner, and
the result was burdened by smaller error.
To select the list of 1000 businesses all the
entities were classified according to their IT infrastructure. First were taken into account such IT
attributes as: hardware platforms of servers, their
operating systems, databases, implemented
enterprise management systems, mailing systems.
For each mentioned factor was counted the weight
inversely proportional to frequency of occurrence
at the population of ca 1800 candidates to the
title well computerized. After adding up for every
investigated business entity all its gained points,
a list 1000 of enitities emerged, such who obtained
most of all points. Among this group selected for
all further investigations, the 1000 best computerized
businesses and institutions included about 80 of
entities of public section, 50 banks, 850
companies form manufacturing, trade or services
industry and 20 representatives of insurance
industry.

Kryteria wyboru liderów efektywnoci
ekonomicznej

The choice criteria for leaders
of economic efficiency

W celu zbadania zwi¹zków informatyzacji z dobrymi
wynikami ekonomicznymi przedsiêbiorstw przeprowadzono analizê infrastruktury informatycznej
przedsiêbiorstw na dwóch próbkach. Pierwsz¹ by³o
owe 1000 przedsiêbiorstw i instytucji, które w ci¹gu
piêciolecia 1996-2000 wystêpowa³y w listach referencyjnych firm bran¿y IT. Z tej próbki wy³oniono
drug¹ (zwan¹ grup¹ liderów, liderów dynamiki
wzrostu lub znacznie bardziej obrazowo tygrysów
ekonomicznych) poprzez wyselekcjonowanie
przedsiêbiorstw, których rednioroczna dynamika
przychodów w omawianym okresie przekracza³a
EFFIT, DiS 2003

In aim to examine the relationships of computerization with good economic results of companies,
the IT infrastructure analysis was carried out in
two samples. The first sample includes these 1000
companies and institutions, which in five-year
period 1996-2000 were present in reference lists
of IT industry. From this sample was brought to
light the second (called the group of leaders,
leaders of economical growth or considerably more
picturesquely economic tigers) as a selection
of businesses, which average annual growth rate
of revenue in period taken into account exceeded
5

1% (w cenach realnych, tzn. denominowanych w
dolarach). W grupie liderów znalaz³o siê 120 przedsiêbiorstw i instytucji.

1% (in real prices, ie denominated in US dollars).
The group of leaders consists of 120 companies
and institutions.

Definicja wspó³czynników efektywnoci
inwestycyjnej

Definition: the investment efficiency
coefficients

Efektywnoæ inwestycyjna IT w niniejszym raporcie zosta³a zdefiniowana jako stosunek wspó³czynników charakteryzuj¹cych infrastrukturê informatyczn¹ efektywnych ekonomicznie przedsiêbiorstw
i instytucji do analogicznych wspó³czynników charakteryzuj¹cych ogó³ gospodarki. W celu selekcji
produktów informatycznych o najwy¿szej efektywnoci gospodarczej zdefiniowano wspó³czynnik
efektywnoci inwestycyjnej (op³acalnoci inwestycyjnej) dla danego produktu równy (L/O), gdzie:
 L - procent liderów dynamiki wzrostu stosuj¹cych dany produkt informatyczny,
 O - ogólny procent u¿ytkowników danego produktu informatycznego w populacji 1000
przedsiêbiorstw.
Wspó³czynnik op³acalnoci inwestycyjnej IT
mo¿na obliczaæ dla ró¿nych produktów (np. platform
sprzêtowych, platform systemowych, SBD, systemów
zarz¹dzania), grup przedsiêbiorstw i instytucji (np.
liderów dynamiki wzrostu, najwiêkszych przedsiêbiorstw, mniejszych przedsiêbiorstw), specyficznych bran¿ gospodarki. Jeli L/O>2, to mo¿na mówiæ
o bardzo korzystnym wspó³czynniku op³acalnoci
produktu informatycznego. Jeli natomiast L/O<1,
to oznacza, ¿e efektywnoæ produktu w danej grupie u¿ytkowników jest mniejsza od przeciêtnej.
Wtedy nale¿a³oby raczej u¿ywaæ terminu wzglêdna op³acalnoæ systemów informatycznych zamiast
- efektywnoæ inwestycyjna.
Trudno natomiast tê sam¹ definicjê wspó³czynnika op³acalnoci inwestycyjnej L/O odnieæ do instytucji sektora publicznego. Tutaj bowiem kierowanie siê zasad¹ maksymalizacji przychodów czy
bud¿etów nie zawsze powinno byæ najwa¿niejszym
celem. Dopóki wiêc nie da siê okreliæ obiektywnego miernika sukcesu w sektorze publicznym,
trudno prowadziæ analizy op³acalnoci inwestycji
informatycznych w tym sektorze. Zastosowanie informatyki w instytucjach sektora publicznego mo¿e
byæ natomiast poddane statycznym, porównawczym
analizom miêdzysektorowym, co uczyniono ju¿
wielokrotnie w innych raportach DiS (np. API 2001,
IwSP 2001).
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IT investment efficiency in this report is defined
as a quotient of indicators characterizing the IT
infrastructure of economically effective
companies and institutions to analogous
indicators characterizing the whole Polish
economy. To select the IT products of highest
economic efficiency was defined a coefficient of
investment efficiency (investment profitability) for
given product equal (L/O), where:
 L - the percentage of growth leaders using
certain IT product,
 O - the percentage of users given IT product
in population of overall 1000 entities.
Coefficient of IT investment profitability one
can count for different products (eg for hardware
platforms, system platforms, database systems,
enterprise management applications), for groups
of companies and institutions (eg leaders of growth,
greatest companies, smaller businesses), specific
industry. If L/O > 2, then one can speak about
very benefitial coefficient of product profitability.
If instead L/O < 1, it means that efficiency of product
in given group of users is smaller than average.
Then the term of investment profitability would be
used more often instead of efficiency investment.
It is difficult to refer the same definition of
coefficient of investment profitability L/O to
institutions of public sector. In this sector the rule
of maximal growth of revenue or budget not
always should be the most important target. As
long as we cant qualify an objective measure of
success in public sector, it is difficult to analyse
the profitability of IT investment in this area.
Instead, the usage of computer inftrastructure in
public institutions can be subjected to statical
comparative analyses with other sectors, what
was already done many times in other DiS reports
(eg API 2001, IwSP 2001).

