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You’re a computing or information student with a huge mountain to climb – that final-year research project. Don’t worry, because with this book guardian angels are at hand, in the form of four brilliant academics who will guide
you through the process. The book provides you with all the tools necessary to successfully complete a final year research project. Based on an approach that has been tried and tested on over 500 projects, it offers a simple stepby-step guide to the key processes involved. Not only that, but the book also contains lots of useful information for supervisors and examiners including guidelines on how to review a final year project.
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal je urenlang boeien, en
is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle liefhebbers van fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos In EEN EED VAN BROEDERS komen Thorgrin en zijn broeders uit het
land van de doden, meer gedreven dan ooit om Guwayne te vinden. Ze vervolgen hun reis over een vijandige zee en komen op plaatsen die hun wildste dromen te boven gaan. Terwijl ze steeds dichter bij Guwayne komen,
worden ze geconfronteerd met obstakels die hen op de proef zullen stellen en hen zullen dwingen al hun training te benutten en als broeders de strijd aan te gaan. Darius komt in opstand tegen het Rijk en weet een leger te bijeen
te krijgen terwijl hij het ene slavendorp na het anderen bevrijd. Terwijl hij het moet opnemen tegen versterkte steden, tegen een leger dat duizend keer zo groot is als het zijne, roept hij al zijn instinct en moed op, vastberaden om
te overleven, vastberaden om te winnen en om naar vrijheid te streven, zelfs als hij daarvoor zijn leven op het spel moet zetten. Gwendolyn, die geen andere keus heeft, leidt haar mensen door de Grote Woestijn, dieper het Rijk in
dan iemand ooit is gegaan, op een zoektocht naar de legendarische Tweede Ring—de laatste hoop voor haar mensen, en de laatste hoop voor Darius. Maar onderweg zal ze afschuwelijke monsters en verschrikkelijke gebieden
tegenkomen, en komt er een opstand onder haar eigen mensen die zelfs zij misschien niet zal kunnen stoppen. Erec en Alistair zeilen naar het Rijk om hun mensen te redden. Onderweg stoppen ze bij verborgen eilanden,
vastberaden om een leger bij elkaar te krijgen—zelfs als het betekent dat ze moeten onderhandelen met huurlingen met een dubieuze reputatie. Godfrey zit diep in Volusia en diep in de problemen wanneer zijn plan van kwaad tot
erger gaat. Hij wordt gevangen genomen en voorbereid op zijn executie, en zelfs hij ziet geen uitweg meer. Volusia vormt een alliantie met de meest duistere tovenaar, en terwijl ze hoger op de ladder klimt overwint ze iedereen
die haar in de weg staat. Machtiger dan ooit tevoren brengt ze de strijd naar de treden van de Hoofdstad van het Rijk—tot ze recht tegenover het hele leger van het Rijk staat, een leger dat zelfs dat van haar in het niet doet vallen.
Het toneel wordt vrijgemaakt voor een epische strijd. Zal Thorgrin Guwayne vinden? Zullen Gwendolyn en haar mensen overleven? Zal Godfrey kunnen ontsnappen? Zullen Erec en Alistair het Rijk bereiken? Zal Volusia de
volgende Keizerin worden? Zal Darius zijn mensen naar de overwinning leiden? EEN EED VAN BROEDERS is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit
zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. “Een levendige fantasy waarbij elementen van mysterie en intrige in de verhaallijn zijn verweven… Voor wie op zoek is naar stevige fantasy avonturen bieden de protagonisten
en de actie een krachtige serie ontmoetingen die de focus leggen op Thors evolutie van een dromerig kind naar een jong volwassene die geconfronteerd wordt met onmogelijke overlevingskansen… Slechts het begin van wat een
epische tienerserie beloofd te worden.” Midwest Book Review (D. Donovan, eBook Reviewer)
Sofie is dol op Bo. De blindegeleidenhond van haar vader is de allerliefste labrador van de wereld. Maar dan gaat papa met de taxi naar zijn werk. Hij heeft Bo niet meer nodig. Ze moet weg. Dat mag niet gebeuren, beslist Sofie.
Bo moet blijven! Ze besluit Bo te verstoppen. Dat is de beste oplossing. Toch?
