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  Data    
 

    Wyszczególnienie        Kraj     

1892   - w wyniku fuzji Edison General Electric i Thomson-Houston Electric powstaje GE  - General Electric
Company - [USA]

1. 

1927   - W wyniku fuzji Remington Typewriter i Rand Kardex oraz Powers Tabulating Company powstaje
Remington Rand   -[USA]

2. 

1946-1947   - Twórcy ENIACa J. Presper Eckert i John Mauchly zak adaj  EMCC  -The Eckert-Mauchly
Computer Corporation. Firma realizuje projekt komputera UNIVAC I , z którym przechodzi w r ce firmy
Remington Rand. - [USA]

3. 

1952   Remington Rand przejmuje pioniersk  firm  komputerow  ERA  - Engineering Research Associates
(komputer ERA1101) - [USA]

4. 

1955  Remington Rand zostaje przej ty przez Sperry Corp. i powstaje Sperry Rand   - [USA]5. 
1959   - Powstaje ICT w wyniku fuzji firm produkuj cych maszyny licz co-analityczne Powers-Samas i British
Tabulating Machine Company (BTM). -[UK]

6. 

1964  firma Compagnie des Machines Bull  przej ta zostaje przez GE, a w 1975 r w wyniku fuzji powstaje
Honewell-Bull. - [Francja]

7. 

1967  Zuse KG zosta a przej ta przez firm  Siemens - [Niemcy]8. 
1967   -Firma Elliott Brothers (za .1801), wytwarzaj ca na pocz tku lat 50-tych komputery serii 800, przej ta
przez English Electric - [UK]

9. 

1968   - W wyniku fuzji International Computers and Tabulators (ICT) i EEC ( English Electric Computers)
powstaje ICL   -International Computers Ltd - [UK]

10. 

1969   za ona w 1959 r.firma SDS (Scientific Data System), jedenz powa niejszych dostawców komputerów
dla NASA zostaje sprzedana firmie Xerox. -[USA]

11. 

1970  Honeywell kupuje dzia  komputerowy GE. W 1975 fuzja Honeywell z Bull (Honeywell Bull), a w 1991
roku dzia  komputerowy Honeywell zostaje ostatecznie sprzedany Grupie Bull . - [USA-Francja]

12. 

1975   - Bill Gates i Paul Allen zak adaj  Microsoft   - [USA]13. 
1986   - powstaje Unisys   w wyniku fuzji dwóch firm ameryka skich - Sperry Rand i Burroughs - [USA]14. 
1990   Sun Microsystems zak ada (a mo e kupuje) firm  First Person Inc. celem opracowania j zyka
obiektowego OAK (Object Application Kernel), którego nazw  zmieniono potem na Java - [USA ]

15. 

1991  - NCR kupuje firm  bazodanow  Terradata Corp. W 1997 roku Teradata wydzieli a si  z NCR. - [USA]16. 
1991  Outsourcingowa firma EDS wchon a Mc Douglas Integration Systems Company. - [ ]17. 
1993  - ELWRO zosta o sprzedane koncernowi Siemens, który uzna  produkcj  za nieop acaln  i zlikwidowa
fabryk . - [Polska]

18. 

1993  - bankructwo firmy Ferranti (po sprzedazy dzia u FerrantiPackard do ICT) - [UK]19. 
1995   bankructwo Commodore   - [USA]20. 
1995   Informix kupuje firm  Illustra Information Systems specjalizuj  si  w obiektowo-relacyjnych bazach
danych - [USA]

21. 

1995  Informix kupuje firm  Metacube - [ ]22. 
1995   ORACLE przejmuje firm  IRI z olapowym pakietem Express - [ USA]23. 
1996   Microsoft przejmuje dzia  olapowego oprogramowania firmy Panorama Software Systems - [USA]24. 
1996  Firma PeopleSoft od 1996 roku przej a kilkana cie firm, w tym w 2000 roku Vantive i Advanced
Planning Solutions, a w 2001 roku firm  Calico (software dla e-commerce), a na pocz tku 2002 roku
Annuncio Technology (specjalizuj  si  w personalizacji wielokana owych reklam (e-mail, "linki" internetowe,
bannery i direct mail) - [USA]

25. 

1997  Compaq kupuje firm  Tandem Computers - [USA]26. 
1998  Compaq kupuje firm  DEC - [USA]27. 
1999   po sprzedaniu polskiej firmy Elwro firmie Siemens produkcja komputerów zosta a zlikwidowana. -
[Polska]

28. 

1999   Sequent (producent komputerów wieloprocesorowych SMP) zosta  kupiony przez IBM .29. 
1999  Siemens-Nixdorf Informationssysteme staje si  cz ci  Fujitsu Siemens Computers - [Niemcy]30. 
2000  Cz  Informixu wydzieli a si  jako firma   Ascential Software z zamiarem skoncentrowania si  na
rozwoju systemów do zarz dzania zasobami informacyjnymi (Information Asset Management) i oferuje
rozwi zania oparte w du ej mierze na dorobku przej tej poprzednio przez Informix firmy Ardent Software:
DataStage, Media360, Axielle i WebSuccess. - [USA]

31. 

