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OKOSODUNK?
Régen csak emberek között tartottuk számon okosakat, esetleg néhány
állat érdemelte ki ezt a jelzőt. Ma már tárgyainkra is egyre gyakrabban
mondjuk, hogy „okos”, „intelligens”. Nem csak órára, telefonra, de vízre,
edényre, ruhára is. Nos, én még senkit nem láttam vizespalackjával
Shakespeareről beszélgetni… Az okos egyszerűen több funkciót jelent,
a technika fejlődésének bámulatra méltó, ám mégis csak természetes
fejlődését.
De okosabbak leszünk-e mi magunk ettől? Ha az ember felül a metróra, körülötte mindenki a képernyőjébe mélyed. A tinédzserek már alig
„lógnak együtt”, helyette rohannak haza az iskolából, hogy közösségi
portálokon csevegjenek.
Divatos ma Y, Z generációról beszélni, miszerint a számítógéphez való
viszonyunk jelentené generációs mibenlétünket. Kétségtelen, hogy
nagyszüleink még papíron, mi már faxon és drótpostán, gyerekeink
pedig FB-on „nyomják”. De az erősen kétséges, hogy egy generáció fő
ismérve az lenne, lúd- vagy golyóstoll, billentyűzet vagy érintőképernyő
van legtöbbet a keze ügyében. Ezt csak a technooptimisták terjesztették el, akik szerint az adatátviteli sebesség és a közösségi portálok
menüszerkezete jelenti a paradigmát.
De miből is állna az okos vállalkozás? Jelenlegi számunk erről szól,
s bár sok érdekességet megtudhatunk a cikkekből, valószínűleg itt is
inkább szerves fejlődésnek, mint forradalmi áttörésnek lehetünk tanúi.
A fogyasztói igényekhez egyre jobban alkalmazkodó, azokat megjósló,
sőt kialakító nagyvállalat a XIX. század végén, s nem a XXI. elején indult
rohamos fejlődésnek.

Ma kisebbek a távolságok, bámulatosan sok információ érhető el ingyen,
gyorsan, bárkinek. Ám ezeken a kényelmes csatornákon éppúgy bejön
a nagy semmi, mint a magas szintű kultúra. Az okosodás végső soron
nem automatikus, nekünk kell válogatni búza és ocsú között. S ez talán
nehezebb, mint amikor nem vett minket körbe a sok okos eszköz.
Az okos üzlet végső soron nem a fizetőképes kereslet felesleges igényeit szolgálja vagy generálja elvtelenül, hanem minden ember alapvető
szükségleteit elégíti ki. Számomra az a vállalat okos, mely megtalálja
ezt a humanitárius küldetését akkor is, ha első ránézésre nincs üzleti
modell. Az okosság nem a technikán múlik!
Prof. Dr. Tóth Gergely
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