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Fra knowhow til viden Bryan Gladstone Hent PDF Nyhed! Den uundværlige håndbog til forståelse og

implementering af videnledelse Vi lever og arbejder i en ny type samfund, et samfund hvor viden er magt, og
knowhow (evnen til at gøre bestemte ting for særlige markeder og kunder) i stigende grad udfordres af
nytænkning og forandringer. Knowhow er ikke længere nok til at overleve man må forstå udviklingen i

omgivelserne og de kræfter, som skaber den - man er nødt til at styre sin viden. I denne bog giver forfatteren
Bryan Gladstone en orienterende, let tilgængelig vejledning i viden - og dens plads i det nye samfund - plus
praktiske råd om og indblik i, hvordan organisationer kan maksimere deres potentiale. Fra knowhow til viden

giver vejledninger og er illustreret med eksempler fra det virkelige liv, så man kan udvikle den
videnledelsesstrategi, der opfylder organisationens behov nu og i fremtiden.
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