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Ledelseshåndbogen Knowledge Management giver dig overblik over de 

nyeste metoder inden for videnledelse. Du får et komplet opslagsværk

med både nye og traditionelle knowledge management-teknikker skrevet

af de førende og mest erfarne eksperter på området.

Samtidig giver håndbogen dig en række værktøjer, praktiske eksempler

og inspirerende virksomhedscases. Med Knowledge Management ved

hånden bliver du i stand til at få det bedste ud af de videnbaserede 

ressourcer i din virksomhed!

Ledelseshåndbogen dækker bredt. Du får viden om alt fra ledelsesmodel-

ler til videnregnskaber, fra projekter til medarbejdere, og fra teori til 

praksis – din garanti for altid at være up-to-date inden for alle aspekter

af knowledge management.

Målgruppe

Direktører, adm. direktører, direktionsassistenter, forretningsudviklings-

chefer, it-chefer og projektledere. Personaleansvarlige, uddannelses-

konsulenter og ansatte, der arbejder med HRM. Alle, som arbejder med

information, viden eller knowledge management. Håndbogen kan med 

fordel anvendes i både private og offentlige virksomheder.
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