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Valik RSS uudistest

Valik RSS uudistest
Siit lehelt leiad väikese valiku huvitavatest RSS loenditest
8 maailmamuutvat leiutist, mis esmalt lükati tagasi ning mida sa sellest õppida saad
Kuidas leida tootearendusideid mis rokivad?
Kuidas korraldada väljasõiduga meeskonnaüritus ehk oﬀsite, millest oleks sinu meeskonnale
kasu?
Turismiettevõtete ärimudel ja kliendi teekond: kuidas saad oma ärimudeli uudseks ja teenuse
lihtsamaks teha?
McKinsey soovitused kuidas muuta koosolekud efektiivsemaks
Kuidas delegeerida: 9 kokkulepet delegeerimise kvaliteedi tõstmiseks sinu meeskonnas
Uusi kõrgusi vanade tegevuspõhimõtetega ei saavuta!
Kas meie ﬁrma on OKRide jaoks valmis?
"Ideas are nothing, execution is everything" - on jama
Lihtne nipp elluviimise suurendamiseks ja edasilükkamise vähendamiseks
2019 aasta enimloetud postitused - SWOT, ajurünnak ja muudatuste juhtimine
Muudatuste juhtimine: kuidas tekitada uusi harjumusi ja vabaneda vanadest?

Delﬁ Forte
forte.delﬁ.ee
Pahaendeline: koroonapandeemiale aluse pannud Hiina turud, kus elusloomi müüakse ja
hukatakse, ei kao kuhugi
UUENEV GRAAFIK | Vaata, kus ja palju leidub koroonaviirusega nakatatuid üldse kokku
Üheksa Eesti haiglat hakkavad tegema koroonaviiruse kiirteste
Toomas Uibo: oleme valmis selleks, et kogu liinilennundus seiskub Euroopas täielikult
Eriolukord on vähendanud Eesti teedel sõiduautode liiklust kolmandiku võrra
Teadlased: vanades korterites ei tohiks õhku niisutada
FOTOD | Hiina haiglaid puhastavad koroonaviirusest sellised robotid
Eestisse jõudis 1 ms reageerimisajaga mängumonitor
Eesti füüsik sai 2,5 miljonit mõistatuslike nähtuste uurimiseks
Täna õhtul algab Delﬁ TV vahendusel suur e-spordi turniir
TABELID: millise Eesti maakonna rahvast on testitud kõige vähem ja kus on suurim nakatunute
osakaal?
What Car autotest: Mercedes-Benz GLB
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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 maju
Kogutud videosi
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