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Rozdział 3 

Techniki internetowe 
w zarządzaniu 





INTELIGENTNY SYSTEM SZKOLENIA 
W ZAKRESIE E-MARKETINGU JAKO NARZĘDZIE 
WZBOGACANIA WIEDZY DECYDENTÓW W MŚP 

Jerzy Gołuchowski, Ewa Ziemba 
Katedra Informatyki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 

<goluch@ae.katowice.pl; ewa@ae.katowice.pl> 

The article presents the current state of knowledge of decision makers in small 
and medium sized enterprises (SMEs) in the field of possibilities the Internet 
offers for marketing activities, and their needs and expectations regarding the 

new marketing medium. Next, the focus is directed towards e-learning as a 
tool supporting decision makers in acquiring knowledge and skills in the field 

of e-marketing. Moreover, the idea of intelligent Internet-based training 

system facilitating implementation and maintenance of e-marketing in SMEs 
is outlined in the article. 

Keywords:e-marketing, e-marketing training, e-learning. 

1. Wprowadzenie 

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej stworzył nowe kierunki 
dla polityki i działań marketingowych. Obecnie atrakcyjnym narzędziem 

informatycznym marketingu stał się Internet (Brady, Forrest, Mizerski, 2002), 
(Chaffey, 2002), (Coupey, 2001), (Dann, 2001), (Guziur, 2001), (Reedy, Schullo, 

Zimmerman, (2001), (Sznajder, 2000), (Wielki, 2000). l _ Decydenci małych 
i średnich przedsiębiorstw polskich (MŚP) odpowiedzialni za marketing napotykają 
na trudności związane z wprowadzaniem Internetu i jego wykorzystaniem 
w marketingu. Trudności te wynikają przede wszystkim z braku wiedzy 
i umiejętności, dotyczących wprowadzania i prowadzenia e-marketingu 
w przedsiębiorstwie. Wskazują na to m.in. badania ankietowe przeprowadzone 
w ramach międzynarodowego projektu naukowo-badawczego TRlMAR2. Potrzebne 

1 Wykorzystaniu Internetu w marketingu poświęcono wiele publikacji zagranicznych 
i krajowych. 

2 Projekt TRIMAR, czyli On-Line Intelligent Training System for Internet Marketing by 
SME's sector (UK/00/B/F/PP/129_110) jest prowadzony pod egidą Unii Europejskiej, 
w ramach programu Leonardo da Vinci. Skupia on partnerów ze środowiska naukowego 
oraz małe i średnie firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji oraz Polski. 
Wśród wyższych uczelni biorących udział w projekcie są: University of Luton, South Bank 
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jest zatem dostarczenie decydentom aktualnej wiedzy na temat e-marketingu oraz 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji 
w obszarze e-marketingu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w ramach projektu 
TRIMAR opracowano inteligentny internetowy szkoleniowy system doradczy 
wspomagający wprowadzanie e-marketingu w MŚP. 

2. Kierownictwo małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań 
e-marketingu 

Aktualny zakres wykorzystania Internetu w działalności marketingowej 
przedsiębiorstw i ich oczekiwania odnośnie nowego medium marketingu obrazują 
badania przeprowadzone wśród MŚP regionu Śląska. Badaniem ankietowym objęto 
54 przedsiębiorstwa, z czego 30% stanowiły przedsiębiorstwa informatyczne. Wśród 
pozostałych większość (53%) to przedsiębiorstwa poligraficzne, remontowe
budowlane, konsultingowe i finansowo-prawnicze, edukacyjne, transportowe 
i turystyczne. Odpowiedzi udzielali decydenci do spraw marketingu ze 
strategicznego i taktycznego szczebla zarządzania. 

