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Abstract: The paper deals with the issue of how the changes in the economy are 
going to affect business processes and information technology and with the impact of 
global recession on the needs for effective IT processes and business consolidation.
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Pre as ekonomickej prosperity nie je charakteristická efektivita. Mnohé in-
forma no-technologické (IT) riešenia v podnikovej praxi, ale i v nevýrobnej sfére 
prichádzali rýchlo a využívali sa aj za cenu nie úplne efektívnych riešení. Finan-
ná kríza nás núti zamyslie  sa nad efektívnos ou investícií do IT, racionalizáciou 

a úsporami v nich, resp. pomocou informa ných technológií a konsolidáciou IT 
infraštruktúry.

Práve teraz je as na to, aby sme správnym nasmerovaním úsilia zracionalizo-
vali IT prostredie a pripravili ho na obdobie ekonomického rastu. Sú asná situácia 
nás upozor uje i na to, že bez dostatku informácií nebudeme v budúcnosti schopní 
predvída  a pružne reagova  na takéto zásadné zmeny. V globálnej ekonomike budú 
takéto ekonomické riziká existova  vždy, záleží na nás, ako dokážeme naše informá-
cie využi  a správne reagova  na zmeny. Práve tu sa otvára priestor pre informa né
technológie, ako pomôc  ekonomike pri riešení mimoriadnych situácií. 

To, že má niektorý podnik efektívne fungujúci firemný informa ný systém, je 
dobré, ale ove a dôležitejšie je vedie , aká je situácia na trhu, aká je ponuka a dopyt, 
v akom stave je tá – ktorá zákazka, ako plníme požiadavky zákazníkov, aká je reak-
cia zákazníkov, skrátka, aká je situácia v okolí firmy. Ve kú vypovedaciu schopnos
majú tiež bankové informácie, burzové informácie, prieskum trhu, informácie o no-
vých patentoch, informácie z tla ových agentúr, od dodávate ov, zo štátnej správy 
a pod. Kvalitný podnikový informa ný systém by mal popri podnikových informá-
ciách poskytova  práve tieto informácie.

Organizácie h adajú cesty, ako dosiahnu  vä šiu flexibilitu, schopnos  rýchlej-
šie a efektívnejšie reagova  na meniace sa podmienky. Dôležité je tiež, aby sa sledo-
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