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 „Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli włożysz wtyczkę do gniazdka” 
Prawo Sattingera 

Streszczenie 
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych systematycznie wpływa na zmiany 
informatycznych systemów wspomagania zarządzania. Tworzenie organizacji wirtualnych 
jest wynikiem syntezy nowoczesnych zaawansowanych technologii oraz nowych modeli 
zarządzania. Artykuł przedstawia wymagania techniczne oraz kilka rozwiązań możliwych do 
wdrożenia w uruchamianym wirtualnym biznesie. 

Abstract 
The dynamic development of Information Technologies continuously contributes to the 
evolution of the management support systems. The virtual organizations formation process is 
the consequence of synthesis of advanced technologies and new management models. In the 
article there are presented the technical requirements and solutions suitable to implement in 
the creation process of virtual business. 
 
Wprowadzenie 
W kolejnym roku XXI wieku nikt już nie ma wątpliwości co do rewolucji technologicznej z 
ubiegłego stulecia, która znacząco zmieniła niemalże cały świat. Informatyka – początkowo 
domena inżynierów i naukowców, z czasem dynamicznie ulegała rozwojowi i masowej 
popularyzacji.  
Obecnie wielodziedzinowe zastosowania informatyki w bardzo szerokiej skali czynnie służą 
gospodarce, biznesowi, nauce, organom administracji, instytucjom, organizacjom i 
społeczeństwom. Znaczący wpływ informatyki powoduje ciągłe zmiany w naszym życiu 
codziennym, pracy, otoczeniu, sposobach komunikowania i wielu innych. 
Prawdopodobnie największy wpływ informatyki daje się zauważyć w funkcjonowaniu 
gospodarki narodowej, tj. małej, średniej i dużej przedsiębiorczości. Dostępne różnorodne 
rozwiązania informatyczne pozwalają na efektywniejsze prowadzenie biznesu przy relatywnie 
niższych kosztach. Co więcej, dzięki wsparciu informatycznemu pojawiają się nowe 
proaktywne strategie w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozwalające na dynamiczne 
dostosowanie się do potrzeb rynku i jego uczestników. 

Wirtualna organizacja jako synteza nowoczesnych technologii i metod zarządzania 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że nowe formy organizacji i zarządzania powstają w wyniku 
wielu różnorodnych czynników, jednak zdecydowanie kluczowym wśród nich jest 
progresywny rozwój informatyki i dziedzin bezpośrednio z nią związanych, m.in. 
telekomunikacji. Nie bez znaczenia jest także wzrost mobilności urządzeń i ludzi, co 
drastycznie nastąpiło w latach 90-tych XX wieku. Dodatkowy wpływ ma geograficzne 
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Organizacja wirtualna 

Realizacja przedsięwzięcia 

rozpraszanie się różnego typu zasobów (np. danych), będących jednocześnie w relacji z 
określonymi podmiotami.  
Pojęcie „organizacji wirtualnej” (czyli pozornej), pojawiające się już pół wieku temu, do 
dzisiaj nie doczekało się jednoznacznej definicji, dlatego poniżej przytoczonych zostanie 
kilka tych, które wyraźnie podkreślają znaczenie technologii informatycznych we 
współczesnych modelach gospodarki. 
W 1993 roku Richard Brandt, John A. Byrne oraz Otis Port określili, że organizacja wirtualna 
to „czasowa sieć niezależnych przedsiębiorstw - dostawców, klientów, nawet wcześniejszych 
konkurentów, połączonych technologią informacyjną w celu dzielenia umiejętności i kosztów 
dostępu do nowych rynków” [1]. Trzy lata później David Upton i Andrew McAfee 
przedstawili trochę inną definicję wirtualnej organizacji: „Połączenie dziesiątek, a nawet setek 
firm, przy czym każda z nich skupiona jest na tym rodzaju działalności, który wykonuje 
najlepiej, oraz wszystkie są połączone elektroniczną siecią tak, że pracują jako jedna całość - 
elastycznie i przy niższych kosztach - bez względu na swoją lokalizację” [2]. 
Inne definicje również wskazują na fundamentalne znaczenie technologii informacyjnych i 
telekomunikacji: 