6

Platformy sprzêtowe

W niniejszym raporcie platformy sprzêtowe komputerów podzielono na platformy intelowskie (oparte na
PC) oraz nieintelowskie. Serwery intelowskie ciesz¹
siê najwiêksz¹ popularnoci¹ prawie w ka¿dym sektorze, bran¿y i grupie przedsiêbiorstw - zarówno wród
zatrudniaj¹cych ma³o, jak i bardzo wielu pracowników. U¿ytkownicy korporacyjni rzadko rezygnuj¹
z raz zakupionej platformy sprzêtowej. Dotyczy to
zarówno platformy intelowskiej, jak i platform bardziej zaawansowanych.
Analiza próbki kilkuset serwerów intelowskich
stosowanych przez 1000 najlepiej zinformatyzowanych
przedsiêbiorstw i instytucji dodatkowo wykaza³a,
¿e najbardziej popularne okazuj¹ siê serwery intelowskie firm Compaq/HP, Dell, Optimus, JTT oraz Fujitsu-Siemens. Brak sprecyzowanych danych co do
marek wielu serwerów intelowskich sugeruje, ¿e
równie¿ tutaj w wielu przypadkach znalaz³y zastosowanie serwery ma³ych bezimiennych montowni.
W grupie serwerów nieintelowskich brano pod uwagê
wszystkie platformy IBM (od AS/400 - iSeries, poprzez
RS6000, po komputery mainframe), komputery
Sun, HP RISC oraz Compaq/HP (oparte na procesorach Alpha albo - raczej wyj¹tkowo - na VAX/VMS).
Pod wzglêdem popularnoci instalacji na drugim
miejscu po PC znalaz³y siê wszystkie platformy
nieintelowskie IBM (na tym poziomie statystyk
jeszcze nie rozdzielone).

Hardware platforms

In this report the hardware platforms of computers were divided into Intel platforms (PC-based)
and non-Intel. Intel servers enjoy the greatest
popularity in almost every sector, industry and
group of businesses - both among employing little,
as very many people. Corporate users seldom
resign from once bought hardware platform. It
refers to both Intel and more advanced platforms.
Analysis of sample of several hundred Intel
servers used by 1000 best computerized businesses
and institutions additionally showed, that most
popular Intel servers originate from suppliers
Compaq/HP, Dell, Optimus, JTT and Fujitsu-Siemens.
Lack of explicit data regarding to brands of many
Intel servers suggests, that also here in many
cases the servers of little noname assembly
workshops were implemented.
In non-Intel server group one took into consideration all platforms IBM (from AS/400 - iSeries,
across RS6000, to mainframe computers), Sun
computers, HP RISC and Compaq/HP (these based
on Alpha processors or - rather exceptionally VAX/VMS). As far as popularity of installation is
concerned - on the second place beyond PC were
found all non-Intel IBM platforms (at this level
of analysis not separated yet).

Efektywnoæ inwestycyjna platform sprzêtowych a popularnoæ
(Investment efficiency of hardware platforms)
L - liderzy (leaders)
popularnoæ
(popularity)
O, L

O - ogó³em (overall)

efektywnoæ (efficiency) L/O

70%

2,0
1,8

60%

efektywnoæ
inwestycyjna
(investment
efficiency)

1,6
50%

1,4
1,2

40%

1,0
30%

0,8
0,6

20%

0,4
10%

0%

0,2

Sun

Compaq

IBM

HP

PC

Inne serwery
(other servers)

0

ród³o: DiS, 2003
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Platformy sprzêtowe serwerów intelowskich, najbardziej popularne z wszelkich eksploatowanych
platform serwerów, okazuj¹ siê jednoczenie najmniej efektywne inwestycyjnie w grupie firm, które osi¹gnê³y du¿¹ dynamikê przychodów w latach
1996-2000. Wspó³czynnik op³acalnoci inwestycyjnej platformy Intela w sektorze du¿ych i rednich
przedsiêbiorstw jest niski, chocia¿ wiêkszy ni¿ 1.
Potwierdza to, ¿e komputery PC tak tam spowszednia³y, i¿ nie daj¹ u¿ytkownikom zbyt du¿ej przewagi konkurencyjnej nad innymi.
Najwiêksz¹ efektywnoæ inwestycyjn¹ wykazuj¹
natomiast platformy RISC Sun oraz Compaq/Digital (obecnie pod kuratel¹ HP), które wyprzedzaj¹
najpopularniejsze na rynku po platformach intelowskich (PC) platformy nieintelowskie HP oraz IBM.
Platformy serwerów oznaczone jako inne nie s¹ grup¹
jednorodn¹. Jedyn¹ ich cech¹ wspóln¹ jest to, ¿e pochodz¹ od wielu producentów i s¹ platformami obecnie ju¿... doæ archaicznymi. Wysoka efektywnoæ
przedsiêbiorstw, które stosuj¹ te platformy o wieloletniej historii potwierdza strategiê informatyzacji opieraj¹c¹ siê na tym, ¿eby zaopatrywaæ u¿ytkowników w sprzêt mo¿liwie najnowszy, aby potem jak najd³u¿ej siê go trzymaæ (kilkanacie lat
lub nawet d³u¿ej).

