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Denne bog er udgivet for at takke professor Poul Israelsen for hans mangeårige indsats i økonomistyringens
tjeneste og som en god og hjælpsom kollega og mentor for mange af dem, der bidrager med kapitler til denne
bog. Bogen handler om økonomistyring og spænder fra kapitler om de virksomheds- og samfundsmæssige
betingelser for at styre virksomheder over økonomistyringens teknikker til kapitler om økonomistyringens
rolle i praksis og som forskningsfelt. Indholdet giver et billede af fagfeltets spændvidde og af aktuelle
forskningsmæssige og praktiske fokusområder – og den afspejler også Pouls faglige interessefelter. En
mængde erfarne forfattere har bidraget til bogen, og de håber, at den vil være til inspiration ikke blot for
økonomistyringspraktikere, men også for de kommende årgange af studerende. Bogen er også skrevet til alle
de hundreder af studerende, som har nydt godt af Poul Israelsens undervisning gennem tiden. Vi håber, at
kapitlerne kan genopfriske gode minder fra studietiden.
Hvad gør en by attraktiv at leve i. Med Constructa Tegnestuen Østjylland sikrer vi full service kompetence
med dygtige arkitekter og … Et lille klip med en Rohde TS 20 i funktion. Hvert af værktøjerne kan anvendes
for sig selv med rimelige resultater. Vi er specialister i udlejning af alle typer AV udstyr siden 1980. Med
arkitekt tegnestue i Horsens er vi med til at forme den spændende arkitektur og nyudvikling af boliger i
Horsens, Skanderborg, Vejle og omegn. Et lille klip med en Rohde TS 20 i funktion. Keramik-keramik kan
nu tilbyde et fuldt program i termofølere til alle typer ovne. Lige fra det enkelte prototype print til stor

produktion. Termofølere fra … BM2 INDUSTRI A/S er på forkant med den teknologiske udvikling inden for
metal bearbejdning af store emner, CNC fræsning og spåntagning. Du lærer at analysere økonomiske
problemstillinger og udvikle erhvervsøkonomiske strategier. Figuren ovenover til venstre viser andele af
Verdens samlede BNP, som forskellige områder står for, EU, USA, Kina, etc. Produktion I front med
teknologien. Med Axacon lagerstyring, får du løsninger indenfor lager og logistik, der ses på bundlinjen.
Vores innovative produktsortiment omfatter alle former for måleudstyr fra enkelte følere til
automationsløsninger til måling og styring af … SOSWEB er et online system, der samler alt omkring
virksomhedens arbejdsmiljø, miljø og kvalitet ét sted. Bredt udvalg af lydudstyr, almen- og effekt belysning,
videoskærme og projektorer. Termofølere fra … BM2 INDUSTRI A/S er på forkant med den teknologiske
udvikling inden for metal bearbejdning af store emner, CNC fræsning og spåntagning. FH Contractors A/S
har valgt at lave et datter selskab, som hedder FH Solutions : Se mere under F or virksomheder FH
Contractors A/S Manpower og … Søger du et effektivt lagerstyringssystem, der optimerer dit lager.