♣ „przedsiębiorstwo rozproszone geograficznie i tymczasowo, komunikujące się przy 
pomocy łączności elektronicznej” (David J. Skyrme) [3] 

♣ „organizacja wirtualna nie istnieje w sensie fizycznym, lecz jako elektroniczna sieć 
reprezentująca partnerstwo biznesowe w rozproszonej formie organizacyjnej, która 
pojawia się tylko w celu skorzystania z okazji rynkowych” (Campbell Alistair) 

 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Pięć filarów organizacji wirtualnej (opracowanie własne) 

Na potrzeby niniejszych rozważań można przyjąć następującą definicję autora: Organizację 
wirtualną tworzy sieć partnerów biznesowych współpracujących ze sobą dzięki 
infrastrukturze telekomunikacyjnej i wspomaganiu informatycznemu. Partnerzy realizują 
wspólny cel przedsięwzięcia poprzez posiadane komplementarne kompetencje kluczowe i 
wzajemne zaufanie. Pięć istotnych filarów, na których opiera się idea organizacji wirtualnej 
zostało przedstawione schematycznie na rysunku 1. 

Fazy cyklu życia organizacji wirtualnych 
Cykl życia organizacji wirtualnej można podzielić na cztery fazy, co zostało przedstawione na 
rysunku 2. 



 
 

Rysunek 2. Cykl życia organizacji wirtualnej (opracowanie własne) 
Ogólnie rzecz biorąc, wspomaganie informatyczne w organizacji wirtualnej jest możliwe do 
realizacji we wszystkich czterech fazach cyklu jej życia, jednak bezwzględnie jest ono 
wymagane w fazie działalności sieci partnerów kooperacyjnych, gdzie następuje m.in.  
monitorowanie i sterowanie procesami, wymiana informacji, podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie konfliktów, ewentualne rekonfiguracje organizacji w wyniku częściowych 
niepowodzeń. 
W fazie identyfikacji potrzeb odbywa się proces określenia niszy rynkowej, rozpoznania 
rynku i potrzeb konsumentów na produkty i usługi oraz przeprowadzenia stosownych analiz. 
Jak widać, są to obszary, w których wsparcie technologiami informatycznymi pozwoli na 
szybszą, dokładniejszą i wielowymiarową analizę. Dotyczy to również pozyskiwania i 
gromadzenia z różnych środowisk informacji niezbędnych dla potrzeb tego etapu projektu 
przedsięwzięcia. 
Dla powodzenia uruchamianego przedsięwzięcia wirtualnego bez wątpienia kluczowe 
znaczenie ma faza doboru partnerów. Jest to proces racjonalnej selekcji poszczególnych 
partnerów (firm, pracowników, organizacji), którzy stworzą wirtualną organizację. 
Wielokryterialny dobór powinien opierać się na specyficznej wiedzy, kompetencji, analizie 
zasobów, kosztów i możliwości poszczególnych partnerów. Poza tym, w fazie II prowadzone 
są negocjacje, w wyniku których następuje zakontraktowanie przyszłych relacji z partnerami i 
ustalenie form kooperacji. Informatyczne wspomaganie tych procesów jest jak najbardziej 
możliwe, w niektórych przypadkach staje się wręcz niezbędne. 
Faza rozwiązania organizacji obejmuje zatrzymanie działalności organizacji wirtualnej, 
dystrybucji osiąganych zysków oraz przetwarzania informacji związanych z działalnością 
organizacji, zatem istnieje potrzeba wsparcia procesu wspólnego rozliczenia końcowego i 
zabezpieczenie zgromadzonych danych biznesowych.  

