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Valik RSS uudistest

Valik RSS uudistest
Siit lehelt leiad väikese valiku huvitavatest RSS loenditest
Kuidas valida ideid kui infot on otsustamise jaoks vähe?
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

Delﬁ Forte
forte.delﬁ.ee
Nüüd on kindel: uute autode turul võidutseb 2019. aastal Toyota
Lugejakiri: panen lamellid alla siis kui linnavalitsus oma tööd korralikult teeb!
Rekord: reisiseltskond sõitis uskumatu kiirusega USA ühelt rannikult teisele
Maailma majandus kasvas süsinikuheitmetest oluliselt kiiremini
Euroopa autoturg on diiselmootori nurka värvinud, CO2 näidud kerkivad
VIDEO | Laps küsib, teadlane vastab: miks lähevad lehed sügisel kollaseks?
Maa tekitasid üheksa kosmilist juhust
Populaarsed viirusetõrjelaiendused luuravad kasutajate järgi, kogudes uskumatult palju infot
VIDEO | Puust ja punaseks: kuidas käib täna Swedbanki klientideni jõudnud Apple Payga
maksmine?
VIDEO | Hyundai RM19: oodata on keskmootoriga sportautot
Google'i legendaarsed asutajad taanduvad ettevõtte igapäevasest juhtimisest
Kauaoodatud uuendus! Swedbank laseb tänasest Eestis Apple Pay makseid teha
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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

Ehitame maja
Kogutud videosi
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