Callum Hunt wordt geconfronteerd met een leven vanachter tralies, verbannen uit de rest van de magische gemeenschap voor wat hij is en voor wat hij zou kunnen worden. Maar een schokkende openbaring heeft hem vrijheid
beloofd - tegen een hoge prijs. Zal het hem lukken om sterk te zijn en trouw te blijven aan zijn vrienden en docenten? Of neemt hij het risico, waarmee hij alles zal vernietigen waar hij van gehouden heeft?
Thesis Projects
International Directory of Business and Management Scholars and Research: Lor-Z, indexes
de opkomst van Amazon
Een Heerschappij Van Koninginnen (Boek #13 In De Tovenaarsring)
Indian National Bibliography
Information Systems and Information Technology
Managing Information Technology in a Global Economy
hoe de digitale wereld je leven bepaalt
One click
ECIME 2015
Glory
Information Systems Research: Relevant Theory and Informed Practice comprises the edited proceedings of the WG8.2 conference, "Relevant Theory and
Informed Practice: Looking Forward from a 20-Year Perspective on IS Research," which was sponsored by IFIP and held in Manchester, England, in July
2004. The conference attracted a record number of high-quality manuscripts, all of which were subjected to a rigorous reviewing process in which four to
eight track chairs, associate editors, and reviewers thoughtfully scrutinized papers by the highly regarded as well as the newcomers. No person or idea
was considered sacrosanct and no paper made it through this process unscathed. All authors were asked to revise the accepted papers, some more than
once; thus, good papers got better. With only 29 percent of the papers accepted, these proceedings are significantly more selective than is typical of
many conference proceedings. This volume is organized in 7 sections, with 33 full research papers providing panoramic views and reflections on the
Information Systems (IS) discipline followed by papers featuring critical interpretive studies, action research, theoretical perspectives on IS
research, and the methods and politics of IS development. Also included are 6 panel descriptions and a new category of "bright idea" position papers, 11
in all, wherein main points are summarized in a pithy and provocative fashion.
With everything readers need to know about how to execute their research project, this book is written specifically for information systems (IS) and
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computing students. It introduces key quantitative and qualitative research methods, makes sense of underlying philosophies, and will help readers
navigate and assess existing published academic papers. Throughout readers are supported by pedagogical features such as learning objectives,
explanations, discussion questions, evaluation guides and suggestions for further reading.
DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal je urenlang boeien, en is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de permanente collectie van alle
liefhebbers van fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos EEN HEERSCHAPPIJ VAN KONINGINNEN is Boek #13 in de Bestverkopende serie DE
TOVENAARSRING, die begint met EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (boek #1). In EEN HEERSCHAPPIJ VAN KONINGINNEN zeilen Gwendolyn en de overblijfselen van haar
natie in ballingschap de vijandige havens van het Rijk in. Ze worden door Sandara’s mensen ingenomen en proberen te herstellen en een nieuw thuis op de
bouwen in de schaduwen van Volusia. Thor, die vastberaden is om Guwayne te redden, vervolgt samen met zijn broeders van de Krijgsmacht zijn zoektocht.
