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Cerner Ccl Training
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals.
Content is segmented into Channels and Topic
Centers. InfoWorld also celebrates people,
companies, and projects.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in
New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug
te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een
van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years
a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
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The application of proper ethical systems and
education programs is a vital concern in the medical
industry. When healthcare professionals are held to
the highest moral and training standards, patient
care is improved. Healthcare Ethics and Training:
Concepts, Methodologies, Tools, and Applications is
a comprehensive source of academic research
material on methods and techniques for
implementing ethical standards and effective
education initiatives in clinical settings. Highlighting
pivotal perspectives on topics such as e-health,
organizational behavior, and patient rights, this multivolume work is ideally designed for practitioners,
upper-level students, professionals, researchers,
and academics interested in the latest developments
within the healthcare industry.
Het essay is de minst bekende van de vier grote literaire
genres (naast proza, poëzie en drama), maar wordt het
meest beoefend. Van filmrecensies tot de biografie:
allemaal behoren ze tot het genre dat in de zestiende
eeuw door Michel de Montaigne werd uitgevonden. In
zijn meest zuivere vorm is een essay een persoonlijke
bespiegeling die de lezer uitdaagt om mee te denken,
tegenargumenten en -voorbeelden te verzinnen en in
debat te gaan met de essayist. Hoe je dit moet doen, en
welke handgrepen je nodig hebt om essays te schrijven,
is het onderwerp van dit deel uit De Schrijfbibliotheek.
De auteur, Louis Stiller, is niet alleen hoofdredacteur van
Schrijven Magazine, maar ook essaydocent aan de
Schrijversvakschool en schrijver van diverse
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essayboeken. In 1991 won hij de eci-essayprijs
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een
werkweek van 4 uur Voor de fans van Brené Brown tot
Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman
Timothy Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde
vragen aan een hele verzameling succesvolle mensen,
zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf
vragen helpen jou ook je meest uitdagende
levensvragen te beantwoorden en buitengewone
resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de
gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan
130 toppresteerders. Laat je inspireren door de
antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval
Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van
bijzondere professionals die oplossingen hebben
gevonden voor verschillende vraagstukken. Want of je
nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt
uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders
heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd!
Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige
mensen. De pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder
werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert
Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én
een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je
leven veranderen.’ The New York Times
For more than 40 years, Computerworld has been the
leading source of technology news and information for IT
influencers worldwide. Computerworld's award-winning
Web site (Computerworld.com), twice-monthly
publication, focused conference series and custom
research form the hub of the world's largest global IT
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media network.
Druk, druk, druk. Dagen en jaren vliegen voorbij. Wat is
het leven toch kort! Het zijn veel gehoorde uitspraken,
maar de Romeinse filosoof Lucius Annaeus Seneca
vindt ze absolute onzin. In De brevitate vitae ('Over de
kortheid van het leven') verklaart hij zich nader. Het
leven te kort? Welnee, het duurt lang genoeg. Maar dan
moet je je tijd wel goed gebruiken, bijvoorbeeld door
grote denkers te lezen: zo krijg je letterlijk eeuwen erbij.
Maar de meeste mensen verspillen hun tijd en komen
niet toe aan werkelijk leven. In fraaie anekdotes over
beroemde en minder beroemde Romeinen gaat het over
tomeloze ambities en winstbejag, over domheid en
verveling. En over het eindeloos uitstellen van goed
leven tot 'later'. De kritiek klinkt soms verrassend
modern. Zo is Seneca streng voor mensen die de hele
dag alleen maar bezig zijn met 'balspel'. Of in de zon
liggen. Gebruik je tijd verstandig, blijf zelf de baas ervan,
kies voor het hier en nu. Wie De lengte van het leven
leest heeft geen cursus timemanagement meer nodig.
This book is for everyone using Cerner's Discern Visual
Developer to create queries and reports. The book
focuses on learning and using Layout Builder. The book
is geared for people new to databases, queries and
report building as well as seasoned developers. Version
2008.01 of Discern Visual Developer is used for all
examples and explanations. Prompt Builder, Query
Builder, and detailed report layout creation are all
covered in this book. The book is full of examples as well
as pitfalls to avoid.
Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten en
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`zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp
van medici en wetenschappers of erfelijkheid je
inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet
gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en
trainingsprogramma is het verrassende antwoord op
vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je
genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de
beste seks? En hoe krijg je met de kleinste
aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste
energie en de beste resultaten?Body, een lijfboek geeft
alle antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de
sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en
`happening is en doe wat echt werkt!

Described as "Who owns whom, the family tree of
every major corporation in America, " the directory is
indexed by name (parent and subsidiary),
geographic location, Standard Industrial
Classification (SIC) Code, and corporate
responsibility.
In an effort to combat human error in the medical
field, medical professionals continue to seek the best
practices and technology applications for the
diagnosis, treatment, and overall care of their
patients. Improving Health Management through
Clinical Decision Support Systems brings together a
series of chapters focused on the technology,
funding, and future plans for improved organization
and decision-making through medical informatics.
Featuring timely, research-based chapters on topics
including, but not limited to, data management,
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information security, and the benefits of technologybased medicine, this publication is an essential
reference source for clinicians, scientists, health
economists, policymakers, academicians,
researchers, advanced level students, and
government officials interested in health information
technology.
Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed
op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan
wel gemeten kunnen worden. Op basis van de
succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs
van dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de
HR-scorecard. Daarmee kan human resources
management ingepast worden in de algemene
strategie van bedrijven en kan men human
resources managen als een onderdeel van het
bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om
met de HR-scorecard een koppeling te maken
tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en
meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds.
Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven
hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat
uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de
verschillende stappen met een praktische toelichting
hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de
bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een
boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in
relatie tot strategie. Dit zal vele managers
behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere
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instrumenten voor human-resources-management.
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