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Forestil dig et mødelokale som altid er klart til netop dig, når du har behov for at holde et møde. Lokalet er
ryddet og skal ikke bookes i forvejen.
Du kan invitere mødedeltagere fra nær og fjern, uden at hverken du eller dine gæster behøver at bruge tid på
transport. Lokalet er udstyret med effektive AV-midler, som aktiverer og involverer dine mødedeltagere. Du
kan dele et dokument, et regneark eller en præsentation direkte fra din pc og lade dine gæster rette til under
mødet. Desuden kan lokalet være stort set omkostningsfrit at bruge. Lyder det for godt til at være sandt? Så er
dette netop bogen for dig! Med de rette kompetencer, kan du holde møder virtuelt som i effektivitet og
produktivitet matcher og endda overgår fysiske møder. Lær hvordan du selv mestrer virtuelle møder og
vurderer, hvornår de er relevante. Denne bog bygger på praktiske erfaringer, som forfatterne har opbygget
over en lang årrække med aktiv anvendelse af webmøder og videomøder. Bogen kan læses fra start til slut,
eller bruges som et opslagsværk, alt afhængigt af den virtuelle situation, du skal håndtere i praksis. Claus
Fredslund Andersen har en MBA fra Henley Business School, ansat hos TDC A/S, hvor han aktivt har
arbejdet i mange virtuelle teams og projekter i Danmark og Skandinavien. Michael Rønde Thomsen, er
civiløkonom (HD-A) og har mere end 10 års erfaring med virtuelt samarbejde og ledelse. Han ejer konsulent
og kursusvirksomheden WorkingVirtual, som rådgiver og underviser danske virksomheder i virtuelt
samarbejde. Indholdsoversigt Forfatternes forord Forord ved Eva Berneke Kapitel 1.

Introduktion Kapitel 2. Hvornår er virtuelle møder relevante?Kapitel 3. Hvordan fungerer et virtuelt møde?
Kapitel 4. Godt i gang med virtuelle møder Kapitel 5. Succes med virtuelle møder Kapitel 6. Effektiv virtuel
mødeledelse Kapitel 7. Indlægsholder med virtuel gennemslagskraft Kapitel 8. Engagerede deltagere Kapitel
9. Afrunding
Høre mere om udfordringerne ved at starte en virksomhed, og hvilke. Børsen sætter dagsordenen for
erhvervslivet. Høre mere om udfordringerne ved at starte en virksomhed, og hvilke. dk – forum for ledelse af
forsyningskæden. Nå længere ud med jeres arrangementer. Børsen sætter dagsordenen for erhvervslivet.
Børsen sætter dagsordenen for erhvervslivet.
Fra 10 år • Indbundet • 240 sider • 249,95 kr.
Beskrivelse af website. Læs med her og hør om, hvordan de første 14 dage af Crafted by MK’s levetid har
været. Det et stort ansvar at have en bil, så man vil selvfølgelig gerne gøre meget for at sikre sig, at der ikke
sker noget med den. 26. Vi skriver interessant og med kant. 12. Fremover bliver det muligt at læse. 2018 |
Af SCM. Projektlederuddannelsen Projektledelse 1-4 med eksamen er registreret af IPMA i Danmark 22. Du
kan også være erfaren i rollen som projektleder med et ønske om at. Efter flere år hvor det var 'Tordenskjolds
Soldater', som gang. I forbindelse med Kimbrerfesten anno 2017 nedlagde festens 'støtteforening',
Pengeynglerne, sig selv. Det et stort ansvar at have en bil, så man vil selvfølgelig gerne gøre meget for at
sikre sig, at der ikke sker noget med den. Aktiver og ligestil de fysiske og virtuelle deltagere Facilitering er en
professionel praksis, der har til formål at hjælpe grupper med at nå fælles mål gennem processer, der aktiverer
og involverer deltagerne optimalt. 2018 | Af SCM.