Ze reizen af naar de enorme grotten die toegang bieden tot het Land van de Geesten, waar ze ondenkbare monsters en exotische landschappen tegenkomen. Op
de Zuidelijke Eilanden offert Alistair zichzelf voor Erec op—maar een onverwachte wending kan hen misschien allebei redden. Darius riskeert alles om
Loti, de liefde van zijn leven, te redden. Dat betekent wel dat hij in zijn eentje de confrontatie met het Rijk aan moet gaan. Maar zijn conflict met
het Rijk, zo zal hij ondervinden, is nog maar net begonnen. Ondertussen gaat Volusia, na haar moord op Romulus, aan de slag om haar macht over het Rijk
te verzekeren en de meedogenloze koningin te worden die ze voorbestemd is te zijn. Zullen Gwen en haar mensen het overleven? Zal Guwayne gevonden
worden? Zullen Alistair en Erec het overleven? Zal Darius Loti redden? Zullen Thorgrin en zijn broeders het overleven? EEN HEERSCHAPPIJ VAN KONINGINNEN
is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van
gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons
meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken. “Had vanaf het begin mijn aandacht en liet die niet los…
Dit verhaal is een ongelofelijk avontuur in een hoog tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt nooit saai.” --Paranormal Romance Guild {over Turned}
The 9th European Conference on Information Management and Evaluation (ECIME) is being hosted this year by the University of the West of England,
Bristol, UK on the 21-22 September 2015. The Conference Chair is Dr Elias Pimenidis, and the Programme Chair is Dr Mohammed Odeh both from the host
University. ECIME provides an opportunity for individuals researching and working in the broad field of information systems management, including IT
evaluation to come together to exchange ideas and discuss current research in the field. This has developed into a particularly important forum for the
present era, where the modern challenges of managing information and evaluating the effectiveness of related technologies are constantly evolving in the
world of Big Data and Cloud Computing. We hope that this year’s conference will provide you with plenty of opportunities to share your expertise with
colleagues from around the world. The keynote speakers for the Conference are Professor Haris Mouratidis, from the School of Computing, Engineering and
Mathematics, University of Brighton, UK who will address the topic “Rethinking Information Systems Security”, Dr Mohammed Odeh, from the University of
the West of England, Bristol, UK and Dr. Mario Kossmann from Airbus, UK who will talk about “The Significance of Information Systems Management and
Evaluation in the Aerospace Industry’ ECIME 2015 received an initial submission of 55 abstracts. After the double-blind peer review process 28 academic
Research papers, 5 PhD Research papers, 1 Masters Research paper and 3 Work in Progress papers have been accepted for these Conference Proceedings.
These papers represent research from around the world, including Austria, Botswana, Cyprus, Czech Republic, Ireland, Japan, Kuwait, New Zealand, Norway,
Poland, Portugal, Slovakia, Russia, South Africa, South Korea, Sweden, The Netherlands, UK and the USA.
This book constitutes the proceedings of the 2010 Joint International Working C- ference of the International Federation for Information Processing
Working Groups 8.2 and 8.6. Both working groups are part of IFIP Technical Committee 8, the tech- cal committee addressing the field of Information
Systems. IFIP WG 8.2, the Inter- tion of Information Systems and Organizations, was established in 1977. IFIP WG 8.6, Diffusion, Transfer and
Implementation of Information Technology, was est- lished in 1994. In accordance with their respective themes, both IFIP WG 8.2 and IFIP WG 8.6 have
long had an interest in the human impact of information systems. In December 1998, they held a joint working conference in Helsinki, Finland, on the
theme “Inf- mation Systems: Current Issues and Future Challenges.” The two working groups’ joint interest in and collaboration on research concerning
the human side of IS is c- tinued and extended through this joint working conference, held on the campus of Curtin University of Technology, from March
30 to April 1, 2010, in Perth, Western Australia. This conference, “Human Benefit Through the Diffusion of Information Systems Design Science Research,”
combines the traditional themes of the two working groups with the growing interest within the IS research field in the area of design science research.
A Dynamic and Holistic Approach
Design Characteristics of ICT Tools for Examining Modern Technology Usage
Human Benefit through the Diffusion of Information Systems Design Science Research
Magisterium boek 4 - Het Zilveren Masker
Research Methods in Information Systems
Het geheim van de hulphond
Information Systems Research
Onlife (E-boek)
Encyclopedia of Information Systems and Services
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Bedrijfsinformatiesystemen, 9/e
Documentation Abstracts
Information Quality
Amazons businessmodel is bedrieglijk eenvoudig: maak online winkelen zo eenvoudig en handig dat klanten niet twee keer zullen nadenken over hun aanschaf. Het kan bijna worden samengevat met de knop die op
elke pagina staat: 'Koop nu met één klik'. Waarom is Amazon zo succesvol? Veel ervan komt door Jeff Bezos, de CEO en oprichter, wiens unieke combinatie van karaktereigenschappen en bedrijfsstrategieën
Amazon naar de top van de online retailwereld heeft gedreven. Aan de hand van interviews met Amazon-medewerkers, concurrenten en observanten, schetst One click Bezos' transformatie van computernerd tot
wereldveranderende ondernemer. Dit boek onthult hoe hij zijn beslissingen neemt en wat zijn verdere plannen met Amazon zijn. Het verhaal van Amazons voortdurende evolutie is een case-study van hoe je een
gehele Industrie opnieuw uitvindt, en een die iedereen in het hedendaagse bedrijfsleven negeert, met alle gevolgen van dien.