Hardware platforms of Intel servers, most
popular among all servers, show simultaneously
the least investment efficiency within the group of
businesses, who reached largest growth of revenue
through the years 1996-2000. The investment
profitability coefficient for Intel platforms in section
of large and medium businesses is low, but greater
than 1. This confirms that PC computers are so
common, and therefore do not give to users too large
supremacy over other competitive companies.
But RISC Sun and Compaq/Digital platforms
(nowadays under HP brand) show the greatest
investment efficiency, which outdistance the most
popular on market non-Intel platforms HP and
IBM. The server platforms appointed as other
is not a homogeneous group. Their unique common
feature is that they originate from many producers
and nowadays they are platforms already... quite
archaic. High efficiency of businesses which use
these platforms of multiannual history confirms
the strategy of computerization leaning on supplying
users with possibly the newest hardware, and after
that using it as long as possible (a dozen years
or even longer).

Systemy operacyjne

Operating systems

Najbardziej popularnym systemem operacyjnym
serwerów wród analizowanych podmiotów listy
1000 liderów informatyzacji jest Unix w ró¿nych
odmianach. Stosowa³o go w rozpatrywanym okresie ju¿ ok. 47% tej grupy u¿ytkowników. Drugi co
do wa¿noci sieciowy system operacyjny to NetWare, choæ nie ma ju¿ tak wysokiej dynamiki wzrostu
jak niegdy. Pod wzglêdem dynamiki wzrostu
znacznie wyprzedza go Windows NT/2000 (oznaczany skrótowo na wykresach jako WNT), którego
popularnoæ osi¹gnê³a pod koniec badanego okresu ponad 23% i nadal ronie.
Analiza systemów operacyjnych umo¿liwia lepsz¹ ocenê op³acalnoci inwestycyjnej poszczególnych platform sprzêtowych pochodz¹cych od IBM.
W tym ujêciu widaæ du¿¹ si³ê ekonomiczn¹ inwestowania w platformê IBM iSeries (d. AS/400) z
systemem OS/400. Platformy tej u¿ywaj¹ nie tylko
przedsiêbiorstwa legitymuj¹ce siê d³ug¹ tradycj¹
stosowania sprzêtu mainframe, ale tak¿e przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe, wykorzystuj¹ce j¹ na
skutek decyzji ogólnokorporacyjnych.
EFFIT, DiS 2003

The most popular server operating system
among investigated companies from list of 1000
leaders of computerization is Unix in diverse
versions. In examined period it was implemented
by already ca 47% of this group of users. The
second to its importance network operating
system was Novell NetWare, but it did not have
already so high dynamics of growth as once.
Regarding dynamics of growth - NetWare is
considerably outdistanced by Windows NT/2000
(marked short on graphs as WNT), which
popularity reached at the end of examined period
over 23% and still grows.
The analysis of operating systems implementation
makes possible better estimation of investment
profitability of each hardware platforms
originating from IBM. In this approach is visible
a large economic power of investing in IBM iSeries
platform (earlier AS/400) with system OS/400.
This platform is used not only by companies
which traditionally used mainframe hardware,
but also by international firms, using this
platform in consequence of corporate decision.
8

Op³acalnoæ inwestycyjna systemów operacyjnych, rozpatrywana tutaj pod k¹tem grupy przedsiêbiorstw o wysokiej dynamice wzrostu, jest najwiêksza dla platform systemowych, takich jak IBM
OS/400, WNT oraz systemy operacyjne ukrywaj¹ce siê pod kryptonimem inne, pod którym tu klasyfikowane s¹ zarówno mniej popularne systemy

Profitability of investment in operating
systems, examined here from the point of view of
group of firms with high growth rate, is the greatest
for system platforms, such as IBM OS/400, WNT
and operating systems hidden under cryptonym
other, under which here are classified both less
popular operating systems from different

Efektywnoæ inwestycyjna systemów operacyjnych serwerów a popularnoæ
(Investment efficiency of operation systems)
L - liderzy (leaders)
popularnoæ
(popularity)
O, L

O - ogó³em (overall)

