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Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de
rondte werkt en toch constant in tijdnood verkeert?
Dat vrienden en familie meer aandacht vragen,
terwijl je nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen
Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het
komt dat we de prioriteiten in ons leven toch maar zo
zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang
zijn ons methodes en technieken aangereikt om
efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard
genoeg werken en leren kunnen we alles beter en
sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan
nemen de schuldgevoelens alleen maar toe
Timemanagement volgens Covey biedt een heldere
methode gebaseerd op principes, niet op tips en
trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt
belangrijk is, een goede werk-privébalans hanteren
en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey het
probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer
af te vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is.
Dan is timemanagement niet meer een kwestie van
tijd maar van prioriteit.
What makes a great leader? Can leadership be
learned or are great leaders born and not made?
Manfred Kets de Vries answers these questions, and
many more, in his innovative and fresh look at the
timeless theme of effective leadership. His engaging
study of the life of Alexander the Great, the
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charismatic leader who created an empire that
spanned most of the ancient world, provides an indepth look at the psychodynamics of leadership that
will be of use to contemporary leaders in business
and politics, and to consulting and training
organizations. In the first part of the book, the author
weaves the fascinating tale of Alexander's life, whilst
highlighting his considerable leadership skills. He
then analyses Alexander's personality and behavior
from a clinical perspective to demonstrate the
psychological forces that shaped those leadership
qualities. He looks at the key facets of Alexander's
leadership technique in detail, as a practical
demonstration of effective leadership, and concludes
by cataloguing Alexander's strengths and, just as
importantly, his weaknesses for the vital lessons in
leadership. In this way, Manfred Kets de Vries
creates a compelling vision of leadership that no one
can afford to ignore.
Geweldig ontwerp dat bij uw stijl past. 105 pagina's
in softcover. Een week op een dubbele pagina. Voor
alle afspraken, notities en taken die u wilt noteren en
niet vergeten. Voor 1 jaar - 52 weken. Universele
kalender voor elk jaar mogelijk en ook om in de loop
van het jaar te beginnen. De datum kan handmatig
worden ingevoerd. 10 datumvelden per dag en een
notitieveld.
In de ongerepte wildernis van het Finland van de
negentiende eeuw leven zeven broers. Ze
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bevechten hun vrijheid op elkaar, op de natuur en op
de maatschappij. Hun grote rechtvaardigheidsgevoel
en primaire manier van reageren brengt hen meer
dan eens in problemen, en de kracht van hun
vuisten lost lang niet alles op. In een mix van
rauwheid en romantiek, gevoeligheid en geweld
toont deze klassieke en originele roman hun
ontwikkeling tot volwassen mannen. De
werkelijkheid is weerbarstig, de natuur is
onvoorspelbaar, en hun eigen zwakheid is moeilijker
te hanteren dan de broers denken. Behalve de harde
lessen van het leven zijn het de mythische en sterke
verhalen die hun de sleutel tot volwassenheid
bieden. De zeven broers is een grootse,
sprankelende en poëtische roman die tegelijk een
metafoor is voor de verzelfstandiging van Finland,
dat zich honderd jaar geleden, op 6 december 1917,
losmaakte van Rusland.
For undergraduate/graduate-level Data Mining or
Data Warehousing courses in Information Systems
or Operations Management Departments electives.
Taking a multidisciplinary user/manager approach,
this text looks at data warehousing technologies
necessary to support the business processes of the
twenty-first century. Using a balanced professional
and conversational approach, it explores the basic
concepts of data mining, warehousing, and
visualization with an emphasis on both technical and
managerial issues and the implication of these
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modern emerging technologies on those issues.
Data mining and visualization exercises using an
included fully-enabled, but time-limited version of
Megaputer's PolyAnalyst and TextAnalyst data
mining and visualization software give students
hands-on experience with real-world applications.
UWB (ultra-wideband) has been investigated for many
decades but only recently has it become commercially
viable. With the advent of WiMedia UWB technology and
its associated standard specifications, the stage is set for
the next generation of WPAN applications to take root.
