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Loovusait
www.loovusait.ee · Paneme ideed kasvama!
Avaliku esinemise spikker liftikõne pidamiseks
Tartu Kunstikooli ja ProTERA koolijuhid: järeltuleva põlvakonna kasvatamine on kõige loovam
tegevus üldse
Kartulivaod ja televisioon ehk innovatsioon tekib kui kombineerid ootamatuid asju kokku
Multitaskimine - on siis olemas või mitte?
Muudatuste juhtimine ja strateegia elluviimine - soovitused ja tööriistad, mis aitavad otsuseid
ellu viia
NufNuf asutaja Aivar Roop: kasvuambitsiooni on Eesti loomemajanduses vähe
Kuidas kliendi hirmu märkamine ja lahendamine aitas müüki suurendada
Kuidas päriselt ajurünnakut läbi viia?
Kuidas olla nutikam? Tegele erinevate asjadega, soovitab uuring
Podcasti uues episoodis Creative Union asutaja Madis Laas: “Iga äri algab frustratsioonist"
Uusi vanasõnu
10/10/10 reegel otsuste vastuvõtmiseks

Tööstusest
www.toostusest.ee · Olulised teemad tööstusest!
Elektroonikaettevõtted Saksamaa tööstusmessil Productronica 2019
Elektri hinda on keeruline ennustada
Masinatööstus näitab, milline on Eesti majanduse tervis
Kõik messile! Instrutec 2019 toob tipud kokku
Eesti moodsaima elektroonikatöökoja juht naudib kutseõpetaja ametit
Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö võtab uue suuna
Saunum – seade, mis kaotab saunaskäigust liigagi tuttava kõrvetava leilisahmaka
Thermory: digitaalsed lahendused pakuvad tuge
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Tööstus vajab ärimudelite muutust
Teadus tuleb viia ettevõtlusele lähemale

Delﬁ Forte
forte.delﬁ.ee · Delﬁ arvuti -ja digiuudised, ole kursis mis toimub tehnika valdkonnas.
Aasta autode valimiste kõrghetk: millised autod on tänavu meie naabrite soosingus?
Kui suur saab üks planeet maksimaalselt olla?
Tee teaduse abiga kindlaks: kas su kassil on valus?
Kalaõli võib olla parim keskendumishäirete ravim, samas toimida ka hoopis vastupidiselt
NASA leidis kosmosest esmakordselt "tähesõime"
VIDEO | Uue päikesepaneeli tööpõhimõte on laenatud päevalillelt
"Istmesoojendus": mis on auto termostaat ja kuidas teada, et see katki ei oleks?
VIDEO | See on ainus teadaolev elusolend Maal, kes suudab elada igavesti
Liustike sulamisest võib tekkida üllatavat kasu — aga asja juures on konks
94 644 eine uurimine annab lootust: taimetoitlus võib päästa maailma
Eesti loodusteadlased on maailma mõjukaimate hulgas
Hoiatus: arvatavad kelmid pakuvad ettevõtetele nende nimega sarnanevaid domeene

Dokumendi- ja infohaldus
Dokumendid ja muu teave peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.
Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.
Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud
infokogum.

Puit ja puidutehnoloogia
Puit ja puidutehnoloogia alane inforubriik
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