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/></a> <br /><em>Najwa�niejsze zagadnienia w nowoczesnej organizacji produkcji.</em><br
/><br />Do czytelnik� trafia w�a�nie drugi numer pisma ?Biznes i Produkcja?. Tematem
przewodnim tego wydania jest komunikacja, zar�no w wymiarze mi�zyludzkim, jak i
?mi�zystemowym?. Wydawc� tytu�u jest ASTOR ? dystrybutor sprz�u i oprogramowania do
automatyzacji i informatyzacji produkcji. <br />
<br />Obserwuj�c codzienne
funkcjonowanie firm produkcyjnych i szereg rodz�cych si�w nich konflikt�, trudno nie
zauwa�y� �e jednym z kluczowych czynnik�, kt�e s� przyczyn� spor� i niepowodze�w
dzia�aniach, jest brak efektywnej komunikacji. Przyk�ady mo�na by mno�y� planista
nieposiadaj�cy dok�adnych prognoz; dyrektor produkcji otrzymuj�cy codziennie
zmodyfikowane plany od dzia�u logistyki; mistrz, kt�y musi przerwa�produkcj�w po�owie
partii i nie posiada materia�� do produkcji nast�nej; czy wreszcie kierownik projektu,
niepoinformowany o op�ieniu w realizacji pakietu prac.<br /><br />W najnowszym numerze
?<strong>Biznes i Produkcja</strong>?, g��ny nacisk po�o�ono na informacje, maj�ce na
celu� usprawnianie komunikacji mi�zyludzkiej i ?mi�zysystemowej?. St�d szereg artyku��
traktuj�ch m.in. o zwi�zkach zarz�dzania sprzeda�� z logistyk� produkcji, umiej�no�ciach
mi�kich w zarz�dzaniu w �rodowisku mi�zynarodowym, czy planowaniu komunikacji w
zarz�dzaniu projektami. W misj�edukacyjn� pisma wpisuj� si�r�nie� tematy integracji
system� informatycznych w obszarach zarz�dzania strategicznego i zarz�dzania produkcj�
oraz rentowno�ci inwestycji w zaawansowane systemy zarz�dzania produkcj�. <br /><br />
?Chcemy pokazywa�czytelnikom naszego pisma szanse, przed kt�ymi stoj� polskie
przedsi�iorstwa oraz mo�liwo�ci, jakie stwarzaj� im najnowocze�niejsze rozwi�zania z
dziedziny robotyki, automatyki i informatyki przemys�owej?� - m�i Jaros�aw Gracel,
Redaktor naczelny ?Biznes i Produkcja?.<br /><br />?Biznes i Produkcja? dost�ny jest w
prenumeracie w wersji elektronicznej oraz drukowanej (dost�ny tylko dla kadry zarz�dzaj�cej
�redniego i wy�szego szczebla firm produkcyjnych).<br /><br />Wi�ej informacji na <a
href="http://www.biznes-i-produkcja.pl/" target="_blank">www.biznes-i-produkcja.pl</a> <br
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