WiMedia UWB focuses on the ECMA-368 standard. Both
PHY layer and MAC sublayers specified in this standard
are explained in great detail. The book offers not only the
facts about the requirements of the standard, but also
the motivation and logic behind them. To give a
comprehensive perspective of the UWB technology to
the reader, other interrelated topics are also examined in
this book. These include the history of UWB and its
recent standardization attempts; UWB applications and
advantages; UWB spectrum allocation and regulations
around the world; UWB platform clients: Certified
Wireless USB (CW-USB), Bluetooth, and WLP (WiMedia
Link layer Protocol, which enables Internet Protocol over
UWB); as well as some important implementation issues
and considerations. As the first application of WiMedia
UWB, CW-USB is given a special and more
comprehensive treatment. This book is ideal for any
engineer or engineering managers who are expecting to
either develop a solution based on UWB or to integrate it
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with other devices. It will also be of interest to
researchers who require an overview or an interpretation
of the technology. One of the first books to describe the
WiMedia standards (PHY and MAC) in detail A
comprehensive approach to de-obfuscating the entire
WiMedia UWB technology, from the PHY through the
MAC, the MAC clients, the applications, and the
regulations Includes a description of the CW-USB
standard and its relation to WiMedia MAC Provides an
up-to-date view of the UWB spectrum allocations and
associated regulations around the world Derived from
hands-on experiences in WiMedia UWB standards and
system development efforts.
The Mobile Valley - Innovation About Innovating - The
Welfare of the Nation - The Local Information Society The Power of Identity - The Finnish Model of the
Information Society.
Zelfhulpboek waarin de weg gewezen wordt naar meer
succes in het zakendoen en naar een gelukkiger
persoonlijk leven dankzij een beter inzicht in het huidige
kapitalistische systeem.
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important
libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the
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United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a
historical artifact, this work may contain missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for
being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
Electrical Engineering Future Talk: The Changing
Wireless Game Wireless personal communications
represents the fastest-growing segment of the global
telecommunications market. Today, 20 cents out of
every dollar in revenue for telecommunications providers
comes from wireless communications. By the year 2008,
that figure is expected to quadruple. A "sequel" to
Wireless Personal Communications, Ron
Schneiderman’s bestselling book on the emergence of
wireless technologies, Future Talk delves even further
into the dynamic future of wireless telecommunications
and the many opportunities it will bring. This nontechnical book provides a detailed, up-to-date look at the
ever-changing wireless industry and its impact on the
way we do business. Well-organized and easy-to-follow,
Future Talk is a must for readers at every level—from
engineers and scientists to managers, marketing and
sales professionals, students, and technicians across
industries. Key features include: Listing of virtually every
major cellular installation in the world U.S. PCS
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broadband and narrowband licensees roster Directory of
more than 500 international wireless hardware, software,
and service companies, trade associations, and
regulatory agencies, with their addresses and phone
numbers Glossary of wireless terms Guide to
cellular/PCS system standards Plus key insights to help
you understand where this three trillion dollar industry is
headed!

Vertaling in versvorm van het uit de middeleeuwen
daterende en in de 19e eeuw opgeschreven, uit
meer dan 20.000 versregels bestaande dichtwerk.
De markt van mobiele communicatie is nog altijd het
snelst groeiende segment van de wereldwijde
computer- en communicatiemarkt. Jochen Schiller
behandelt in zijn boek Mobiele communicatie
uitgebreid de huidige stand van zaken in de
technologie en het onderzoek van mobiele
communicatie, en schetst daarnaast een
gedetailleerde achtergrond van het vakgebied. In het
boek worden alle belangrijke aspecten van mobiele
en draadloze communicatie besproken, van signalen
en toegangsprotocollen tot beveiliging en de eisen
die applicaties stellen. De nadruk ligt hierbij op de
overdracht van digitale data. Schiller illustreert de
theorie met vele voorbeelden en maakt gebruik van
diverse didactische hulpmiddelen, waardoor het
boek zeer geschikt is voor zelfstudie en gebruik in
het hoger onderwijs. In dit boek:nieuw materiaal van
derde-generatiesystemen(3g) met uitgebreide
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behandeling van UMTS/W-CDMABehandeling van
de nieuwe WLAN-standaarden voor hoger data
rates: 802.11a, b, g en HiperLan2uitgebreide
behandeling van Bluetooth met IEEE 802.15,
profielen en applicatiesuitgebreide behandeling van
ad-hoc netwerken/networking en draadloze
'profiled'TCPMigratie van WAP l.x. en i-mode richting
WAP 2.0.
De 16-jarige Clay luistert een hele nacht naar zeven
cassettebandjes waarop een klasgenote, die twee
weken daarvoor zelfmoord pleegde, de dertien
redenen daartoe uit de doeken doet. Vanaf ca. 14
jaar.
Geschiedenis van een cholera-uitbraak in Londen in
1854, waarbij voor het eerst het verband tussen
deze ziekte en het drinken van besmet water werd
aangetoond.
The word 'music' in the early 21st century means
many things. It means Mozart in the elevator, 50s
pop songs on TV adverts, Finnish folk songs on
Nokia 'phones. It means inflammatory Serbian
nationalist song, ancient Coptic Church chant, Berlin
electronica, Wynton Marsalis. Given this bewildering
abundance, how we can speak of a single thing
called 'music'? This book will argue that we can.
