
Brug internettet på kontoret
Hent bøger PDF

Bente Vestergaard

Brug internettet på kontoret Bente Vestergaard Hent PDF Forlaget skriver: Fra serien: Effektive
arbejdsværktøjer - bøger i A5 format med spiralryg, der er lette at håndtere ved computeren

Denne håndbog er skrevet til dig, som arbejder i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor der ikke findes
specialister til udførelse af bestemte arbejdsopgaver, men hvor du tit kommer ud for at skulle løse mange

forskelligartede opgaver.

Håndbogen giver mange gode tips til, hvor du finder virksomhedsrelevante oplysninger på internettet. Og ud
over en meget detaljeret indholdsfortegnelse, er håndbogen også forsynet med et righoldigt stikordsregister,

så du lynhurtigt kan finde frem til de ønskede oplysninger.

Eksempler på spørgsmål som håndbogen giver svar på? Hvor finder jeg:

de billigste flybilletter til rejser overalt i verden?

et ledigt hotelværelse i Rom?

regnskabsoplysninger for en bestemt virksomhed?

omtale af en bestemt virksomhed i udenlandske nyhedsmedier?

hvem er direktør i en bestemt virksomhed?

kursen på en bestemt aktie?

oversigt over danske ambassader?

blanket til importlicenser?

EU´s udbudsregler?

et bykort over Washington?

anbefalede vaccinationer til ophold i Kina?

oversættelse af nogle ord eller et websted på kinesisk?

forslag til indretning af min arbejdsplads?

gode råd til at undgå stress?

gode efteruddannelseskurser?

gratis hjælpeprogrammer til computeren?

samt meget, meget mere.
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