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The Technology Management (TM) discipline has a history of more than 50 years.
It is inherently interdisciplinary and multifunctional, and when managed correctly it can deliver a decisive
competitive advantage. Technology Management focuses on the micro-level analysis of TM as a dynamic
capability. This fully updated second edition systematically addresses the major tools and techniques needed
for a business to successfully conduct their TM activities.
There is no single best way to manage technology in a company and there is no mechanistic route to success,
but this accessible handbook provides a wealth of international examples, up-to-date case studies and activities
designed to increase the dynamic capability of an organisation. Technology Management is the perfect
companion for undergraduate and postgraduate students on a variety of Business, Management and
Engineering degree courses.
Arbeidsglede gir inspirasjon til å finne de gode løsningene. Qmatec streber etter å skape et lystbetont og
inspirerende arbeidsmiljø med fornøyde, kompetente. Vil bruke oljerigger i fiskeoppdrett.

by Morten Meling in News. Artikkel fra Dagen Næringsliv: Oljerigger i opplag skal få nytt liv. Nå vil
Stavangerselskapet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Campuser i Trondheim, Gjøvik og
Ålesund. NTNU har 39000 studenter og hovedansvar for den høyere. Aquateam jobber med FoU-rettet
rådgivning i forhold til rensing og miljø innen petroleum (offshore/onshore), vann, avløp, renovasjon og
landbasert industri. På VIRAK-konferansen, konferansen for universitets- og høgskolebibliotek som blir
arrangert i Oslo 12.-13. juni, er forskningsdata et av temaene som blir diskutert. SINTEF er Skandinavias
største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og
teknologi som tas i bruk. VWR er en global leverandør av laboratorieprodukter, distribuerer og tilbyr
kjemikalier, life science, forbruksvarer, instrumenter, laboratoriemøbler, e-handel og. Capus HR Management
dekker hele fagområdet HR. Selskapets deltakere har flere tiårs erfaring fra ledelse, rekruttering, og
bemanning. Capus har et meget bredt og. Systematisk prekvalifisering av leverandører; Kartlegging av
leverandørkjede; Revisjoner og vurderinger av leverandører; Supplier Compliance & Approval Management
Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning. Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning er
en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning.