Problemy informatycznego wspomagania tworzenia organizacji wirtualnych 
Z przytoczonych wcześniej definicji wynika jednoznacznie, że organizacje wirtualne 
wymagają narzędzi informatycznych tworzących relatywnie tanie ale pojemne kanały 
informacyjne. Wbrew pozorom na rynku panuje ciągły niedosyt systemów informatycznych 
dedykowanych organizacjom podlegającym ciągłej fluktuacji. Dostępne systemy rozproszone 
(np. typu „mySAP”) obarczone są pewnymi wadami, znacznie utrudniającymi dynamiczną 
zmianę utworzonych procesów i relacji wewnątrz organizacji. Wśród tych słabych stron 
można wymienić przede wszystkim: 

♣ zbyt długi okres czasu wymagany na wdrożenie systemu w organizacji 
♣ bardzo wysokie koszty zakupu, wdrożenia i konserwacji systemu 

Faza III 

Identyfikacja potrzeb 

Dobór partnerów 

Działalność 

Rozwiązanie organizacji Faza IV 

Faza II 

Faza I 



♣ duże koszty i czas przeszkolenia personelu 
♣ ograniczanie możliwości rekonfiguracji ustalonej struktury organizacji 
♣ podejście do procesów jako łańcuchów wartości (zamiast tzw. rekonfigurowalnych 

sieci wartości) 
Podstawowym kryterium decydującym o uruchomieniu działalności wirtualnej jest spełnienie 
przez nią warunku ekonomiczności. Szeroko rozumiane korzyści muszą przekraczać koszty 
założenia i funkcjonowania wirtualnej organizacji. W podejściu technicznym do problemu 
wspomagania tworzenia struktur i działalności wirtualnej konieczne jest określenie spektrum 
wymogów, jakie powinny spełniać oprogramowanie oraz infrastruktura teleinformatyczna. 
Do kluczowych wymagań należą [4]: 

♣ zdolność do przetwarzania danych rozproszonych 
♣ możliwość łączności pomiędzy aplikacjami 
♣ integracja procesów typowa dla systemów typu ‘groupware’ 
♣ zdolność do współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi partnerów 
♣ wewnętrzna i zewnętrzna łączność między pojedynczymi jednostkami 

Tradycyjne technologie, takie jak: EDI, firmowy groupware czy rozległe sieci WAN nie 
sprostują już potrzebom technologicznym organizacji wirtualnych. Dotychczasowe systemy 
nie spełniają trzech ważnych wymogów dotyczących przedsiębiorstw wirtualnych: 

♣ infrastruktura telekomunikacyjna musi oferować możliwość dostosowania się 
poszczególnych partnerów stosujących odmienne systemy informatyczne 

♣ wysokie bezpieczeństwo w działaniach kooperacyjnych partnerów powinno być 
utrzymywane zarówno w przejściowych, jak i długoterminowych relacjach 

♣ wymagana jest wysoka funkcjonalność infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym 
możliwość pracy na zdalnych komputerach 

Priorytetowym zadaniem wspomagania informatycznego staje się zatem przetwarzanie i 
dystrybucja informacji w czasie rzeczywistym zarówno między partnerami, jak i do 
dostawców i klientów powiązanych z systemem. 
Oprogramowanie wspomagające działalność organizacji wirtualnych powinno być modułowe 
oraz ustandaryzowane. Dzięki takiemu podejściu możliwe byłoby włączanie się 
potencjalnych partnerów w strukturę organizacji z zachowaniem niskiego poziomu kosztów. 
Należy zwrócić uwagę, że ceny dostępnych na rynku systemów informatycznych bywają 
kolosalne, co poważnie utrudnia powstawanie firm wirtualnych. Warto także w tym miejscu 
zaznaczyć, że mamy do czynienia z pewnym kontrastem: systematycznie zwiększa się jakość, 
wydajność oraz technologiczne możliwości ogólnoświatowej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, nieodzownej w działalności wirtualnej, natomiast występuje brak 
standardowej platformy informatycznej.  

Przykład rozwiązania wspomagającego uruchomienie działalności wirtualnej 
Jak wspomniano wcześniej, na rynku systemów informatycznych trudno jest znaleźć 
rozwiązania technologiczne dedykowane bezpośrednio organizacjom wirtualnym. Można 
jednak zaobserwować tendencję ewoluowania zintegrowanych systemów informatycznych 
zarządzania w kierunku wspomagania przedsiębiorczości rozproszonej. 
Jednym z dostępnych aktualnie produktów jest rozwiązanie „Microsoft Enterprise 
Application Integration”, umożliwiające organizacjom współdzielenie danych biznesowych 
pomiędzy wewnętrznymi systemami oraz automatyzację procesów biznesowych 
rozproszonych w obrębie całej organizacji [5]. Możliwość integracji heterogenicznych 
systemów stosowanych przez poszczególnych partnerów jest główną cechą tego rozwiązania, 
które w bardzo dużym stopniu spełnia potrzeby informatyczne organizacji wirtualnych. W 
większości przypadków projekty integracyjne trwały w przedsiębiorstwach bardzo długo i 
wymagały miesięcy pracy, a efektem był skomplikowany system, którego utrzymanie było 