Wśród badanych przedsiębiorstw, 69% używa Internetu w działalności 
marketingowej. Głównymi usługami internetowym, które przedsiębiorstwa 

wykorzystują w działalności marketingowej są strony internetowe oraz poczta 
elektroniczna. Szczegółowa analiza odpowiedzi pozwala stwierdzić w jakim 
zakresie przedsiębiorstwa wykorzystują strony WWW do działań marketingowych. 
Wyniki tych badań są następujące : 

• 55% przedsiębiorstw (w tym wszystkie informatyczne) ma strony 
internetowe i używa ich do celów marketingowych, 

• 13% przedsiębiorstw ma strony internetowe ale nie używa ich celów 
marketingowych, 

• 13% przedsiębiorstw nie ma stron internetowych ale wykorzystuje Internet 
do celów marketingowych, 

• 19 % przedsiębiorstw nie ma stron internetowych i nie używa Internetu do 
celów marketingowych. 

University w Londynie, Westfalische Wilhelrns Universitat w Munster, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Universidade Aberta w Lizbonie, Technical University 
w Koszycach. 
Koordynatorem projektu TRIMAR z rarruema Akademii Ekonomicznej jest 
prof. AE dr hab. Jerzy Gołuchowski. W skład zespołu wchodzą: dr Grażyna Billewicz, mgr 
Aleksander Billewicz, dr Krzysztof Kania, dr Ewa Ziemba 
Szczegółowe informacje o projekcie, jego celach, etapach i rezultatach poszczególnych 
etapów znajdują się na stronach internetowych: 
• polskiej : http://www.ae.katowice.pl/trimar 
• angielskiej: http://www.ebusinesslearning.info/trimar 
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Taka struktura odpowiedzi wskazuje, że część przedsiębiorstw mających 

witryny internetowe nie dostrzega ich roli w działalności marketingowej. Znaczny 
odsetek przedsiębiorstw nie ma stron internetowych ale wykorzystuje Internet 
w marketingu, posługując się przede wszystkim pocztą elektroniczną. Podobne 
wyniki uzyskali partnerzy zagraniczni projektu TRIMAR3. 

Przedsiębiorstwa wypowiedziały się również na temat instrumentów 
marketingowych, które ich zdaniem powinny być wykorzystywane w działalności 
e-marketingowej. Wyniki badań w zakresie oczekiwań przedsiębiorstw odnośnie 
sposobu wykorzystania Internetu w kampaniach marketingowych przedstawia 
tabela 1. 

Otrzymane wyniki wskazują, iż przedsiębiorstwa nie dostrzegają wszystkich 
możliwości jakie stwarza zastosowanie marketingu internetowego. Tylko 
trzy przedsiębiorstwa prowadzą obecnie kompleksowe kampanie e-marketingowe, 
obejmujące wszystkie instrumenty marketingu-mix. W pozostałych główny kierunek 
wykorzystania Internetu to przede wszystkim prezentacja produktów i marki 
przedsiębiorstwa. 

Tabela 1. Wykorzystanie instrumentów marketingu-mix w e-marketingu. 

Instrumenty marketingu-mix Liczba firm Liczba firm(%) 

Katalog produktów 46 85% 
Marka 40 74% 
Reklama 39 72% 
Promocja 33 61% 
Cennik produktów 30 56% 
Personel 14 26% 
Sprzedaż 14 26% 

Źródło: ankieta. 

Zdaniem badanych przedsiębiorstw, w celu pozyskania nowych klientów 
i rynków oraz utrzymania dotychczasowych, na stronach internetowych należy 

eksponować mocne strony (atuty) przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich 
przedstawiono w tabeli 2. 

Reasumując, decydenci MŚP dostrzegają rolę Internetu w działalności 
marketingowej. Są zgodni, że e-marketing wkracza do gospodarki i przedsiębiorstwa 
będą zmuszone prowadzić kompleksowe kampanie marketingowe, obejmujące 

marketing off-line oraz marketing on-line. Mają nawet pewne pomysły i projekty 
dotyczące Internetu jako nowego medium marketingu. Jednocześnie dostrzegają, że 
ich wiedza i umiejętności są niewystarczające. 

