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Agenda

1. Kluczowe pojęcia

2. Wyzwania stojące przed sektorem rolno- 

spożywczym

3. Zastosowanie systemów w sektorze 

rolno-spożywczym



Kluczowe pojęcia



Integracje systemów IT 

to nic innego, jak 

odpowiednie łączenie 

wielu elementów w jedną 

całość tak, aby zapewnić 

przepływ danych między 

nimi.



API Jest to metoda 

komunikacji pomiędzy 

składnikami 

oprogramowania i 

aplikacjami sieciowymi 

oraz wymiany danych 

między oddzielnymi 

systemami.



Co rozważyć przed 
rozpoczęciem integracji?



● Ile systemów ma wymieniać dane? 

● Kto zarządza każdym z objętych integracją 

systemów? 

● Czy wymiana danych ma być automatyczna czy 

na żądanie? 

● Jaki będzie kierunek przepływu danych? 

● Co z konfliktami danych? 

● Czy wszystkie objęte projektem integracyjnym 

systemy udostępniają jakąś formę interfejsu 

wymiany danych? 



Kiedy integracja dwóch 
systemów IT jest możliwa?



Jeśli…

● posiadamy API

● stworzenie konektora nie jest czasochłonne 

● do ‘tanga mamy dwojga’ 

● architektura systemu w projekcie 

integracyjnym została zabezpieczona (dzieje 

się to niezwykle rzadko)

● integracja nie zaburza standardów 

bezpieczeństwa systemów 



Kiedy powinno się integrować 
systemy informatyczne?



Potrzebujemy…

● przyspieszyć liczbę danych procesów w firmie

● zwiększyć efektywność pracy

● posiadać efektywną wymianę informacji

● otrzymywać terminowe, kompleksowe i 

dokładne dane

● optymalizować współdziałanie ludzi, materiałów, 

maszyn i środków pieniężnych



Wyzwania stojące przed sektorem 
rolno-spożywczym, a system



● zmieniające się trendy konsumentów

● działania w dziedzinie Europejskiego Zielonego 

Ładu

● wpływ na rolnictwo i sektor rolny, rosyjskiej 

inwazji na Ukrainę

● wzrost kosztów energii i nawozów

● wyzwania klimatyczne i środowiskowe (np. 

redukcja gazów cieplarnianych)

● ochrona zasobów i jakości wód



Kluczowe wymagania stojące przed tworzonym 

systemem:

informacje we 
właściwym czasie

elastyczność układów 
informacyjno- 
decyzyjnych

różnorodność modeli 
decyzyjnych

wykorzystywanie 
metod i podejść

pomoc w podjęciu 
decyzji



Systemy w sektorze 
rolno-spożywczym



Systemy informatyczne dostarczają informacji z 

zakresu:

● rachunkowości zarządczej 

● zużycia materiałów oraz rozliczenia pracy żywej 

uprzedmiotowionej

● planowania kosztów i podejmowania decyzji 

produkcyjnych

● monitoringu i bilansu zobowiązań i zwrotów z 

inwestycji 



● dotacji i aktualnych informacji o udzielanym 

wsparciu

● elastycznego wykorzystania danych 

zagregowanych w bazie danych

● pomoc w podejmowaniu decyzji poprzez 

symulacje i kalkulatory

● planowania zabiegów i działań zgodnych z 

realizowaną działalnością



Dziękuję za uwagę!