bardzo czasochłonne i kosztowne. Narzędzia dostarczane w rozwiązaniu „Microsoft 
Enterprise Application Integration”, znacznie redukują koszty i czas wymagany do wdrożenia 
i zastosowania go w organizacjach. 
Na przykładzie tego rozwiązania można dokładnie przyjrzeć się szerokiemu wachlarzowi 
funkcji, które powinno oferować oprogramowanie dedykowane zwłaszcza organizacjom 
wirtualnym. W „Microsoft Enterprise Application Integration” dostępne są następujące usługi 
techniczne: 

♣ Usługi integracji wewnętrznych aplikacji w procesy biznesowe 
♣ Usługi transportu i przesyłania dokumentów 
♣ Usługi konwersji danych pomiędzy różnych formatami 
♣ Usługi automatyzacji i zarządzania procesami wewnątrz i pomiędzy organizacjami 
♣ Usługi wspierające skalowanie poziome i pionowe 
♣ Usługi automatycznego monitorowania i administrowania narzędziami integrującymi 
♣ Usługi wspierające politykę bezpieczeństwa 
♣ Usługi integracji danych pochodzących z komputerów mainframe 
♣ Usługi wspierające integrację dla różnych platform 
♣ Usługi sieciowe 
♣ Usługi emulowania terminali i zdalnego dostępu 
♣ Usługi analizowania i drążenia danych operacyjnych 
♣ Narzędzia i pakiety programistyczne (SDK) 

Podstawowym komponentem rozwiązania integracyjnego „Microsoft Enterprise Application 
Integration” jest „BizTalk Server”. Pakiet ten oferuje zestaw zaawansowanych narzędzi 
graficznych, które wykorzystywane są do budowy, przekształcania, zarządzania i analizy 
elektronicznego obiegu dokumentów. Zostały one tak zaprojektowane, aby ułatwić realizację 
zadań wymaganych do pełnej integracji aplikacji i systemów biznesowych w organizacji. 
Narzędzia i usługi zawarte w „BizTalk Server” pozwalają na sprawną i skuteczną integrację 
systemów, pracowników oraz partnerów kooperacyjnych organizacji w relatywnie krótkim 
czasie. Narzędzie „BizTalk Server SEED Wizard” umożliwia przetestowanie i wdrożenie 
technik komunikacji typu Business-to-Business nawet w ciągu kilku godzin. Zastosowanie 
wspólnego zbioru usług integracyjnych wielokrotnego użytku daje organizacji możliwość 
znacznie szybszego wdrożenia nowych aplikacji oraz tworzenia relacji z partnerami 
kooperacyjnymi [6]. 
Zastosowanie systemów wieloagentowych do wspomagania doboru partnerów 
kooperacyjnych 
Agent jest jednostką posiadającą zdolność postrzegania swojego środowiska poprzez tzw. 
sensory oraz podejmowania działań w środowisku za pomocą efektorów. Agent programowy 
jest implementowany poprzez odpowiednie oprogramowanie i posiadając powyższe cechy, 
jest zdolny do interakcji z różnymi obiektami, zwłaszcza z innymi agentami pracującymi w 
różnych środowiskach i platformach. 
W wielu ośrodkach badawczo-rozwojowych prowadzone są prace nad projektami systemów 
agentowych przeznaczonych do działań w ramach organizacji wirtualnych, ponieważ 
zastosowanie tej technologii przynosi pomyślne wyniki. 
Procedura wyszukiwania informacji o potencjalnych partnerach biznesowych według 
określonych kryteriów może być realizowana przez system agentów informacyjnych, 
zdolnych do korzystania z takich źródeł danych, jak: WWW (HTML, XML), e-catalogue, 
Yellow Pages, katalogi branżowe, virtual marketplace, bazy danych o firmach i 
przedsiębiorstwach, aukcje internetowe, inkubatory firm wirtualnych i innych. 
Dla agenta programowego podstawową serią danych operacyjnych będzie odpowiedni zbiór 
kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyboru partnerów, np.: 