efektywnoæ (efficiency) L/O

60%
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Efektywnoæ inwestycyjna uniksowych systemów operacyjnych serwerów a popularnoæ
(Investment efficiency of Unix-family operation systems)
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(popularity)
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operacyjne ró¿nych producentów, niekoniecznie istniej¹cych pod swoimi pierwotnymi nazwami (Siemens, ICL, NCR, Tandem), jak i systemy specyficzne dla komputerów mainframe od IBM (MVS,
S390). Op³acalnoæ inwestycyjna jest stosunkowo
niewielka dla platform systemowych NetWare, co
jest zwi¹zane z tym samym zjawiskiem, które wystêpuje w przypadku platformy sprzêtowej PC. Zastosowanie systemu NetWare mo¿e byæ jednak niedoszacowane z powodu, który ju¿ wczeniej zosta³
przywo³any. W du¿ych przedsiêbiorstwach Novell
NetWare coraz czêciej u¿ywany jest do obs³ugi
obszarów drugoplanowych, gdzie potrzebna jest
wysoka wydajnoæ osi¹gana ma³ym kosztem.
Unix jest systemem niejednorodnym. Populacja
u¿ytkowników tego systemu jest na tyle du¿a, ¿e
interesuj¹ce jest rozbicie jej na marki poszczególnych producentów. Z systemów uniksowych u¿ywanych przez badane 1000 podmiotów najczêciej
stosowany okaza³ siê HP-UX z niewielk¹ tendencj¹ zni¿kow¹. Popularnoæ pozosta³ym odmian
Uniksa (nawet z Digitala) pod koniec badanego
okresu wzrasta³a. Popularnoæ systemu Digital Unix
wród 1000 przedsiêbiorstw jest relatywnie ma³a,
dziêki czemu zaj¹³ on pierwsz¹ pozycjê w rankingu efektywnoci inwestycyjnej. System HP-UX
znajduje siê tu¿ za Digital Unix, egzemplifikuj¹c
rzadkie zjawisko, kiedy najpopularniejsza platforma jednoczenie nale¿y do grupy najbardziej efektywnych inwestycyjnie. Znaczny wzrost zainteresowania Linuksem w badanym okresie jeszcze nie
przek³ada³ siê na wysokie wspó³czynniki op³acalnoci inwestycyjnej. Wydaje siê, ¿e w przypadku
Linuksa mo¿e tu dawaæ o sobie znaæ podobny efekt
jak w przypadku Novella. Systemy linuksowe niewiele kosztuj¹, a s³u¿¹ te¿ swoim u¿ytkownikom
bardzo czêsto jako narzêdzia pomocnicze, w zwi¹zku z czym nie zawsze nale¿ycie pamiêta siê o nich
podczas ewidencjonowania infrastruktury informatycznej.

producers (nowadays many of them dont exist
under their original names - Siemens, ICL, NCR,
Tandem), as the specific systems for computers
mainframe from IBM (MVS, S390). Investment
profitability is quite small for system platforms
NetWare, what is connected with the same
occurrence, which appears in case of PC platform
too. Usage of NetWare can be however
underestimated because of the reason, which
already has been recalled earlier. In large
companies Novell NetWare more and more often
is used in secondary importance areas, where the
high efficiency attained with a little cost is
necessary.
Unix is a heterogeneous system. Since the
group of users of this system is quite large, it is
interesting to divide its in compliance to brands
of producers. Among unix-family systems used
by examined 1000 entities the most often usage
showed HP-UX with small tendency to decrease.
The popularity of all remaining Unix-family
systems (even from Digital) at the end of examined
period was increasing. Popularity of system
Digital Unix among 1000 companies is relatively
small, and therefore it gained the first position
in classification of investment efficiency. HP-UX
finds itself next behind Digital Unix, as the example
of rare occurrence, when the most popular platform
simultaneously belongs to the most effective in
investments. Considerable increase of interest in
Linux in examined period yet did not transform
itself on high coefficients of investment profitability.
It appears, that in case of Linux comes similar
effect as in case of Novell. Linux systems are not
expensive are often used only as an auxiliary tool,
so not always oneself duly remembers about it
when making inventory list of IT infrastructure.

Systemy baz danych

Database systems

Rynek systemów baz danych wród 1000 najwiêkszych odbiorców informatyki w Polsce ma doæ
stabiln¹ czo³ówkê producentów. Od kilku lat najpopularniejszym systemem jest tutaj Oracle, a jego
popularnoæ nadal ronie, zarówno wród najwiêkszych przedsiêbiorstw, liderów bran¿owych, jak i
przedsiêbiorstw i instytucji mniejszej wielkoci.
Wysoka pozycja systemu IBM DB2 trochê wolniej,
ale równie¿ siê wzmacnia. Wysokie miejsca zajEFFIT, DiS 2003

As regard the market of database systems
among 1000 greatest business IT users in Poland
- there is quite stable group of leading producers.
From some years the most popular database
system is Oracle. Its popularity still grows, both
among greatest firms, specific industry leaders,
as at little smaller companies and institutions.
High position of IBM DB2 system is also growing,
but little slower. High places occupies Btrieve
10

(nowadays Pervasive SQL), Informix and Progress.
Interesting is the inertial growth of popularity of
Informix systems on Polish IT market, in spite of
large financial difficulties of this producer of
databases in 2000, finished up by acquisition by
IBM. The databases of family ISAM considerably
stepped aside from the leading products. The fast
growing businesses are not enthusiastic about
using this platform because of difficult maintenence
process and upgrades. Significantly increased the
interest with MS SQL Server, which arrived from
the group of less popular database systems in
recent time.
At the database systems area the highest
investment profitability showed Adabas, what no
doubt is connected with both: rather small popularity
among 1000 examined companies, as with
relatively high popularity among companies
being leaders of economic growth. On the second
and third place were found respectively: DB2 and
Oracle, what gives proof, that one can be at the top
of IT market suppliers, and simultaneously a leader
of implementations considered as remunerative.