The papers in this volume comprise the refereed proceedings of the First Int- national Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA 2007), in Wuyishan, China, 2007. This conference
is organized by China Agricultural University, Chinese Society of Agricultural Engineering and the Beijing Society for Information Technology in Agriculture. The purpose of this conference is to facilitate the
communication and cooperation between institutions and researchers on theories, methods and implementation of computer science and information technology. By researching information technology development
and the - sources integration in rural areas in China, an innovative and effective approach is expected to be explored to promote the technology application to the development of modern agriculture and contribute to
the construction of new countryside. The rapid development of information technology has induced substantial changes and impact on the development of China’s rural areas. Western thoughts have exerted great
impact on studies of Chinese information technology devel- ment and it helps more Chinese and western scholars to expand their studies in this academic and application area. Thus, this conference, with works by
many prominent scholars, has covered computer science and technology and information development in China’s rural areas; and probed into all the important issues and the newest research topics, such as
Agricultural Decision Support System and Expert System, GIS, GPS, RS and Precision Farming, CT applications in Rural Area, Agricultural System Simulation, Evolutionary Computing, etc.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar durfde in de begindagen van het internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn
in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de
fascinerende geschiedenis van Bezos als ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal
(voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en onthullend portret van dit
fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
Dé pocket guide over TOGAF versie 9 Met uitgebreide begrippenlijst Onmisbaar voor wie in het Nederlands over TOGAF wil kunnen praten Nederlandse overheid gebruikt TOGAF als standaard, deze pocket is een
uitstekende introductie
Thomas Ludwig reveals design characteristics when aiming at researching information infrastructures and their diverse information resources, types of users and systems as well as divergent practices. By
conducting empirically-based design case studies in the domain of crisis management, the author uncovers methodological and design challenges in understanding new kinds of interconnected information
infrastructures from a praxeological perspective. Based on implemented novel ICT tools, he derives design characteristics that focus on integrating objective and subjective queried insights into situated activities of
people as well as emphasizing the subjective nature of information quality.
Proceedings of the 19th Information Systems Research Seminar in Scandinavia
Readings and Reflections
Second International Conference, ICAICR 2018, Shimla, India, July 14–15, 2018, Revised Selected Papers
A Guide for Students in Computer Science and Information Systems
IRIS 19, "The Future" : 10-13 August 1996 at Lökeberg, Sweden
Een Rite Van Zwaarden (Boek #7 In De Tovenaarsring)
Een Eed Van Broeders (Boek #14 In De Tovenaarsring)
JMIS.
First IFIP TC 12 International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (CCTA 2007), Wuyishan, China, August 18-20, 2007
Computers in Libraries
Journal of Research and Practice in Information Technology
Advanced Informatics for Computing Research

In EEN RITE VAN ZWAARDEN (boek #7 in de Tovenaarsring), worstelt Thor met zijn nalatenschap. Hij moet onder ogen zien te komen wie zijn vader
is en besluiten of hij zijn geheim zal vertellen. Met Mycoples aan zijn zijde en het Zwaard van het Lot in zijn handen, is Thor vastberaden
om wraak te nemen op Andronicus’ leger en zijn thuisland te bevrijden—en eindelijk Gwen ten huwelijk te vragen. Maar hij komt erachter dat er
nog sterkere machten dan hij in het spel zijn. Gwendolyn keert terug om de heerseres te worden die ze voorbestemd is om te zijn, haar
wijsheid te gebruiken om de troepen te verenigen en Andronicus voorgoed weg te drijven. Herenigd met Thor en haar broers, is ze dankbaar voor
de kans om hun vrijheid te vieren. Maar de zaken veranderen snel—te snel—en voor ze het weet ligt haar leven weer overhoop. Ze raakt
verwikkelt in de rivaliteit met haar oudere zuster, Luanda. Ondertussen arriveert MacGils broer met zijn eigen leger, eveneens vastberaden om