♣ branża i specjalizacja partnera 
♣ dopasowanie do wymaganych zasobów 
♣ dopasowanie do wymaganych procesów biznesowych 
♣ odpowiedni poziom technologiczny 
♣ komplementarność 
♣ dostęp do określonych obszarów (rynków) 

W celu uzyskania lepszych rezultatów wyszukiwań, powyższe kryteria należy uzupełnić 
dodatkowymi grupami wskaźników i danych, będących informacjami zarówno dyskretnymi, 
jak i rozmytymi, np.: 

♣ liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
♣ liczba obsłużonych klientów 
♣ liczba pracowników 
♣ lokalizacja geograficzna 
♣ posiadane technologie 
♣ posiadana wiedza 
♣ posiadane kluczowe kompetencje 
♣ wielkość posiadanego rynku 
♣ zdolność do autonomiczności działań 
♣ inne 

Wektor kryteriów powinien być odpowiednio ograniczony w celu uniknięcia problemu 
nadmiarowości oraz zakłóceń informacyjnych, utrudniających poprawne działanie agentów w 
fazie wyszukiwania informacji o potencjalnych partnerach. 
Proces nawiązywania kontaktów z potencjalnymi uczestnikami przedsięwzięcia również 
może być wspomagany technologią inteligentnych agentów, podobnie jak późniejsza faza 
negocjacji. W pewnych sytuacjach możliwe byłoby wykorzystanie wcześniejszych szablonów 
działań, np. w przypadku realizacji wirtualnego przedsięwzięcia o specyfice bardzo zbliżonej 
do wcześniejszego (np. prepress elektronicznej książki), co skróciłoby czas pracy agentów i 
wpłynęłoby na przyspieszenie procesu wyboru kooperantów [7]. 

Elektroniczna komunikacja między uczestnikami organizacji 
Stopień intensywności wzajemnego komunikowania się pomiędzy partnerami biznesowymi w 
organizacji wirtualnej jest relatywnie związany z charakterem, rozmiarem i czasem trwania 
całego przedsięwzięcia. Mimo współdziałania uczestników organizacji w oparciu o rozległe 
sieci komputerowe o zasięgu ogólnoświatowym w praktyce może mieć znaczenie 
geograficzne rozproszenie poszczególnych partnerów. W niektórych przypadkach wystarczy 
wymiana informacji i raportów nawet co kilka dni, w innych – konieczna będzie 
nieprzerywalna łączność aż 24 godziny na dobę. Obecny poziom informatyki i technologii 
teleinformatycznych pozwala na wsparcie obu tych skrajnych przypadków wymienionych 
powyżej, jednak wymagany poziom bezpośrednio wpłynie na ustalenie właściwej 
konfiguracji infrastruktury sieciowej i dobór narzędzi informatycznych, a to przełoży się na 
koszty dzierżawy, użytkowania i utrzymania łączy komunikacyjnych. Trzeba jednak 
podkreślić, że organizację wirtualną charakteryzuje wspólne ponoszenie kosztów przez grupy 
lub poszczególnych kooperantów, a zatem dużo łatwiej jest spełnić warunek ekonomiczności 
uruchamianego przedsięwzięcia. W zależności od cech wirtualnego przedsięwzięcia 
komunikacja między partnerami może odbywać się w trybie synchronicznym lub 
asynchronicznym [8]. 
Nawiązując do powyższego, można przedstawić jeszcze jeden wariant rozwiązania 
wynikający z cech wirtualnej organizacji. W fazie konfiguracji organizacji na etapie doboru 
partnerów możliwa jest taka ich selekcja, aby od razu spełniali oni wymogi dotyczące 



wymaganego standardu telekomunikacyjnego (m.in. parametry łączy transmisyjnych), 
oszacowanego we wcześniejszej fazie. 
Duże przedsięwzięcia wymagają stosowania zaawansowanych technologii i bardzo wydajnej 
komunikacji, opartej o specjalne standardy, jednak w przypadku małych projektów do 
informatycznego wsparcia komunikacji można zaproponować następujące narzędzia: 

