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Contains trends, statistical tables, and an industry glossary. This almanac
presents over 300 profiles of outsourcing and offshoring industry firms. It also
includes addresses, phone numbers, and executives.
People go traveling for two reasons: because they are searching for something,
or they are running from something. Katie’s world is shattered by the news that
her headstrong and bohemian younger sister, Mia, has been found dead at the
bottom of a cliff in Bali. The authorities say that Mia jumped—that her death was a
suicide. Although they’d hardly spoken to each other since Mia suddenly left on
an around-the-world trip six months earlier, Katie refuses to accept that her sister
would have taken her own life. Distraught that they never made peace, Katie
leaves her orderly, sheltered life in London behind and embarks on a journey to
find out the truth. With only the entries in Mia’s travel journal as her guide, Katie
retraces the last few months of her sister’s life and—page by page, country by
country—begins to uncover the mystery surrounding her death. . . . Weaving
together the exotic settings and suspenseful twists of Alex Garland’sThe
Beachwith a powerful tale of familial love in the spirit of Rosamund
Lupton’sSister, Swimming at Nightis a fast-paced, accomplished, and gripping
debut novel of secrets, loss, and forgiveness.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en
andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in
geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend
zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische
groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in
wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de
burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en
historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht
in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar
economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers
voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen
Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
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lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het
verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en
neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,
paarden & ziektekiemen
The lending industry is comprised of a wide variety of sectors, such as banking, credit
cards, mortgages, leasing and consumer finance. Many of these sectors have
interconnections and synergies. In addition, a large number of related services and
technologies have a major influence on the lending and credit business. These services
include e-commerce, credit risk analysis, call centers and information technologies.
Rapid changes have taken place in lending in recent years. For example, large
amounts of business and consumer debt are now syndicated or securitized. Meanwhile,
non-bank firms, such as GE, have become immense competitors in the lending arena,
and international acquisitions are shaping up the globalized banking industry of the
near future. This carefully-researched book (which includes a database of leading
companies on CD-ROM) is a banking, credit and mortgages market research and
business intelligence tool-- everything you need to know about the business of banking,
credit cards, mortgages and lending, including: Money center banks; Regional banks;
Savings associations; Globalization of the banking and lending industries, including our
profiles of nearly 350 of the world's leading international banking firms; Mortgage
banking and brokerage; Home equity loans; Credit cards; Lending and other services
provided by non-bank enterprises; Significant trends in banking and lending
technologies; Risk analysis, payment processing, call centers and other support
services; Online banking trends; ATM trends and technologies; Banking industry
software.
A market research guide to the outsourcing and offshoring industry, it is a tool for
strategic planning, competitive intelligence, employment searches or financial research.
It includes profiles of Outsourcing and Offshoring Industry Firms such as addresses,
phone numbers, and more. It also contains trends, statistical tables, and a glossary.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar
exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson
kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met
collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen.
Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de
voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur
van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën
van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.

The lending industry is comprised of a wide variety of sectors, such as banking,
credit cards, mortgages, leasing and consumer finance. Many of these sectors
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have interconnections and synergies. In addition, a large number of related
services and technologies have a major influence on the lending and credit
business. These services include e-commerce, credit risk analysis, call centers
and information technologies. Rapid changes have taken place in lending in
recent years. For example, large amounts of business and consumer debt are
now syndicated or securitized. Meanwhile, non-bank firms, such as GE, have
become immense competitors in the lending arena, and international acquisitions
are shaping up the globalized banking industry of the near future. This carefullyresearched book (which includes a database of leading companies on CD-ROM)
is a banking, credit and mortgages market research and business intelligence
tool-- everything you need to know about the business of banking, credit cards,
mortgages and lending, including: Money center banks; Regional banks; Savings
associations; Globalization of the banking and lending industries, including our
profiles of 331 of the world's leading international banking firms; Mortgage
banking and brokerage; Home equity loans; Credit cards; Lending and other
services provided by non-bank enterprises; Significant trends in banking and
lending technologies; Risk analysis, payment processing, call centers and other
support services; Online banking trends; ATM trends and technologies; Banking
industry software.
Covers employers of various types from 100 to 2,500 employees in size (while
the main volume covers companies of 2,500 or more employees). This book
contains profiles of companies that are of vital importance to job-seekers of
various types. It also enables readers to compare the growth potential and
benefit plans of large employers.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen
de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl,
pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’
– Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land
is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse
landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het
zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar
te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms
beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend
meesterwerk.
Vols. for 1959- include an annual Factbook issue.
Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve
biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven,
denken en wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op het universum
fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins
wetenschappelijk werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins vaak
gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten,
zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter
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Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was hoofdredacteur van Time
Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is
Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
Stel je voor... je hebt zin in friet maar je hebt geen geld bij je. Stel je voor... nog
voordat je bij het bejaardentehuis bent aangekomen met je klas, heb je al het
snoep van je palmpaasstok stiekem opgesnoept. Stel je voor... je grote broer
gaat naar de kermis en jij mag niet mee. Nou, daar weet Fien wel raad op, hoor!
Hoe ze dat voor elkaar krijgt? Fien, komt dat zien! Dit e-book is alleen geschikt
voor tablets in verband met de kleurenillustraties. U kunt het niet lezen op een
zwart-wit e-reader.
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 media network.
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