2001  IBM przejmuje firm  Informix   - [USA]32. 
2001  Palm kupuje system BeOs od firmy  Be Inc.  
Dorobek firmy Be Inc. kupuje   Access Co. - [USA]

33. 

2001  Przej cie przez Sybase firmy integracyjnej NEON (New Era Of Networks), którego motywem by o (id c
ladem firmy Oracle) przekszta cenie si  z dostawcy bazodanowego na dostawc  infrastruktury ebiznesu . W

Sybase powsta  dzia  iAnywhere ukierunkowany na m-biznes (mobile business). Oznacza  to mo e, i
mo liwo ci dalszego rozwoju us ug w zakresie w skiej specjalizacji bazodanowej wyczerpuj  si . - [USA]

34. 

2001   W kwietniu 2001 roku Microsoft wch on  firm  Great Plains Software (ponad 1mld dolarów warto35. 
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akcji, 2000 zatrudnionych), wzmacniaj c tym samym dzia  oprogramowania aplikacyjnego dla rednich firm (w
tym CRM) prawdopodobnie z zamiarem koncentracji prac dla nowej platformy .NET - [USA]
2002  HP przejmuje firm  Compaq   - [USA]36. 
2003-2004   W 2003 r., PeopleSoft naby  firm    J.D. Edwards , a w 2004 r. sam zosta  przej ty przez firm
Oracle - [USA]

37. 

2005  - Firma ORACLE  przejmuje od firmy Siebel Siebel Analytics - [USA]38. 
2007  - Firma ORACLE  przejmuje firm   Hyperion Solutions z produktami Essbase, Hyperion Planning,
HFM,Brio. -[USA]

39. 

2007  - Firma SAP  przejmuje firm   Business Objects - [USA]40. 
2007  - Firma IBM  przejmuje firm   Cognos [USA]41. 
2008   - Firma ORACLE  przejmuje BEA WebLogic
BEA w pierwszych latach swojej dzia alno ci wch on a dzia  systemu operacyjnego Tuxedo od firmy Novell i
niektóre dzia y firmy DEC - [USA]

42. 

2010  - Firma ORACLE  przejmuje firm   Sun - [USA]43. 
2010  - Firma HP  przejmuje firm  Palm a rok potem sprzedaje udzia y zwi zane z t  firm . - [USA]44. 
2012  - Firma WD  przejmuje biznes dyskowy firmy  Hitachi. Zaw a produkcj  do dysków 2,5 calowych
odprzedaj c produkcj  dysków 3,5 calowych firmie Toshiba. Przejmuje równocze nie aktywa dyskowego
oddzia u firmy Toshiba w Tailandii, który nie wznowi  produkcji po powodzi. - [Japonia]

45. 

2012  - Firma SAP  przejmuje firm  bazodanow   Sybase. - [Niemcy-USA]46. 
2013  - Firma LG  przejmuje od  HP kod ród owy systemu WebOs oraz patenty z nim zwi zane. Zamierza
wykorzysta  oprogramowanie w rozwi zaniach typu "Smart TV". - [USA-Korea]

47. 

Fuzje i przej cia w firmach software'owych specjalizuj cych si  w us ugach dla bankowo ci

1997  SunGard Data Systems wch on a BancWare i ADS Associates oraz po czyla si  z Infinity
Financial Technology. O skali przej  dokonanych przez t  firmy wiadczy fakt, i  od roku 1986 by o ich
ponad 100, za  18 w roku 1999. - [USA}

1. 

1997   systemy bankowo ci detalicznej firmy szwajcarskiej Winter Partners zosta y zakupione przez firm
ameryka sk  Mti, która przej a te  od McDonnel Information Systems systemy IBS IV. i PRO-IV IBS, staj c
si  drug wiatow  firm  po MISYS. Potem firma Winter Partners pojawi a si  ponownie na rynku
mi dzynarodowym oferuj c system bankowo ci korporacyjnej RIBS4. - [ ]

2. 

Lata 90-te   Firmy BIS i Kapiti zosta y wykupione przez MISYS (wyst puj  pod wspóln  nazw  MKI MIDAS
-KAPITI International). Ponadto firma MISYS przej a kontrol  nad firm  KINDLE, maj  równie  swój
historyczny wk ad w rozwój systemów bankowych. W 1996 roku MISYS przej  kontrol  finansow  nad
irlandzk  firm  CREDO Group specjalizujac  si  w telebankingu. Z kolei podporz dkowana MISYS firma
MIDAS-KAPITI og osi a w 1996 roku akwizycj  ameryka skiej firmy Frustum Group, oferuj cej software do
zarz dzania skarbowo ci  oraz dla back-office.W ten sposób firma MISYS sta a si  najwi kszym
dystrybutorem systemów bankowych w wiecie. - [ ]

3. 
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