3 Wyniki badań są dostępne na witrynie internetowej projektu TRIMAR. 
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Tabela 2. Potrzeba eksponowania na stronach www mocnych stron 
przedsiębiorstwa. 

Mocne strony przedsiębiorstwa Liczba firm Liczba firm(%) 

Wysoka jakość produktów 41 
Dostosowywanie produktów do indywidualnych 

39 
potrzeb klienta 
Wysoka innowacyjność produktów 22 
Posprzedażna obsługa klientów 19 
Metody przywiązania klientów do danego punktu 

8 
sprzedaży 

Połączenie strony internetowej z eksploatowanymi 
8 

w przedsiębiorstwie SI 

Źródło: ankieta. 

3. Potrzeby szkoleniowe decydentów małych i średnich 
przedsiębiorstw z zakresu e-marketingu 

76% 

72% 

41% 
35% 

15% 

15% 

Wprowadzenie e-marketingu do działalności przedsiębiorstw oraz 
zintegrowanie kampanii marketingowych off-line i on-line nie jest procesem 
łatwym. Wymaga bowiem nowych umiejętności od decydentów i specjalistów do 
spraw marketingu. Przeprowadzona ankieta pozwoliła określić bariery we wdrażaniu 
marketingu internetowego. Jedną z ważniejszych przeszkód w wykorzystaniu 
Internetu w działaniach marketingowych jest brak wiedzy, umiejętności 

i doświadczenia w tym zakresie. Więcej niż połowa decydentów oceniła swój 
poziom wiedzy i umiejętności w dziedzinie marketingu internetowego za niski 
i niewystarczający. Szczegółowe wyniki badań w tym zakresie przedstawiono 
w tabeli 3. 

Tabela 3. Bariery wdrażania e-marketingu. 

Bariery Liczba firm Liczba firm(%) 

Brak wiedzy i umiejętności w zakresie technik 
26 48% internetowych 

Brak doświadczenia w zakresie marketingu 
23 43% internetowego 

Problemy prawne i związane z bezpieczeństwem 13 24% 
Wysoki koszt 13 24% 
Brak informacji o możliwościach Internetu 12 22% 
Brak pomysłu na prezentacje firmy w Internecie 10 19% 
Inne sposoby marketingu są skuteczniejsze 4 7% 

Źródło : ankieta. 
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Jednocześnie wszystkie przedsiębiorstwa uważają, że szkolenie decydentów 
i pracowników w zakresie marketingu internetowego przyczyniłoby się do ich 
sukcesu marketingowego. Aż 93% badanych przedsiębiorstw jest zdania, że rola 
takiego szkolenia jest kluczowa lub ważna. Większość z nich jest takim szkoleniem 
zainteresowana. 76% przedsiębiorstw zgłosiło zapotrzebowanie na szkolenia na 
wybrane przez siebie tematy i poziomy. Wskazaną przez decydentów MŚP tematykę 
proponowanych szkoleń oraz zapotrzebowanie na nie przedstawia tabela 4. 

Badani respondenci są świadomi niewystarczalności swojej wiedzy na temat 
e-marketingu i wykazują zainteresowanie szkoleniami. Za interesującą formę 

wzbogacenia wiedzy i podniesienia swoich umiejętności uznali samodzielną naukę 
w oparciu o CD-ROM, a zwłaszcza szkolenie poprzez Internet. Analiza wymagań 
przedsiębiorstw pozwala wysunąć tezę, że szkolenie na odległość ( distance 
learning), a w szczególności e-leaming jest dobrym pomysłem wspomagania 
decydentów w działaniach e-marketingowych. 