de macht over te nemen. Er lijken overal spionnen en huurmoordenaars te zijn, en Gwen leert dat het allesbehalve veilig is om Koningin te
zijn. Reece zijn liefde voor Selese krijgt eindelijk een kans om op te bloeien. Maar dan verschijnt zijn oude liefde, en hij wordt verscheurd
door twijfels. Al snel worden de rustige tijden verstoord door oorlog. Reece, Elden, O’Connor, Conven, Kendrick en zelfs Godfrey moeten
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gezamenlijk ten strijde trekken als ze willen overleven. Het wordt een race tegen de klonk om Andronicus te verslaan en de Ring te redden van
complete verwoesting. Terwijl de troepen strijden voor de macht over de Ring, realiseert Gwen dat ze moet doen wat ze kan om Argon te vinden
en hem terug te halen. In een schokkende plotwending leert Thor dat hoewel zijn krachten superieur zijn, hij ook een verborgen zwakte
heeft—één die hem wel eens het leven zou kunnen kosten. Zullen Thor en de anderen er in slagen om de Ring te bevrijden en Andronicus te
verslaan? Zal Gwen de koningin worden die haar volk nodig heeft? Wat zal er terecht komen van het Zwaard van het Lot, van Erec, Kendrick,
Reece en Godfrey? En wat is het geheim dat Alistair verbergt? EEN RITE VAN ZWAARDEN is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen
en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad.
Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.
Exploring Information Systems Research Approaches is intended for supervisors and research students in the information systems and related
fields. This collection of thought-provoking articles, arranged in sections that reflect the broadening nature of the field, provides
examples of a range of research approaches. This book focuses on different research approaches - their strengths, limitations, and the
conclusions which can be drawn from them - and explores the impact of information and communication technologies on groups, on organizations,
between organizations, on markets, and on society worldwide. The articles selected have been chosen to represent an approach to research, or
an alternative design within an approach (e.g., single case versus multiple cases; survey within industry versus survey across industries).
Each section is preceded by an editorial introduction that places the chosen articles in context of other, similar research, and provides a
summary of the articles in terms of the: research method employed focus and perspective of the research technology being employed findings
and overall contribution of the work. Each introduction also highlights various issues and factors that the reader should consider when
studying each of the articles in the section and includes ideas for further reading and discussion questions suitable for doctoral research
seminars.
Organizations today have access to vast stores of data that come in a wide variety of forms and may be stored in places ranging from file
cabinets to databases, and from library shelves to the Internet. The enormous growth in the quantity of data, however, has brought with it
growing problems with the quality of information, further complicated by the struggles many organizations are experiencing as they try to
improve their systems for knowledge management and organizational memory. Failure to manage information properly, or inaccurate data, costs
businesses billions of dollars each year. This volume presents cutting-edge research on information quality. Part I seeks to understand how
data can be measured and evaluated for quality. Part II deals with the problem of ensuring quality while processing data into information a
company can use. Part III presents case studies, while Part IV explores organizational issues related to information quality. Part V
addresses issues in information quality education.
This two-volume set (CCIS 955 and CCIS 956) constitutes the refereed proceedings of the Second International Conference on Advanced
Informatics for Computing Research, ICAICR 2018, held in Shimla, India, in July 2018. The 122 revised full papers presented were carefully
reviewed and selected from 427 submissions. The papers are organized in topical sections on computing methodologies; hardware; information
systems; networks; security and privacy; computing methodologies.
Combines managerial problem solving methodology of System Dynamics with a variety of techniques available for structured development of MIS.
Presents a strategic view of MIS targeted to provide a systemic and dynamic evaluation of an MIS effect on its host organization along with
offering a means of assessment which can be implemented at any stage during the MIS development life cycle.