muje te¿ Btrieve (obecnie Pervasive SQL), Informix oraz Progress. Interesuj¹cy jest inercyjny wzrost
popularnoci systemu Informix, mimo du¿ych trudnoci finansowych producenta tego systemu baz
danych w roku 2000, zakoñczonych przejêciem
przez IBM. Znacznie od czo³ówki odsunê³y siê natomiast bazy rodziny ISAM, nie s¹ one zbyt chêtnie stosowane przez dynamiczne przedsiêbiorstwa
z powodu utrudnionego serwisowania i rozbudowy. Z grupy systemów baz danych do niedawna
znajduj¹cych siê poza czo³ówk¹ znacz¹co wzros³o
zainteresowanie systemem MS SQL Server.
W przypadku systemów baz danych najwy¿sz¹
op³acalnoæ inwestycyjn¹ wykaza³ Adabas, co niew¹tpliwie zwi¹zane jest zarówno z niewielk¹ popularnoci¹ wród 1000 badanych firm, jak i relatywnie wysok¹ popularnoci¹ wród przedsiêbiorstw bêd¹cych liderami dynamiki ekonomicznego rozwoju. Na drugim i trzecim miejscu znalaz³y
siê kolejno: DB2 oraz Oracle, co po raz kolejny
daje dowód na to, ¿e mo¿na byæ w czo³ówce dostawców rynkowych, a jednoczenie liderem zastosowañ ocenianych jako op³acalne.

Efektywnoæ inwestycyjna systemów baz danych a popularnoæ
(Investment efficiency of database systems)
L - liderzy (leaders)
popularnoæ
(popularity)
O, L

O - ogó³em (overall)
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Systemy zarz¹dzania

Popularnoæ okrelonych systemów zarz¹dzania
jest do pewnego stopnia skorelowana z popularnoci¹ niektórych systemów baz danych. Okazuje siê
na przyk³ad, ¿e spadek zainteresowania bazami
ISAM wynika z gremialnego przechodzenia u¿ytkowników systemu zarz¹dzania Concorde XAL na
system Navision, proponowany u¿ytkownikom
wraz z baz¹ MS SQL Server. Podobne zmiany wywo³ywane s¹ przez zastosowanie w nowych wersjach oferowanego przez Scalê systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwami innych systemów baz danych (przechodzenie na SQL Server).
W przypadku systemów ERP, podobnie jak innych narzêdzi IT, wspó³czynniki op³acalnoci inwestycyjnej zazwyczaj nie s¹ ³askawe dla wiêkszoci liderów sprzeda¿y systemów ERP. Najkorzystniejsze wartoci wspó³czynników nie wyró¿niaj¹
tak popularnych producentów, jak SAP, IFS czy
QAD, lecz raczej producentów traktowanych jako
niszowi, np. IBS Polska (dostawca pakietu ASW
o wyj¹tkowo wysokim wspó³czynniku op³acalnoci inwestycyjnej - przekraczaj¹cym 4), JDEdwards

Enterprise management applications

The popularity of management applications is
in some way correllated with the popularity of some
database systems. It turns out for example, that
decrease of interest in ISAM bases is the result of
frequent changes of enterprise management
application Concorde XAL into system Navision,
which is offered on the market together with
MS SQL Server database. Similar changes are
brought by implementation other database system
in new releases of management applications
offered by Scala (SQL Server as well).
In case of ERP applications, similarly as in case
of other IT tools, the coefficients of investment
profitability usually are not advantageous for
most of sale leaders. Most profitable values of
coefficients do not favour as popular producers
as SAP, IFS or QAD, but rather producers treated
as niche suppliers, eg IBS Poland (supplier of
ASW pack with extraordinary high coefficient of
investment profitability, exceeding 4), JDEdwards
or SSA (BPCS). Despite the fact, that first, second
and third classified system are dedicated to

Efektywnoæ inwestycyjna systemów zarz¹dzania a popularnoæ
(Investment efficiency of enterprise management systems)
L - liderzy (leaders)

O - ogó³em (overall)

efektywnoæ (efficiency) L/O
4,5 efektywnoæ
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czy SSA (BPCS). Interesuj¹ce, ¿e trzy pierwsze
wyró¿niane w rankingu systemy s¹ przeznaczone
na platformê IBM iSeries (d. AS/400), z systemem
baz danych DB2. Nie przeszkadza to zjawisku, ¿e
w sprzeda¿y systemów baz danych do zastosowañ
biznesowych od wielu lat króluje Oracle, który
zreszt¹ doæ dobrze plasuje siê (tu¿ za Prokomem z
jego ZSZ) w grupie liderów efektywnoci wykorzystania systemów ERP (Oracle Applications).

platform IBM iSeries (AS/400), with DB2 database
system - Oracle exceeds all other suppliers in sale
of database systems to business from long ago. Oracle
(with Oracle Applications) also places enough well
(behind Prokom with its ZSZ) within leaders group
of effective implementations of ERP systems.

Systemy poczty elektronicznej

Systems of electronic mail

Obecnoæ zaawansowanych systemów komunikacji wewnêtrznej w przedsiêbiorstwie to jedno z wa¿nych kryteriów umo¿liwiaj¹cych ró¿nicowanie dobrze zinformatyzowanych przedsiêbiorstw i instytucji. W bazie 1000 podmiotów pod koniec badanego okresu znaleziono stosunkowo niewielu, bo nieco
ponad 100 u¿ytkowników bardziej zaawansowanych systemów pocztowych. Oczywicie wiêkszoæ
firm z listy 1000 stosowa³a ju¿ (co najmniej sporadycznie) proste oprogramowanie pocztowe, a du¿a
czêæ nawet dysponowa³a aktualnymi firmowymi
stronami WWW.
Popularnoæ zaawansowanych systemów poczty
elektronicznej wród przedsiêbiorstw o najwiêkszej
dynamice przychodów w latach 1996-2000 jest wy¿sza ni¿ przeciêtna popularnoæ w grupie 1000 in-

The presence of advanced systems of internal
electronic communication in firm is one of important
criteria for classifying well computerized companies
and institutions. Among 1000 entities at the end
of examined period one found relatively small
group of users of more advanced mailing systems.
Of course most of companies from the list of 1000
already used (at least occasionally) a simple email software, and the majority even had own
company web pages.
The popularity of advanced mailing systems
among companies with the greatest revenue
growth rate in years 1996-2000 is higher than
average popularity within the group of 1000
investors. However the proportions of usage for
these systems in both groups are similar.