♣ system poczty elektronicznej 
♣ komunikatory internetowe 
♣ telefonia VoiceOverIP, także stacjonarna i komórkowa 
♣ video-konferencja 
♣ narzędzia zdalnego dostępu 
♣ intranetowy portal informacyjny organizacji 
♣ własny ‘messaging system’ 
♣ własne rozwiązania wymiany danych oparte np. o model SOAP, język XML czy 

starszy standard EDIFACT 
Proponowane techniki idealnie nadają się do realizacji w ramach organizacji wirtualnej 
przedsięwzięć związanych z tzw. produkcją niematerialną, czyli m.in.: 

♣ produkcja wydawnictw elektronicznych (e-book) 
♣ realizacja cyfrowego prepress’u (Desktop Publishing) 
♣ produkcja elektronicznej reklamy 
♣ produkcja oprogramowania 
♣ prowadzenie serwisów informacyjnych w kanałach elektronicznych 
♣ usługi webmastering i webhosting 
♣ e-learning 
♣ realizacja symultanicznych projektów inżynierskich  

Podsumowanie 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach tzw. organizacji wirtualnej są bez wątpienia 
nowoczesną i efektywną formą przedsiębiorczości, gdyż podstawą ich tworzenia jest 
spełnienie warunku ekonomiczności i korzystanie z najnowszych technologii 
teleinformatycznych, natomiast kooperanci skupiają się na swoich kluczowych 
kompetencjach. Jeszcze raz należy zaznaczyć, że prowadzenie działalności wirtualnej może 
się odbywać jedynie dzięki osiągnięciom i możliwościom współczesnej informatyki oraz 
telekomunikacji. 
Wirtualny związek realizatorów przedsięwzięcia ma możliwość szybkiego rozwoju i 
fluktuacji oraz korzystania rozproszonych zasobów informacyjnych, a z tego wynika zdolność 
elastycznego dopasowywania się do wymagań rynkowych i potrzeb konsumentów oraz 
osiągania przewagi konkurencyjnej. Współpraca partnerska w formie organizacji wirtualnej 
może przynieść znacznie większe zyski w porównaniu z kosztami poniesionymi na proces jej 
utworzenia. 
Obszar tematyczny dotyczący wspomagania zarządzania w organizacjach wirtualnych jest na 
tyle rozległy, że artykuł z pewnością nie ujmuje wszystkich problemów i możliwości. Porusza 
on jednak kilka zagadnień obrazujących znaczące różnice pomiędzy starszymi systemami 
informatycznymi zarządzania a nowymi wymaganiami. Prezentuje również występujące 
trendy w rozwiązaniach informatycznego wspomagania wirtualnej działalności biznesowej. 

Literatura 
[1] Richard Brandt, John A. Byrne, Otis Port, „The Virtual Corporation”, Business Week, nr 
2/9/1993 
[2] David Upton, Andrew McAfee, „The Real Virtual Factory”, Harvard Business, 1996 
[3] http://www.skyrme.com/insights/2virtorg.htm 

http://www.skyrme.com/insights/2virtorg.htm


[4] K. R. Hales, J. R. Barker, „Searching for the Virtual Enterprise”, Working Paper 1/00 
[5] Microsoft Corporation, “Przewodnik po Microsoft Enterprise Application Integration”, 
2002 
[6] http://www.microsoft.com/biztalk/evaluation/default.asp 
[7] Antoni Nowakowski, Maciej K. Godniak, „Zastosowanie technologii inteligentnych 
agentów w procesie tworzenia organizacji wirtualnej”, ‘Materiały VIII Sesji Naukowej 
Informatyki’, Szczecin, 2003 
[8] Martha Haywood, „Managing Virtual Teams: Practical Techniques for High-Technology 
Project Managers”, Artech House Publishers, Boston-London, 1998 
 

http://www.microsoft.com/biztalk/evaluation/default.asp

