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Download online boek Nederlands Apple Adam
Lashinsky , Onthullende blik achter de schermen van het
mysterieuze bedrijf Als het kantoor van Apple de
Chocoladefabriek van Willy Wonka zou zijn, dan is dit boek
van Adam Lashinsky het gouden ticket om uitgenodigd te
worden door dit geheimzinnige bedrijf. Het boek onthult de
geheime systemen, tactieken en leiderschapsstrategieën die
ervoor hebben gezorgd dat Steve Jobs en zijn bedrijf het ene
na het andere succes wisten te behalen en een cultstatus rond
elke product wisten te creëren. Dit boek biedt nieuwe
informatie over hoe Apple voortdurend innoveert, deals sluit
met leveranciers en hoe de transitie in het ‘post-Jobs-tijdperk’
plaatsvindt. Lashinsky introduceert begrippen als DRI
(Directly Responsible Individual: Apples methode om aan elke
taak een direct verantwoordelijke medewerker toe te wijzen)
en geeft een inkijkje in de mysterieuze ‘Top 100bijeenkomsten’ (een jaarlijks ritueel waarvoor de 100 meest
veelbelovende managers worden uitgenodigd voor een uiterst
geheim meerdaags event met de CEO). Adam Lashinsky is een
van de meest ervaren redacteuren van het magazine Fortune.
Hij kent Apple als geen ander; al in 2008 plaatste Fortune een coverstory van Lashinsky waarin hij
onthulde dat Tim Cook, toen nog een grote onbekende, werd klaar gestoomd om op termijn Steve
Jobs op te volgen als CEO. Recensie(s) Apple is het merkwaardige bedrijf uit Californie dat de
Macintosh-computer bedacht en de markt verraste met innovatieve producten als iPon, iPad en
iPhone. Zijn eigenzinnige, grillige en creatieve leider Steve Jobs overleed in 2011, 56 jaar oud. Hij
hulde het bedrijf in afschermende geheimzinnigheid (niks transparantie) en bestuurde het volgens
eigen regels, haaks op gevestigde bedrijfskundige opvattingen. Hoe kan een bedrijf vol dwarsliggers
succesvol functioneren? Hoe steekt het in elkaar en hoe organiseert het zijn beroemde creativiteit?
Wie wordt de nieuwe CEO en hoe zal het gaan in het 'post-Jobs-tijdperk'? Adam Lashinsky, ervaren
redacteur van het tijdschrift Fortune, kent Apple en veel oud-medewerkers al jaren. Hij schetst een
fascinerend beeld van de huidige situatie: de organisatiestructuur, managementfilosofie, stijl van
leidinggeven, het productbeleid, de marketingstrategie enzovoort. De lezer maakt ook kennis met de
nieuwe topman Tim Cook. De auteur kreeg niet Apple's officiele medewerking, maar produceerde
desondanks een hoogst interessant en prettig leesbaar boek. Drs. H. Alblas
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Download online boek Nederlands Apple Adam Lashinsky , Are you looking for apple PDF?. If
you are areader who likes to download apple Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get apple Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading apple Pdf? You may think better just to
read apple Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read apple electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, apple Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download apple Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download apple Pdf from our online library.
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