Efektywnoæ inwestycyjna systemów pocztowych a popularnoæ
(Investment efficiency of mailing systems)
L - liderzy (leaders)

O - ogó³em (overall)
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westorów, tym niemniej proporcje stosowania tych
systemów w obu grupach s¹ podobne.
Do wymiany informacji wewnêtrznej w przedsiêbiorstwach najchêtniej wykorzystuje siê rodowisko
MS Exchange. Popularny jest tak¿e system Lotus
Notes, chocia¿ nie w takim stopniu, z kolei jest on dominuj¹cym rodowiskiem komunikacyjnym w sektorze bankowym, zw³aszcza w du¿ych bankach. Stosunkowo najmniej popularny jest system komunikacyjny Novell GroupWise, mimo stosunkowo du¿ej
popularnoci NetWare, zw³aszcza wród mniejszych
u¿ytkowników.
Wspó³czynnik op³acalnoci instalacji rozbudowanych
systemów pocztowych odwraca tradycyjn¹ dominacjê MS Exchange. Jest bowiem najwy¿szy dla narzêdzi Lotusa (obecnie IBM), a niemal na tym samym
poziomie dla Microsoft Exchange i Novell GroupWise.
Oprogramowanie pocztowe nie jest jednak czynnikiem silnie ró¿nicuj¹cym systemy informatyczne
przedsiêbiorstw. Ró¿nica pomiêdzy skrajnymi wartociami wspó³czynników efektywnoci dla ró¿nych
systemów wynosi ok. 0,2, co oznacza, ¿e efektywnoæ stosowanych narzêdzi pocztowych daje Lotusowi przewagê nad innymi niewiele ponad 10%.

To transmit internal information most often MS
Exchange environment is used, Lotus Notes is
less popular. On the contrary, Lotus Notes is a
prevailing communication environment in banking
industry, especially in large banks. Comparatively
least popular is communication system Novell
GroupWise, in spite of relatively large popularity
of NetWare, especially among smaller users.
Traditional domination of MS Exchange was
inverted by profitability coefficient of complex
mailing systems implementation. It is highest for
Lotus tools (nowadays IBM), and almost the same
for both Microsoft Exchange and Novell GroupWise.
However, mailing software is not a factor strongly
differentiating IT systems in companies. The
difference among extreme values of efficiency
coefficients for systems reaches ca 0,2, ie efficiency
of mailing tools gives Lotus supremacy over other
less than 10%.

Liderzy efektywnoci ekonomicznej
a informatyka

Leaders of economic growth and IT

W zaprezentowanych dot¹d zestawieniach porównywano pod wzglêdem charakteru informatyzacji 120 firm z czo³ówki listy dynamiki wzrostu
z 1000 analizowanych przedsiêbiorstw i instytucji
traktowanych jako t³o. Okaza³o siê, ¿e liderzy wzrostu prezentuj¹ nieco odmienne spojrzenie na informatykê ni¿ rynek ogó³em. Inwestuj¹ w serwery Sun
oraz IBM powy¿ej przeciêtnej, czêciej ni¿ przeciêtnie wdra¿aj¹ systemy operacyjne WNT/2000
oraz OS/400, rzadziej wdra¿aj¹ systemy operacyjne SCO Unix oraz NetWare (przynajmniej do zastosowañ krytycznych), czêciej preferuj¹ systemy
baz danych Oracle i DB2, s¹ u¿ytkownikami Btrieve
(Pervasive) o wiele rzadziej ni¿ przeciêtnie, a tylko
nieco poni¿ej przeciêtnej stosuj¹ SQL Server oraz
narzêdzia Informix.
Przedstawiona w raporcie charakterystyka inwestycji informatycznych nadal nie odpowiada na pytanie, czy ponoszenie nak³adów na informatykê daje
wymierne korzyci. Dowodzi natomiast, ¿e prowadzenie inwestycji informatycznych jest skorelowane, czasem s³abiej, czasem mocniej, z okrelonym
modelem ekonomicznego funkcjonowania firm
w gospodarce.
EFFIT, DiS 2003

In presented hitherto data one compared the
character of computerization of 120 firms - the
growth leaders from among 1000 companies and
institutions treated as a background for comparison.
It was shown, that leaders of growth present a
little different attitude to information technology
than the market in general. The leaders invest in
Sun and IBM servers above the average, more
often install operating systems WNT/2000 and
OS/400, more seldom install operating systems
SCO Unix and NetWare (at least to critical purposes),
more often prefer database systems Oracle and
DB2, use Btrieve (Pervasive) definitely more
seldom than average, and only a little below
average use SQL Server and Informix tools.
The characterization of IT investment introduced
in this report still does not answer to the question,
whether spending money on IT give measurable
advantages. Instead proves that leadership in IT
investment is correllated, sometimes more weakly,
sometimes stronger, with a certain model of
economic working of companies.
It is not the only possible approach. Profitability
of investment is a little different for companies of
fast growing economy (tigers), other for companies
14

