
Zarządzanie wzmocnione standardem

Do zastosowań komputerów w zarządzaniu zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Sukcesy
Microsoftu związane są w znacznej mierze z gwałtownym wzrostem zastosowań

komputerów do prostych prac biurowych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić sensowne
wykorzystanie maszyny do pisania. Dobrodziejstw oprogramowania typu Office
doświadcza każdy.

Ciągle jednak narzekamy na jakość oprogramowania. Szczególnie niemiła jest spirala
postępu narzucająca nowe wymagania sprzętowi. Nowe wersje oprogramowania biurowego
wymagają coraz silniejszych komputerów. Do prostych prac biurowych trzeba przeznaczać

obecnie komputer Pentium z 32 MB pamięci i dyskiem 2 GB. Czyż nie jest to przesada?
Standard automatyzacji prac biurowych narzucony przez Microsoft jest rzeczywiście
szaleńczy. Zaciera się różnica miedzy silnym stanowiskiem biurowym a przeciętną stacją
roboczą.

Polskie programy też mają swój
wkład w rozwój i dominację
standardu Microsoftu. Prawie
wszystkie programy biurowo-
finansowe pracują w tym
środowisku, choć można zauważyć
pewien wyjątek: polskie programy
finansowo-księgowe dość dzielnie
trzymają się środowiska DOS. I
jest to dobra wiadomość. Można
wytworzyć przyjazne środowisko
pracy z oprogramowaniem
finansowo-księgowym, posługując
się tylko alfanumerycznym trybem
pracy. Niestety, najczęstszym
stanowiskiem takiego
alfanumerycznego klienta jest PC z
dobrą kartą graficzną, a
wystarczyłby przecież monitor
alfanumeryczny klasy VT100.

Mamy już w Polsce wiele silnych firm, które są poważnymi producentami i dostawcami
systemów finansowo-księgowych. Ogólnie można powiedzieć, że są to programy pisane
dla środowiska DOS, preferujące sieć Netware. Nie są w żaden sposób związanie z
pakietem MS Office. Oferta programów zintegrowanych z MS Office jest bardzo uboga.
Trudno znaleźć prosty program do wystawiania faktur, współpracujący z pakietem
Microsoftu, czyli oprogramowanie dla małych firm wykorzystujących kilka pecetów.

Co zrobić z kilkoma komputerami, które koniecznie trzeba połączyć w sieć. Co wybrać?
Sieć wykorzystująca Windows 95 wydaje się najbardziej naturalna, ale będzie przypominać



kapryśną panienkę, która jeszcze nie dorosła do swojej roli. Wprowadzić serwer z Windows
NT? Kolejny koszt. A może zaczekać na stabilniejsze Windows 98. Można również sięgnąć
po rozwiązania sprawdzone, choć nieco przestarzałe w zastosowaniu dla małych firm, tj.
Netware lub Unix. Unix, mimo dostępnej ostatnio bardzo dobrej wersji bezpłatnej (Linux),
nie może się przebić w zastosowaniach biurowych. Standard Microsoftu jest tak
dominujący, że oprogramowanie i sprzęt kilkakrotnie tańszy nie może z nim skutecznie
konkurować. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której wyjście poza ten standard jest dość
ryzykowne.
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