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Data Mikkel Holm Sørensen Hent PDF Data er gået fra kedelig til cool. Data er overalt og inde i alt. Data er
ikke længere blot et analytisk instrument, men i stigende grad selve grundstoffet i virksomhedens

værdiskabelse på linje med teknologi, talenter og patenter.

Vi er på vej mod helt nye måder at drive virksomheder på, med helt nye produkter, processer og
forretningsmodeller. På et tidspunkt begynder også dine konkurrenter at anvende data strategisk, og så kan du
ikke længere betragte datatrenden som en tilskuersport. Tag første skridt ind i fremtiden med denne bog.

Denne første danske indføring i den datadrevne virksomhed rummer en god og en dårlig nyhed til læseren:
Den gode er, at du har store uudnyttede aktiver liggende gemt i virksomheden. Den dårlige er, at det kræver
stor viljestyrke, nye processer, nye kompetencer og en vis portion mod og fremsynethed at omsætte data til

værdi.

Vi kommer både højt op i helikopteren og helt tæt på læserens egen hverdag gennem en indføring i
revolutionens historiske og teoretiske baggrund, eksempler, konkrete metoder og perspektiveringer.
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