More than that, it will argue that a vast area of
cultural practice is at risk of vanishing behind the
deafening roar of all those dead simulations of music
that fill the airwaves. In this passionately argued and
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convincing book Ivan Hewett re-claims the unique
place of music should have in our culture in its own
right.
Studieboek op hbo-niveau.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE
ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In 2045 leeft
een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe
armoede. De enige manier waarop Wade Watts aan
alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online
virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in
kunnen vertoeven. Wanneer James Halliday, de
excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij
een zoektocht achter vol puzzels die te maken
hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de
jaren tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit,
zal het vermogen van Halliday erven én de volledige
controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als
allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van
alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen.
Vanaf dan is er voor Wade nog maar één manier om
te overleven: winnen.
'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe
en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht valt schuin
tussen de stammen op de heuvel door op hem en
hult hem in een oranje nevel; hij is onscherp alsof ik
hem onder water zie. Hij is zich ervan bewust
geworden dat hij een indringer was: de hut, de
omheining, de vuren en de paden waren
schendingen. Hij wil er een eind aan maken, hij wil
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de grenzen uitwissen, hij wil dat het bos weer
overwoekert wat hij het door zijn verstand heeft
ontnomen: hij wil zijn fouten goedmaken.' Een
Canadese vrouw gaat op zoek naar haar vader, die
spoorloos verdwenen is. Deze zoektocht blijkt
uiteindelijk niet alleen een zoektocht naar haar
vader, maar ook een zoektocht naar zichzelf. Boven
water is een fenomenaal verhaal over rouw, verlies
en ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp
proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt
beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese
literatuur. Met haar talloze romans, gedichten en
verhalenbundels heeft ze een miljoenenpubliek
verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen
verschenen en De blinde huurmoordenaar werd in
2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in
Toronto. 'Atwoods meest intense roman.' Joost de
Vries, De Groene Amsterdammer 'Een van de
belangrijkste romans van de twintigste eeuw.' The
New York Times
Volgens arbeidssocioloog Richard Sennett is
ambachtelijkheid meer dan louter vakmanschap.
Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale
menselijke neiging: het verlangen om werk goed te
doen omwille van het werk zelf, waardoor we
vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk
in plaats van op onszelf. In dit tot nadenken
stemmende boek onderzoekt een van de grootste
sociologen van deze tijd het werk van de
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ambachtsman in heden en verleden, vergelijkt hij de
diepe verbanden tussen materieel bewustzijn en
ethische waarden, en ondergraaft hij algemeen
aanvaarde ideeën over wat bijdraagt aan goede
arbeid. Sennett reist in De ambachtsman door tijd en
ruimte: van de klassieke Romeinse stenenmakers
naar de goudsmeden van de Renaissance, de
drukpersen van de Verlichting in Parijs en de
Industriële Revolutie in Londen, naar de moderne
wereld. De ambachtsman is een briljante
cultuurgeschiedenis over onze verhouding tot ons
werk.
Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt
negatieve emoties te begrijpen en te omarmen,
ontwikkeld door dé expert op het gebied van
menselijk gedrag en emoties De weg naar succes, of
dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in
een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel
heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te
horen over alle omwegen die hij heeft moeten
maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich
niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg
kwijtraken? Het antwoord is emotional agility:
emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een
vierstappenplan dat je leert omgaan met
onverwachte wendingen in het leven. Op basis van
twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat
het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of
creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je
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je voelt in situaties en gesprekken, dan mis je de
kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten
in gedachten, emoties en gewoonten die je ervan
weerhouden je volledige potentieel te bereiken.
Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel
stress en tegenslag als anderen, alleen weten zij
ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te
krijgen als hun waarden. Met kleine veranderingen
bereiken ze een leven vol groei. Op basis van
uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat
Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en
kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele
flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je
ook bent en wat je ook tegenkomt. De pers over
Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het
jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van haar
werk als een van de toonaangevende onderzoekers
op het gebied van emoties, schrijft David met gezag,
mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’
Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele
flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende
manier om onze gevoelens te herkennen..’
Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project
‘Susan David combineert overtuigend onderzoek
met praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je
een betekenisvolle verandering kunt creëren om zo
de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey,
bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van
het concept ‘Emotionele Intelligentie’
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Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over
beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De
intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog
steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen
moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich
door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt
beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een
effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het
boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente
belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en
sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen
exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet
uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat
ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van
superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard
Group.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Androidtablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en
social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het
is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle
informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te
gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je
agenda bijhouden en nog veel meer - met dit boek heeft je
tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is
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bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is
de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor
Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn vele
computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Copyright: 76f299683ee3dd7eee7547f989c245ec
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