4. Możliwości wykorzystania e-learningu w zakresie wzbogacania 
wiedzy i umiejętności e-marketingowych decydentów 

E-leaming może przybierać różne formy, od najbardziej podstawowych do 
zaawansowanych. Wśród nich wyróżnia się: 

• bazy danych, będące najprostszą formą e-learningu (np. bazy danych, 
zawierające wyjaśnienia konkretnych problemów merytorycznych lub 
praktycznych, encyklopedie multimedialne, słowniki itp), 

• support online, działające w postaci forum, chat rooms, biuletynów, e-rnaili, 
bardziej interaktywne niż bazy danych, oferujące możliwość uzyskania 
dokładniejszych informacji, jak i szybsze reakcje na zapytania, 

• szkolenia asynchroniczne czyli e-learning w najbardziej znanej formie, 
pozwalające na naukę we własnym tempie, umożliwiające kontakt z tutorami 
poprzez grupy dyskusyjne, e-maile i biuletyny lub całkowicie od nich 
niezależne i zawierając odwołania do materiałów źródłowych, 

• szkolenia synchroniczne, czyli szkolenia prowadzone przez instruktora 
w czasie rzeczywistym, do których uczniowie dołączają się o określonej 

porze i komunikują się z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia. 

Badani decydenci uznali za przydatne szkolenie asynchroniczne, 
a preferowane przez nich metody szkoleń to: 

• szkolenie w formie wykładu, 

• szkolenie w formie prezentacji studiów przypadku (Case Studies) - 76% 
przedsiębiorstw i modelowych rozwiązań - 44% przedsiębiorstw. 

Niewątpliwie wybór wynika z wielu zalet e-leamingu, mających szczególne 
znaczenie dla decydentów MŚP. O problemach e-leaming, elementach tworzących 
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to środowisko, jego zaletach i wadach traktują m.in. Breuer, Bromberger, 
Kiedrowski, Schweers, (2002), (Kubiak, 2000), (Oliver, 2002). Rozwiązania 

e-leamingowe pomagają bowiem przełamać ograniczenia tradycyjnego procesu 
nauczania, jak również obniżyć koszty związane z pozyskiwaniem wiedzy 
w przedsiębiorstwie. Systemy e-learning gwarantują kontrolowany dostęp każdego 
decydenta do niezbędnej dla niego wiedzy, w najdogodniejszym dla niego 
i przedsiębiorstwa czasie, z m1eJsca pracy lub z domu. Nie wymagają 

oddelegowania decydenta do miejsca szkolenia i wyłączenia go z codziennych 
obowiązków i procesów decyzyjnych. Ponadto szkolenia e-learning zapewniają 
indywidualizację procesu nauczania dzięki możliwości dostosowania zakresu, 
intensywności, tempa i poziomu programu do potrzeb przedsiębiorstwa i decydenta, 
a także umożliwiają wielokrotne korzystanie z dostarczonej wiedzy, 
z samoobsługowym dostępem do dedykowanego materiału i dodatkowym 
wsparciem. Decydenci mogą przystępować do szkolenia i uzupełniania wiedzy 
w sytuacji, gdy mają do wykonania konkretne zadanie, rodzące potrzebę zdobycia 
nowych umiejętności, bądź doskonalenia i pogłębienia już posiadanych. 
Wymienione zalety są bardzo istotne w przypadku MŚP, gdyż w takich 
przedsiębiorstwach specjalizacja pracy jest mniejsza i mniejsza jest substytucyjność 
decydentów i pracowników. 

Tabela 4. Potrzeby szkoleniowe MŚP w zakresie e-marketingu. 

Temat szkolenia Zapotrzebowanie 

Ustanowienie obecności firmy w Internecie 
Możliwości, jakie stwarza Internet dla marketingu 

Funkcje marketingowe witryn internetowych 
Monitoring efektywności witryn internetowych 

Testowanie, ocena i utrzymanie witryn internetowych 

Marketingowe narzędzia i techniki witryn internetowych 

Budowa relacji z klientem poprzez witryny internetowe 

Internetowe modele marketingowe 
Internetowy marketing mix 

Internetowa strategia marketingowa 

Bazy danych i marketing bezpośredni 

Źródło: ankieta. 

5. Zarys systemu szkolącego decydentów MŚP w zakresie 
e-marketingu 

43% 

57% 

63% 
57% 

54% 

61% 
67% 

54% 

48% 

54% 

43% 

Wynikiem przeprowadzonych badań było opracowanie modelu szkolenia 
decydentów MŚP z zakresu e-marketingu. W modelu tym należało uwzględnić: 

174 



Inteligentny system szkolenia ... 