Nie jest to podejcie jedyne z mo¿liwych. Op³acalnoæ inwestycji jest nieco inna dla przedsiêbiorstw dynamicznie wkraczaj¹cych w gospodarkê
(tygrysów), inna dla firm z czo³ówki gospodarki,
czyli przedsiêbiorstw i instytucji o najwiêkszych

from advance party of Polish economy, ie the
businesses and institutions with the greatest
revenues (locomotives). Completely other
approach to investment profitability (in the
meaning of correlation of installed products with

Efektywnoæ inwestycyjna platform sprzêtowych serwerów wród 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw
w Polsce a popularnoæ
(Investment efficiency of hardware platforms among 100 greatest companies)
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Efektywnoæ inwestycyjna systemów operacyjnych serwerów w grupie 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw
w Polsce a popularnoæ
(Investment efficiency of operation systems among 100 greatest companies)
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przychodach (lokomotyw). Jeszcze inne podejcie do op³acalnoci inwestycji (w sensie korelacji
stosowanych produktów z wielkoci¹ przedsiêbiorstw) mo¿na zaprezentowaæ, patrz¹c na przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce poni¿ej 250 osób.

companys magnitude) one can present looking
on companies employing below 250 persons.

Efektywnoæ inwestycyjna uniksowych systemów operacyjnych serwerów w grupie 100 najwiêkszych
przedsiêbiorstw w Polsce a popularnoæ
(Investment efficiency of Unix-family operation systems among 100 greatest companies)
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Efektywnoæ inwestycyjna systemów baz danych w grupie 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw
w Polsce a popularnoæ
(Investment efficiency of database systems among 100 greatest companies)
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100 najwiêkszych a informatyka

Liderzy gospodarki polskiej, czyli 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw i instytucji pod wzglêdem
przychodów, oceniani pod k¹tem efektywnoci inwestycyjnej produktów informatycznych w ich grupie pod pewnymi wzglêdami zachowuj¹ siê bardzo
podobnie jak liderzy dynamiki wzrostu. Jeszcze ni¿ej oceniaj¹ platformê sprzêtow¹ serwerów intelowskich, a zdecydowanie najwy¿ej szacuj¹ markê Sun.
Z grupy systemów operacyjnych u¿ywaj¹ najwiêcej
systemów Unix i tym siê ró¿ni¹ od liderów dynamiki, którzy bardziej stawiaj¹ na efektywnoæ OS/400.
Sympatie 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw do
konkretnych systemów Unix rozk³adaj¹ siê doæ podobnie jak 120 liderów dynamiki wzrostu. Jednoczenie totalna rewolucja preferencji odbywa siê
w przekroju zastosowañ systemów pocztowych. Za
najbardziej efektywny wród 100 uwa¿any jest Novell
GroupWise, nastêpnie Lotus Notes, a dopiero potem
lider rynku - Microsoft Exchange.
Kolejnoæ preferencji co do systemów baz danych
u 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw i instytucji zasadniczo jest zgodna z preferencjami 120 liderów
dynamiki wzrostu. Z jedn¹ wa¿n¹ ró¿nic¹: systemy
starszej generacji w najwiêkszych instytucjach kraju
pozostaj¹ d³u¿ej. St¹d wniosek, ¿e ich op³acalnoæ
inwestycyjna pozostaje ci¹gle du¿a, zw³aszcza po
okresie pe³nej amortyzacji. W analizowanym okre-

100 greatest and IT

Leaders of Polish economy, that is 100 companies
and institutions which gain the biggest revenue,
rated for investment efficiency behave sometimes
like as leaders of economic growth. Their efficiency
rate for Intel platform is lower than in group of
growth leaders, and clearly higher for the brand
Sun. As far as operating systems is concerned they
use most of all Unix systems and this result differs
them from leaders of growth, which prefer OS/400
with its efficiency. The tendency of 100 greatest
entities to certain systems Unix is distributed
likely as at 120 leaders of growth. Great changes
of preferences takes place at the area of mailing
systems. The most effective among 100 seems to
be Novell GroupWise, then Lotus Notes, and only
after them the market leader Microsoft Exchange.
At 100 greatest companies and institutions the
sequence of preferences regarding to database
systems fundamentally agrees with preferences
of 120 leaders of growth. With one important
difference: older generation systems in greatest
institutions of the country remain longer. The
conclusion is that its investment profitability is
still large, especially after a full amortization. In
analysed period the systems: Oracle, DB2 and SQL
Server were not so important tools for 100 greatest
firms in Poland as for tigers of economics.

Efektywnoæ inwestycyjna systemów pocztowych w grupie 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw
w Polsce a popularnoæ
(Investment efficiency of mailing systems among 100 greatest companies)
L - liderzy (leaders) - 100

O - ogó³em (overall)
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sie systemy Oracle, DB2 oraz SQL Server nie by³y
jeszcze tak cenionymi narzêdziami wród 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw w Polsce jak wród tygrysów ekonomiki.
Statystyki systemów zarz¹dzania w przekroju popularnoci wród 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw
w Polsce przywracaj¹ te¿ wiarê w liderów rynku IT
(zob. raport DiS ANPI 2003). Wysok¹ efektywnoæ
notuj¹ w tej grupie SAP oraz IFS - firmy o najwiêkszych przychodach ze sprzeda¿y licencji. Jak widaæ, zastosowanie tych systemów zarz¹dzania pochodz¹cych od tych dostawców jest wiêc bardziej
skorelowane z wielkoci¹ przychodów przedsiêbiorstw ni¿ z ich dynamik¹ wzrostu.