Computers and Modern Language Studies
Computing Handbook, Third Edition
de onstuitbare ambitie van Jeff Bezos
TOGAF™ Versie 9– Een Pocket Guide
Management and Labour Studies
The Evaluation of Management Information Systems
Researching Complex Information Infrastructures
ECIME2015-9th European Conference on IS Management and Evaluation
Journal of Management Information Systems
Researching Information Systems and Computing
IFIP WG 8.2/8.6 International Working Conference, Perth, Australia, March 30 - April 1, 2010, Proceedings
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Computing Information Directory
Een onthutsend boek over de troeven én de valkuilen van onze digitale samenleving Trotse toekomstige ouders zetten de eerste echo van hun baby even later al op Facebook. Smartphones,
selfies en apps kleuren onze dagelijkse woordenschat. Zelfs de dood maakt niet langer een onderscheid tussen online en offline. Indien je altijd herinnerd wilt worden, kun je nu al je digitale
nalatenschap regelen. De laatste generatie die nog een onderscheid kan maken tussen online en offline leeft vandaag. De huidige tieners en twintigers groeien onlife op. Dit boek van Katleen
Gabriels is een wake-up call voor iedereen die denkt dat hij niets te verbergen heeft in de onlinewereld. De digitale revolutie zorgt voor een waaier aan mogelijkheden, informatie en kennis,
maar stelt ook onze vrijheid, zelfstandigheid en waardigheid op de proef. We worden niet enkel van bovenaf gecontroleerd, maar houden elkaar ook onderling in de gaten. Wat zijn de troeven
en waar liggen de valkuilen in onze digitale wereld? Wat is nog persoonlijk en wat ligt te grabbel voor iedereen?
Written specifically for information systems (IS) and computing students and providing everything they need to know about executing a research project, this best-selling textbook introduces
key quantitative and qualitative research methods, makes sense of underlying philosophies, and helps readers navigate and assess existing academic papers. Packed with examples from the
IS and computing disciplines, definitions, evaluation guides and further reading suggestions, this fully updated second edition of Research Information Systems and Computing supports
students of all levels in bridging the gap between theory and practice.
Computing Handbook, Third Edition: Information Systems and Information Technology demonstrates the richness and breadth of the IS and IT disciplines. The second volume of this popular
handbook explores their close links to the practice of using, managing, and developing IT-based solutions to advance the goals of modern organizational environments. Established leading
experts and influential young researchers present introductions to the current status and future directions of research and give in-depth perspectives on the contributions of academic research
to the practice of IS and IT development, use, and management Like the first volume, this second volume describes what occurs in research laboratories, educational institutions, and public
and private organizations to advance the effective development and use of computers and computing in today’s world. Research-level survey articles provide deep insights into the computing
discipline, enabling readers to understand the principles and practices that drive computing education, research, and development in the twenty-first century.
'Glory - Race naar de vrijheid' is een spannend paardenboek voor 11+ van Lauren St John, bekend van de populaire serie 'Storm'. Ook niet-paardenliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan
dit opwindende verhaal. Glory: de ultieme paardenrace De verwende Alexandra Blakewood, die keer op keer in problemen komt, wordt door haar wanhopige ouders naar een bootcamp in
Colorado gestuurd. Maar Alex zou Alex niet zijn als ze niet probeerde te ontsnappen - en daarbij neemt ze ook nog eens een ten dode opgeschreven mustang met zich mee. Als ze hoort over
de Glory, een langeafstandsrace dwars door de VS, besluit ze het erop te wagen. Er kan er maar één winnen Tijdens de race leert ze Will kennen, een intrigerende plattelandsjongen die zo
zijn eigen motivatie heeft om de geldprijs van $250.000 op te strijken. Maar er kan er natuurlijk maar één winnen...
Today, opportunities and challenges of available technology can be utilized as strategic and tactical resources for your organization. Conversely, failure to be current on the latest trends and
issues of IT can lead to ineffective and inefficient management of IT resources. Managing Information Technology in a Global Economy is a valuable collection of papers that presents IT
management perspectives from professionals around the world. The papers introduce new ideas, refine old ones and possess interesting scenarios to help the reader develop companysensitive management strategies.
Relevant Theory and Informed Practice
The Journal Of Strategic Information Systems
The British National Bibliography
Mr. Amazon
Computer and Computing Technologies in Agriculture, Volume II
Proceedings of the IFIP WG 8.2 Colloquium, Manchester Business School, 1-3 September, 1984
Exploring Information Systems Research Approaches
race naar vrijheid
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