• narzędzia sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności decydentów 
w obszarze e-marketingu, w celu dostosowania odpowiedniego szkolenia, 

• wiedzę w formie wykładu, niezbędną dla podejmowania racjonalnych decyzji 
w obszarze e-marketingu, 

• praktyczne przykłady i rozwiązania, rozwijające umiejętności decyzyjne 
dotyczące e-marketingu, 

• narzędzia wspomagające rozwiązywanie własnych problemów decyzyjnych 
w obszarze e-marketingu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom decydentów MŚP zaproponowano 
wykorzystanie e-learningu w formie szkolenia asynchronicznego, dostarczanego 
poprzez Internet. Inteligentny internetowy system szkoleniowy dla MŚP - TRIMAR 
składa się z trzech modułów (rys. 1 ): 

• modułu oceny wiedzy (Self Assessment Tool - SAT), 

• modułu dostarczania wiedzy (Training Modules - TM), 

• modułu rozumowania poprzez przypadki (Case-Based Reasoning System -
CBR). 

Ponieważ jednym z podstawowych ogniw uczenia się jest kontrola 
i samoocena wiedzy oraz umiejętności, moduł SAT jest przeznaczony do oceny 
wiedzy decydentów na temat e-marketingu. Opracowując testy sprawdzające wiedzę 
należy oprzeć się na zasadach opisanych przez Arendsa (1998). Do oceny wiedzy 
można wykorzystać różnego rodzaju testy zestandaryzowane, np.: 

• zadania prawda/fałsz Gednokrotny wybór odpowiedzi), 

• zadania na przyporządkowanie (wybór z jednej listy pozycji, która najlepiej 
odpowiada wybranej pozycji z drugiej listy), 

• zadania z luką (wpisanie odpowiedniej wartości, np. wyrazu, wyrażenia, czy 
liczby w zaznaczone miejsce w zdaniu), 

• zadania wielokrotnego wyboru (wybór z listy jednej odpowiedzi poprawnej), 

• zadania wielokrotnego wyboru złożone (wybór jednej lub więcej odpowiedzi 
prawidłowych). 

Testy w systemie TRIMAR mają charakter zadań wielokrotnego wyboru 
złożonych. Zdaniem wielu specjalistów tego typu zadania najlepiej sprawdzają 

wiedzę uczących się. Problemem jest natomiast ich staranne i poprawne 
opracowanie. Konstruując pytania dla samooceny wiedzy decydentów MŚP 
zwracano uwagę na czytelność i jednoznaczność trzonu pytań oraz odpowiedzi 
a także umieszczenie w trzonie pytania odpowiedniej jakościowo i ilościowo 

informacji oraz dopasowanie pod względem merytorycznym i formalnym 
odpowiedzi do trzonu pytania. Poprawnie opracowane zadania wielokrotnego 
wyboru pozwalają sprawdzić umiejętności poznawcze i analityczne decydentów. 
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Podejmowanie decyzji marketingowych 
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Inteligentny internetowy system szkoleniowy 

Rysunek 1. Model systemu szkoleniowego TRIMAR. 

Po zakończeniu testu przez decydenta system dokonuje punktowej 
i procentowej (udział dobrych odpowiedzi w ogólnej liczbie odpowiedzi) oceny 
odpowiedzi na pytania. Oprócz tego wyświetlane są wszystkie pytania 
z odpowiedziami zaznaczonymi przez decydenta, jak i odpowiedziami 
prawidłowymi. Dzięki temu decydent może porównać własne odpowiedzi 
z odpowiedziami poprawnymi. W zależności od oceny decydent może być 

skierowany na odpowiedni kurs i na odpowiedni jego poziom do modułu TM, 
w celu nabycia wymaganej wiedzy i umiejętności. Testy w module SAT i lekcje 
w module TM są podzielone na grupy tematyczne zgodne ze zgłoszonymi 

potrzebami przedsiębiorstw (tabela 4). 