Management applications statistics in crosssection of popularity among 100 greatest firms
in Poland restore the faith in leaders of IT market
(see report DiS ANPI 2003). Leaders in this group
are SAP and IFS - companies with greatest revenues
from licence sale. Apparently, usage of the
management applications from these suppliers
is more correllated with the magnitude of revenue
of users than their growth speed.

Wnioski

Conclusions

Przedstawione badania stanowi¹ dowód na to, jakie narzêdzia informatyczne s¹ preferowane przez
ró¿ne typy u¿ytkowników, którzy w jakim sensie
odnieli sukces w gospodarce. Zaprezentowane dwa
ujêcia nie wyczerpuj¹ jednak wszystkich definicji
sukcesu. Na przyk³ad firma us³ugowa ceniona na
rynku niszowym mo¿e mieæ trudnoci z dynamicznym rozwojem, trudno te¿ przypuszczaæ, ¿eby mia³a
du¿e szanse trafiæ do grona 100 najwiêkszych przedsiêbiorstw w kraju. Jednoczenie w swojej grupie
przedsiêbiorstw mo¿e ona stanowiæ wzorzec informatyzacji, a jednoczenie wzorzec dobrego zarz¹dzania i efektywnoci ekonomicznej.
W celu zaprezentowania przyk³adu, jak bardzo
mo¿e siê ró¿niæ wspó³czynnik nasycenia infrastruktur¹ informatyczn¹ dla przedsiêbiorstw o innych
charakterystykach, w suplemencie raportu przedstawiono wspó³czynniki efektywnoci inwestycyjnej (tu lepiej je nazwaæ op³acalnoci¹), obliczane
analogicznie jak dla liderów, w grupie przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych poni¿ej 250 pracowników.
Skrótowo (choæ tu nieco nieprecyzyjnie) podmioty
te zwane s¹ czasem ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami (MP). W grupie tej wszystkie wspó³czynniki efektywnoci kolejnych typów produktów
informatycznych s¹ mniejsze ni¿ w przypadku liderów (zarówno w ujêciu 100 najwiêkszych, jak i 120
najbardziej dynamicznych). Dowodzi to, ¿e informatyka daje najwiêksze oszczêdnoci w du¿ych
organizmach gospodarczych.
Zmienia siê te¿ sekwencja produktów op³acalnych (efektywnych) inwestycyjnie. Na czo³o op³acalnoci w sektorze MP wychodz¹ serwery Intel,
bazy danych Btrieve (Pervasive SQL), systemy operacyjne OS/400 oraz Novell NetWare, systemy
EFFIT, DiS 2003

Presented investigations are the proof of which
one IT tools are preferred by different types of
users, which gained a success in the economy.
However, presented two approaches do not
exhaust all the definitions of success. For example
service company highly esteemed on niche market
can have difficulties with the dynamic growth.
Also is difficult to suppose, that has a chance to
became one of 100 greatest companies in country.
Simultaneously in its own industry group such
company can be a good pattern of computerization,
and a pattern for good management and economic
efficiency too.
To present the example, how much can coefficient
of saturation with IT infrastructure differ for
fifferent group of firms, in the supplement of this
report are presented investment efficiency coefficients
(better: profitability), counted similarly as for
leaders, but at the group of companies employing
below 250 people. These entities shortly (but here
a little unprecisely) are called here as Small and
Medium Enterprises (SME). In this group all type
of efficiency coefficients for IT products are less
than for leaders (both in 100 greatest approach,
as in 120 fast growing). This proves, that IT
brings the greatest economical savings in large
business organizations.
At the SME group changes also the sequence
of remunerative (investment effective) products.
On the top of profitability in SME group are Intel
servers, Btrieve databases (now Pervasive SQL),
AS/400 and Novell NetWare operating systems,
Microsoft Exchange mailing systems. A little
surprising appears quite large popularity of OS/
400 operating systems in this group. It can be
18

pocztowe Microsoft Exchange. Nieco zaskakuj¹ca
wydaje siê doæ du¿a popularnoæ w tej grupie systemów operacyjnych OS/400. T³umaczy siê to faktem, ¿e w analizowanej próbce istotny udzia³ maj¹
ma³e przedstawicielstwa du¿ych koncernów miêdzynarodowych, a tak¿e przedsiêbiorstwa, które
(jako liderzy informatyzacji) stosuj¹ rozbudowane
systemy ERP. n
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explained by fact, that essential participation
have small representations of large international
corporations in analysed sample, and also firms,
which (as IT leaders in Poland) use complex ERP
systems. n
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Suplement. Prezentacja op³acalnoci inwestowania w informatykê w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych poni¿ej 250 osób
Supplement. The profitability of IT investments in companies employing below 250 persons

Efektywnoæ inwestycyjna platform sprzêtowych serwerów w grupie MP a popularnoæ
(Investment efficiency of hardware platforms among certain SME's)
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Efektywnoæ inwestycyjna systemów operacyjnych serwerów w grupie MP a popularnoæ
(Investment efficiency of operation systems among certain SME's)
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Efektywnoæ inwestycyjna systemów baz danych w grupie MP a popularnoæ
(Investment efficiency of database systems among certain SME's)
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Efektywnoæ inwestycyjna systemów pocztowych w grupie MP a popularnoæ
(Investment efficiency of mailing systems among certain SME's)
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