Elektroniczna gospodarka

Czy Internet pomo˝e nam zmieniç
informacje w wiedz´?
Nowy vortal dla Êrodowiska logistycznego: www.logistyk.pl

J

ak zmieniç informacje w profesjonalnà
wiedz´? Jest to kluczowe pytanie
przed którym stajemy, bombardowani
ze wszystkich stron informacjami ró˝nego kalibru.
Ka˝dy przyzna, ˝e informacje z których korzysta na co dzieƒ w swojej pracy, pochodzà z bardzo wielu êróde∏
o ró˝nym stopniu wiarygodnoÊci.
Uczestniczymy w szkoleniach i spotykamy si´ z ludêmi z bran˝y. Pniemy si´ po
wy˝szych szczeblach wykszta∏cenia
i s∏uchamy plotek. Przeglàdamy pras´
codziennà i korzystamy z ksià˝ek lub
podr´czników. Nieprzerwany potok informacji p∏ynie do ka˝dego z nas z pomocà mediów elektronicznych, które sà
wszechobecne.
Stale musimy dokonywaç wst´pnej selekcji, choçby wedle zasady to mnie interesuje, a tamto nie ma dla mnie znaczenia. To jednak nie wszystko, bowiem n´ka nas problem doboru dobrych êróde∏ tej informacji. Którym
z nich ufaç? Ciàgle wraca pytanie: czy
to co uda∏o nam si´ wydobyç z wielu
êróde∏ informacji zachowuje swojà
wa˝noÊç, czyli pytamy si´ o dwie kolejne cechy informacji: o ich rzetelnoÊç
i o ich aktualnoÊç. Czy niespodziewanie plotka nie oka˝e si´ bardziej wiarygodna ni˝ publikacja prasowa?
Problem rzetelnoÊci i aktualnoÊci informacji staje si´ dramatycznie wa˝ny
w dobie Internetu. Chocia˝ w Polsce to
nowe medium dopiero znajduje sobie
miejsce, to w minionym 2000 roku byliÊmy Êwiadkami eksplozji propozycji kierowanej do masowego odbiorcy przez
tzw. portale horyzontalne. Za pomocà
du˝ych nak∏adów na reklam´ tacy operatorzy jak „Onet” czy „Arena” próbowali nas zach´ciç do korzystania z Internetu w poszukiwaniu wszelkich informacji.
Mówi si´ dzisiaj, ˝e miliony dolarów wydane na promocj´ tych adresów nie
przynios∏y oczekiwanych rezultatów.
Nie jesteÊmy byç mo˝e jeszcze spo∏eczeƒstwem informatycznym, jak Amerykanie, czy niektóre kraje skandynawskie.
Inaczej wyglàda kwestia tzw. vortali
czyli internetowych serwisów bran˝o-
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wych. Sà to wyspecjalizowane witryny, które zdobywajà sobie coraz wi´cej
zagorza∏ych zwolenników
na ca∏ym Êwiecie. Szukajàc dzisiaj np. informacji
o ca∏ym rynku szkoleƒ lub
o ofertach szkoleniowych,
nie zaglàdam do Wirtualnej Polski, ale wywo∏uj´
stron´ www.szkolenia.com
Badania Êledzàce rozwój
Internetu na ca∏ym Êwiecie dowodzà, ˝e
takie serwisy rozwijajà si´ najszybciej,
bowiem majà dobrze okreÊlone funkcje
i zdefiniowany kràg odbiorców, dla których robià to czego ci odbiorcy oczekujà.
Ârodowisko logistyczne w Polsce nie
jest na razie rozpieszczane jeÊli idzie
o bran˝owe serwisy internetowe. Warto
wi´c zwróciç uwag´ na najnowszà propozycj´ umieszczonà pod adresem
www.logistyk.pl. Serwis przygotowa∏o
konsorcjum ASP Systemy Telekomunikacyjne i Data Group, inaugurujàc jego
wersj´ próbnà przy okazji ostatnich targów logistycznych w Warszawie w listopadzie 2000 roku. Od poczàtku tego
roku pojawiajà si´ w nim zapowiedziane informacje, których aktualnoÊç i przydatnoÊç sà warunkiem, aby serwis dobrze spe∏nia∏ swoje zadania.
W obecnej postaci www.logistyk.pl
koncentruje si´ na funkcji informacyjnej,
chocia˝ wydawca przygotowuje tak˝e
rodzaj gie∏dy powierzchni magazynowych i frachtów, a wi´c b´dzie rozwija∏
tak˝e funkcj´ transakcyjnà serwisu. Tymczasem strona informacyjna ma dwa
oblicza. Po pierwsze, chodzi o bie˝àce
informacje, które majà walor aktualnoÊci
i praktycznoÊci. Dla tego celu pojawia
si´ specjalne „okienko” obs∏ugiwane
przez specjalistów z Polskiej Gazety
Transportowej, którzy selekcjonujà i publikujà w nim goràce informacje. Po drugie, chodzi o informacje o wi´kszym
ci´˝arze gatunkowym, których êród∏em
sà przepisy prawne oraz badania rynkowe i ekspertyzy. Dostawcà informacji
prawnych jest Dom Wydawniczy ABC,
oddzia∏ Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. Dostawcà raportów rynkowych

i baz danych jest Data Group. Przewidziany jest udzia∏ tak˝e innych dostawców informacji marketingowych, m. in.
firm doradczych. Ekspertyz´ i nadzór
merytoryczny zapewnia zespó∏ kierowany przez prof. Halin´ Brdulak z SGH
w Warszawie.
Pierwsze reakcje na wersj´ próbnà tego serwisu by∏y zach´cajàce na tyle,
aby powiedzieç, ˝e widoczna jest potrzeba informacji w Êrodowisku transportowo-spedycyjnym. Dostawcy rozwiàzaƒ logistycznych sà zainteresowani
wspó∏pracà, aby pokazaç swoje najnowsze mo˝liwoÊci. Zespó∏ redakcyjny
b´dzie umieszcza∏ w vortalu wybrane
przez siebie i opracowane opisy udanych rozwiàzaƒ, aby pokazywaç innym
przedsi´biorstwom warte naÊladowania
wzorce. Redakcja deklaruje, ˝e b´dzie
propagowaç akceptowane zasady
benchmarkingu i ju˝ dzisiaj zwraca si´
do mened˝erów i specjalistów z proÊbà
o nadsy∏anie swoich propozycji i dzielenie si´ swoimi doÊwiadczeniami.
Wspó∏praca
nowego
serwisu
www.logistyk.pl z Instytutem Logistyki
i Zarzàdzania oraz z czasopismem
„Logistyka” pozwalajà mieç nadziej´,
˝e aktualne wyniki badaƒ b´dà szybko
publikowane w Internecie. Najnowsze
badanie, które znajdzie si´ niebawem
na ∏amach dodatku specjalnego do
„Logistyki” (marzec 2001), b´dzie udost´pnione w nowym vortalu, we fragmentach, ju˝ w lutym. Jego tematem jest
logistyka i zarzàdzanie informacjà.
Zapraszamy do Internetu.
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