Trudnym zadaniem projektowym okazało dostarczenie decydentom MŚP 
wiedzy teoretycznej i praktycznej za pomocą lekcji. Rozważono wyróżnione przez 
Cz.Kupisiewicza cztery grupy metod nauczania - uczenia się (metod prowadzenia 
lekcji) Szczegółowy opis poszczególnych metod nauczania - uczenia się przedstawia 
Kupisiewicz (2000): 

• metody oparte na obserwacji (oglądowe), do których zalicza się pokaz 
i pomiar, 
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metody oparte na słowie (werbalne), m.in.: opowiadanie, wykład, pogadankę, 
dyskusję czy pracę z książką , 

metody oparte na działalności praktycznej, np. metoda laboratoryjna oraz 
case study, 

metody gier dydaktycznych, metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna, 
metoda inscenizacji. 

W module TM wyodrębniono dwa poziomy zaawansowania, na jakich 
odbywa się zdobywanie wiedzy: poziom podstawowy i zaawansowany. 
Na poziomie podstawowym jako formę lekcji wykorzystano wykład, który 
aktywizuje myślenie hipotetyczna - dedukcyjne słuchaczy. Wykłady przedstawione 
są w podziale na tematy zgodne ze zgłoszonymi potrzebami MŚP (tabela 4). 
W zasadniczej strukturze wykładu przyjęto trzy części: 

• 

• 

• 

część wstępną - zaznajomienie z przedmiotem wykładu, opisanie pojęć, 
przedstawienie planu wykładu lub pytań problemowych, na które treść 

wykładu odpowie, 

część główną - omówienie zawartej w planie tematyki, przedstawienie tezy 
i materiału dowodowego w ustalonym porządku, 

część podsumowującą - syntetyczny przegląd przedstawionych treści, 

podkreślenie ich istotnych elementów w formie ogólnych zasad i praw. 

Dla każdego wykładu wskazano linki do stron internetowych, na których 
znajdują się dodatkowe informacje o przedstawianych w wykładzie zagadnieniach. 

Zaawansowany poziom lekcji stanowią Case Studies (pozwalające na 
realizację metody case-based learning), stanowiące praktyczne przykłady 

prowadzenia e-marketingu przez przedsiębiorstwa. Celem Case Studies jest 
rozwijanie umiejętności decyzyjnych oraz rozwiązywanie własnych problemów 
poprzez dobór analogicznych przypadków. Case Studies zostały opracowane we 
współpracy z przedsiębiorstwami, które w swoJeJ działalności zdobyły 

doświadczenie we wprowadzaniu i prowadzeniu e-marketingu. Obejmują one 
zarówno przedsięwzięcia zakończone sukcesem, jak i niepowodzeniem. Każdy Case 
Study opisuje problemy przedsiębiorstw, dotyczące trzech szczebli zarządzania: 

strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Problemy ujęte są w pięciu grupach: 
zdefiniowanie istoty przedsiębiorstwa, szczegółowa analiza przedsiębiorstwa, 

planowanie strategii rozwoju, realizacja biznesplanu, monitoring i kontrola 
działania. 

W każdej grupie zidentyfikowano szczegółowe problemy i sposoby ich 
rozwiązania przez przedsiębiorstwo. Każdy Case Study jest podsumowany w postaci 
Raportu Case Study i Analizy Case Study. W Raporcie Case Sudy przedsiębiorstwo 
przedstawia charakter swojej działalności, wyzwania, podjętą kampanię, problemy 
i przyjęte rozwiązania. Natomiast Analiza Case Study stanowi podsumowanie 
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dotyczące strategii, wyzwań, problemów i rozwiązań na poszczególnych szczeblach 
zarządzania oraz wskazuje ostateczny rezultat działań i werdykt. 

