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miejsce – Comp-Win, II – Selmar.
W kategorii „Najlepszy Produkt
Hardware” I miejsce firma Selmar,
II miejsce – IBS Polska, a III – ISL
Innowacyjne Systemy Logistyczne.
Uczestnicy konferencji mieli okazj´
wys∏uchaç wielu ciekawych wyk∏adów
i prezentacji oraz wziàç udzia∏
w warsztatach na temat „Tworzenie
dokumentacji INTRASTAT
z wykorzystaniem narz´dzi
informatycznych”.

hot spoty majà pojawiç si´ w 3 tys.
barów McDonald’s. Technologi´
dost´powà zapewnia firma Wayport.

Rosnà apetyty
na polski e-rynek
W ciàgu najbli˝szych dwóch lat
zachodnie firmy zacznà reklamowaç
si´ w polskim Internecie, a majowa
akcesja Polski do UE mo˝e przynieÊç
wiele korzyÊci – mówi w wywiadzie
dla Internet Standard Danny
Meadows-Klue, szef europejskiego
i brytyjskiego oddzia∏u Interactive
Advertising Bureau, organizacji
strzegàcej praw e-rynku.
Przedstawiciel IAB zaznacza, ˝e
w ciàgu najbli˝szych lat znaczàco
wzrosnà wydatki na reklam´
w Internecie, kosztem wydatków
na promocj´ w radiu a nawet prasie.

Bankowy outsourcing
Najwi´ksze polskie banki powa˝nie
rozwa˝ajà oddanie swojej informatyki
firmom zewn´trznym. Wieloletnie
kontrakty mogà opiewaç na kwoty
rz´du 400-500 mln z∏. To du˝e
pieniàdze, ale i tak mniejsze ni˝ koszt
samodzielnego dbania o bankowe IT.
Takie rozwiàzanie ma si´ op∏acaç
wszystkim: bankom, firmom IT
i klientom.
Outsourcing ma polegaç na
odsprzedaniu przez bank ca∏oÊci lub
cz´Êci infrastruktury i
oprogramowania IT firmom
zewn´trznym. Dzi´ki temu bank
pozbywa si´ k∏opotów zwiàzanych
z IT, a firma informatyczna zyskuje
klienta na wiele lat. Przyk∏adów na
Êwiecie jest mnóstwo. W Polsce
jednak ich na razie brak ze wzgl´du
na ograniczenia prawne. Nowe
prawo bankowe ma je znieÊç.

Rekord sieciowej
pr´dkoÊci
Ustanowiono kolejny rekord pr´dkoÊci
transmisji w Sieci. Konsorcjum
Internet2, sk∏adajàce si´ z 200
uniwersytetów oraz organizacji
rzàdowych, pracujàcych nad
technologià sieci nast´pnej generacji,
poinformowa∏o o transmisji danych
na dystansie 11 tys. km ze Êrednià
pr´dkoÊcià... 6,25 gigabita na
sekund´.

e-McDonald’s
W po∏owie 2005 roku w 6 tysiàcach
barów McDonald’s na ca∏ym Êwiecie
b´dzie mo˝na skorzystaç
z bezprzewodowego dost´pu
do Internetu w technologii Wi-Fi.
Przedstawiciele korporacji twierdzà,
˝e ich klienci b´dà mogli w ramach
uiszczonej op∏aty dost´powej pobraç
pliki mp3 oraz zapoznaç si´ z treÊcià
cyfrowych wydaƒ dzienników
i magazynów. Do koƒca tego roku
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W ustanowieniu nowego rekordu
mia∏ swoje zas∏ugi kalifornijski Instytut
Technologii (Caltech) mieszczàcy si´
w Los Angeles oraz genewski CERN.
To w∏aÊnie pomi´dzy tymi dwoma

oÊrodkami nastàpi∏o po∏àczenie.
Ten sam zespó∏ przekroczy∏ ju˝ jakiÊ
czas temu barier´ pr´dkoÊci
4 gigabitów na sekund´, przy
wykorzystaniu IPv6. Tym razem
wykorzystano do testu IPv4, czyli
obowiàzujàcy obecnie system
adresowania w Internecie.

Wrota
do e-administracji
Zakoƒczy∏ si´ drugi etap budowy
systemu „Wrota Ma∏opolski”,
regionalnej cz´Êci projektu „Wrota
Polski”. System, wdro˝ony ju˝
w Urz´dzie Marsza∏kowskim
w Krakowie, rozszerzono obecnie
o mo˝liwoÊci za∏atwiania spraw
urz´dowych przez Internet oraz
nowe modu∏y tematyczne, takie jak:
Edukacja, Kultura, Niepe∏nosprawni,
Praca i Zdrowie. Za jego
poÊrednictwem mieszkaƒcy
województwa ma∏opolskiego mogà
teraz internetowo sprawdziç stan
sprawy urz´dowej, z∏o˝yç skarg´,
wniosek lub zapytanie, regulowaç
op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska,
wydawanie zezwoleƒ na hurtowy
obrót napojami alkoholowymi,
procedury zwiàzane ze zbyciem
samochodu, wydawanie kart
parkingowych, kart w´dkarskich
i wiele innych. Jego realizacja ma
pozwoliç obywatelom i podmiotom
prawnym skorzystaç z us∏ug
elektronicznych, oferowanych przez
regionalne urz´dy administracji
publicznej. Nad systemem w cz´Êci
merytorycznej oraz przygotowania
treÊci przez rok 2003 pracowa∏
Zespó∏ ds. Informacji Publicznej
przy Urz´dzie Marsza∏kowskim
Województwa Ma∏opolskiego.
Od strony technologicznej
system przygotowany zosta∏ przez
ComArch SA.

Opracowali: Dariusz GoÊciniak
i Micha∏ Koralewski

