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"Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства
на базі I-інжинірингу"
Сучасні трансформаційні процеси в економіці та суспільстві, пов'язані
з пріоритетом інформаційних технологій та інтелекту як ключових чинників
розвитку, позначилися на організації бізнесу. Відкритим питанням залишається модернізація системи інформаційно-аналітичного забезпечення,
без якої всі перебудови в бізнес-процесах є неефективними. Особливої
актуальності набула розробка нових підходів до оптимізації інформаційної
системи із урахуванням чинника технологій та інтелекту.
Метою проведеного дослідження є обґрунтування теоретичної
сутності та розроблення рекомендацій щодо оптимізації інформаційної
системи через реінжиніринг під впливом процесів інформатизації та інтелектуалізації.
Об'єктом дослідження є процес оптимізації інформаційної системи
підприємства.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади оптимізації
інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі структурних перетворень через чинник інтелекту та технологій.
У результаті проведеного дослідження всебічно розглянуто поняття
реінжинірингу та визначено його відповідність оптимізації інформаційної
системи. Продовжено попередні дослідження науковців у частині розробки
проекту організації системи бізнес-процесів. Зокрема, викладено авторський
погляд на співвідношення "цілі/чинники", які складають основу сценаріїв
бізнес-процесів.
Виходячи із важливого завдання максимально адаптувати інформаційне
забезпечення до потреб різних груп користувачів внутрішнього середовища та зовнішнього оточення, запропоновано концепцію І-інжинірингу.
Це обґрунтована перебудова інформаційних процесів згідно із визначенням інтелекту як панівного ресурсу із відповідною техніко-технологічною
підтримкою в межах їх обслуговування без надмірної абсолютизації програмного забезпечення та комунікаційних зв'язків. Викладено його сутність,
організаційно-методичні аспекти та перспективи застосування для оптимізації інформаційних процесів. Інтелект визначено як головний чинник
для оптимізації системи інформаційно-аналітичного забезпечення бізнесу.
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