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Krajowe Biuro Informatyki
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Według naszego rozeznania ceny na komputery produkcji
jowej są od 2-5 razy wyższe od cen jakie płaci użytkownik
zachodni, za porównywalne wyroby• Wiąże się to z niską efektywnością nakładów na prace B + R w Waszym przemyśle i niepowodzeniami na odcinku terminowego uruchamiania maszyn Odra
1305 i Jednolitego Systemu*

Użytkownik krajowi nie mogą tego faktu dalej tolerować
,• i finansować niepotrzebnych strat. Rozwój informatyki staje*
N^hglę niepotrzebnie kosztowny a efekty ekonomiczne informatyki
trude.o uenać za zadowalające* (Dym samym traci na tym nie tylko
^ użytkownik ale i sam przemysł, który nie może rozwinąć odpo^
■ wiednich serii produkcyjnych,
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Rozeznanie* jakie ostatnio zrobiliśmy w zakresie produk- •
cjt edmaiitega^Slrrzętm wskazuje, że powyżej zasygnalizowana
zjaw4sk«tbf4^ieB±ę potęgowało i stąd nasze tą sprawą zaniepokojenie.
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego nie są zakupywane produkowane przez URD i Bułgarię dyski magnetyczne i dlaczego dążycie
do zakupu na to urządzenie licencji z KK./decyzję z dnia 12*DU72
o wstrzymaniu finansowania tej licencji podtrzymujemy/.Podobnie
wygląda sprawa w-zakresie starań o licencje z ki na końcówki
ekranowe podczas, gdy HRD już produkuje.
{Den kierunek działania prowadzi do tego, że M B zaczęło
produkcję drukarek wierszowych nie chcąc kupować naszej drukarki
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naszych Daszyn Odra /podobnie jak ostatnio CSRS/# W ten sposób nie doprowadzimy do wzrostu serii produkcyjnych urządzeń
JS a tym samym nie otrzymamy sprzętu po cenie, która dawałaby
gwaranćję otrzymywania wycier»snych korzyści ekonomicznych
z zastosowań informatyki*
Proszę o przedstawienie "Programu obniżki cen na produkowany sprzęt" do końca października br przyjmując w nim dla
porównania określone typy sprzętu kk*
Do wiadomościt
1* Gabinet Wiceprezesa RM
Obywatela Fr* Kaima
2v Komisja Planowania przy RM
Zespół Przemysłu Maszynowego
3* MPM-Dep.Nowe;} Toohniki.
4. KBI-SY, BA, RI,SW '
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