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Krijg inzicht in de verbazingwekkende kracht die enkele van de succesvolste bedrijven van nu aan elkaar verbindt. Als je het hoofd van een spin afhakt, gaat hij dood. Maar als je een arm van een zeester afhakt, groeit er een nieuwe aan. De afgehakte arm kan zelfs uitgroeien tot een nieuwe
zeester. Wat is de verborgen kracht achter het succes van Wikipedia, craigslist en Skype? Wat hebben eBay en General Electric gemeen met vrouwenrechtenbewegingen en tegenstanders van de slavernij? Door welke fundamentele keuze bewandelen General Motors en Toyota volstrekt verschillende paden?
Waarom was het winnen van een zaak bij het hooggerechtshof de grootste fout die MGM kon maken? Na een vijf jaar durend baanbrekend onderzoek komen Ori Brafman en Rod A. Beckstrom met enkele onverwachte antwoorden, aangrijpende verhalen en onwaarschijnlijke overeenkomsten. De zeester en de spin
betoogt dat organisaties uiteenvallen in twee categorieën: de traditionele ‘spinnen’, die een strakke hiërarchie en top-downleiderschap hebben, en de revolutionaire ‘zeesterren’, die vertrouwen op de kracht van samenwerken. De zeester en de spin verklaart wat er precies gebeurt wanneer
zeesterren spinnen aanpakken (zoals de muziekindustrie versus Napster en Kazaa) en laat zien dat gevestigde organisaties en instellingen, van IBM tot de regering van de VS, hiervan leren en de zeesterprincipes inlijven om (weer) succesvol te worden. De zeester en de spin is een zeldzaam boek
dat je kijk op de wereld zal doen veranderen.
Databases
beginselen, ontwerp en implementatie
Wist u dat internet verantwoordelijk is voor het maken van meer miljonairs dan welk ander medium in de geschiedenis dan ook? Het opbouwen van een solide online bedrijf dat inkomsten genereert voor u kan zeer lucratief zijn, als het correct is gedaan. Er zijn zelfs zoveel verschillende manieren om online inkomsten te
genereren en u heeft de vrijheid om uw bedrijf te creëren op basis van de opties die bij u passen. Misschien is het grootste voordeel van het online genereren van inkomsten dat u de vrijheid heeft om meerdere inkomstenstromen te genereren met uw inspanningen Als je serieus bent, is het ook mogelijk om je online
inkomen te laten groeien tot het punt dat het het inkomen dat je krijgt van je dagelijkse baan volledig vervangt. De kansen die in dit boek worden geschetst geven u enig inzicht in enkele zeer effectieve manieren om reële inkomstenstromen te genereren Ben je klaar om te beginnen? Laten we gaan...
Leer Bewezen Manieren Om Te Verdienen Extra Inkomen In De Cyber World
Een "Top-Down"-Benadering

Verne Harnish is expert op het gebied van strategische groei. Uitgangspunt voor dit handboek zijn drie basisprincipes voor succesvol management, afkomstig uit de biografie van oliemagnaat John D. Rockefeller, ooit de rijkste zakenman in de VS, die Harnish uitwerkte tot een managementtool voor snelgroeiende bedrijven. De drie principes van Rockefeller zijn: . Prioriteiten: hebben we duidelijke prioriteiten voor de korte
en lange termijn? Heeft iedereen zijn eigen prioriteiten daarop afgestemd? . Informatie: is er genoeg informatie om de performance en de wensen van onze klanten te peilen? Werkt iedereen ook met en volgens die informatie? . Ritme: zijn er regelmatig vergaderingen om de koers en de verantwoordelijkheden scherp te houden? Worden die effectief en zinvol gehouden? De Rockefeller-strategie biedt het gereedschap om de
juiste strategische beslissingen te nemen en deze vervolgens ook uit te voeren en te checken of er ook gedaan wordt wat gedaan moet worden. Harnish legt de theorie uit aan de hand van cases en je kunt direct aan de slag met het strategisch plan op één A4tje, het stappenplan en de financieringstactiek. Een onmisbaar handboek voor ambitieuze ondernemers, die liever ondernemer dan manager zijn, maar wél op koers
willen blijven. '
De Rockefeller-strategie
PHP & MySQL voor Dummies
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