Wydaje się, iż niezwykle pomocnym decydentom MŚP jest moduł CRB, 
którego zadaniem jest rozwijanie umiejętności decyzyjnych i wspomaganie 
rozwiązywania problemów decyzyjnych. Implementuje on Case Base Reasoning 
i oznacza: 
• rozumowanie przez przypominanie (Leake, 1996), 

• rozwiązywanie nowych problemów poprzez adaptację rozwiązań, które były 
stosowane w przypadku starych problemów (Riesbeck, Schank, Hillsdale, 
1989), 

• podejście do rozwiązywania i uczenia się problemów (Aamodt, Plaza, 1994). 

W module CBR zgromadzono wiedzę pozyskaną z analizy przypadków 
(Case Studies). Moduł umożliwi analizę doświadczeń (sukcesów i porażek) 
przedsiębiorstw w obszarze e-marketingu. Doświadczenia takie są niezmiernie 
przydatne dla tych przedsiębiorstw, które są na etapie wdrażania e-marketingu. 
Decydent ma możliwość zidentyfikowania swojego przedsiębiorstwa i jego 
problemów. Do wyszukiwania w bazie Case Studies przypadków podobnych do 
podanej specyfikacji CBR wykorzystuje algorytm najbliższego sąsiada. Podstawowe 
parametry, według których następuje wyszukiwanie przedstawia tabela 5. 

Po podaniu wybranych bądź wszystkich parametrów decydent ma możliwość 
analizy podobnych problemów oraz ich rozwiązań . Takie podejście umożliwia 

rozwiązywanie problemów decyzyjnych przez adaptację rozwiązań, które były 

stosowane przez inne przedsiębiorstwa. 

System szkoleniowy TRIMAR powm1en wspomagać decydentów 
w podejmowaniu decyzji e-marketingowych. Mogą z niego korzystać decydenci 
przedsiębiorstw w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej 
z zakresu e-marketingu. System umożliwia rozwijanie umiejętności decyzyjnych 
oraz wspomaga decydentów w rozwiązaniu konkretnych problemów decyzyjnych 
dotyczących działalności e-marketingowej. 

6. Zakończenie 

W artykule przedstawiono system przeznaczony dla decydentów MŚP, 
umożliwiający im wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie 
e-marketingu. System opracowano w ramach międzynarodowego projektu 
TRIMAR, koordynowanego przez University of Luton. Jest on zaimplementowany 
jako inteligentny system szkoleniowy w środowisku WWW i prowadzi szkolenie 
decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z wprowadzaniem 
prowadzeniem w MŚP e-marketingu. Inteligencja systemu opiera się na metodach 

case-base learning i case-base reasoning. Problemy case-base learning oraz case
base reasoning przedstawiają m.in. Kolodner, (1993) i Watson, (1997). 
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Tabela 5. Podstawowe parametry algorytmu najbliższego sąsiada. 

Kryterium Wartość 

Struktura zarządzania • płaska 

• hierarchiczna 
Branża • usługi 

• technologia informacyjna 
• konsulting i doradztwo 
• Internet 
• sprzedaż detaliczna 

Wielkość • 1 - 10 pracowników 
przedsiębiorstwa • 11 - 50 pracowników 

• 50 i wiecei oracowników 
Kategoria problemu • mała sprzedaż 

• trudności w zaspokojeniu potrzeb klientów 
• zdobycie nowych klientów 
• zdobycie nowych rynków 
• zmniejszenie kosztów operacyjnych 
• mała świadomość marki 

Zasięg działalności • region 
• kraj 
• świat 

Strategia biznesu • brak 
• opracowana 

• bardzo dobrze ooracowana 
Strategia działalności • brak 
internetowej • opracowana 

• bardzo dobrze ooracowana 

Źródło: Projekt TRIMAR 

Niezbędnym rozszerzeniem systemu jest moduł analizujący zachowania 
menadżerów zaangażowanych w szkolenia i wytyczania na tej podstawie 
„najlepszej" ścieżki wzbogacania wiedzy. Opracowanie takiego modułu będzie 
przedmiotem dalszych prac zespołu. 
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