Hyperlinks uit Informatie In Bedrijf: werkboek voor succesvol informatiebeheer
p.18 www.InformatieInBedrijf.nl
p.24 www.Syntens.nl
p.42 www.mkbalans.ez.nl: uitgebreide vragenlijst die door het ministerie van Economische Zaken is opgesteld om
ondernemers bewust te maken van het verborgen kapitaal in hun bedrijf en een vergelijking met andere bedrijven te
vergemakkelijken.
p.45 www.Seemap.com fantasie-landkaart met informatie eilanden, gegevensmoerassen, blokkades etc.
p.45 www.smartdraw.com stroomdiagrammen en organisatiemodellen voor iedere denkbare situatie of productieproces
p.50 www.sourceguides.com verzamelsite van marktplaatsen
p.50 www.automotive-online.nl website voor de automotive branche:
p.50 www.cartools.com verzamelsite
p.50 www.transworldtrade.org marktplaats
p.50 http://product.reedbusiness.nl website met keuze uit vele vakbladen
p.50 www.zibb.nl (kies "techniek", kies "in de vakbladen") website met technisch nieuws
p.51 www.Google.nl
p.51 www.toeleveren.nl
p.52 www.rabobank.nl (kiezen voor: bedrijven, cijfers & trends)
p.52 www.ingbank.nl/biz/index.html
p.52 www.mkb.nl
p.52 www.mkbnet.nl
p.52 www.kvk.nl
p.52 www.eim.nl
p.52 www.informatiemakelaars.nl
p.53 www.missmag.nl
p.53 www.nijgh.nl
p.53 http://contentsdirect.elsevier.com
p.55 www.computable.nl
p.55 www.automatiseringgids.nl
p.55 www.wetten.nl (u wordt vanzelf verwezen naar www.overheid.nl)
p.55 www.sdu.nl/staatscourant
p.55 http://recht4all.nl
p.55 http://gids.recht.nl
p.56 www.advocatenorde.nl
p.56 http//:nl.espacenet.com
p.56 www.bie.nl
p.57 www.nni.nl Het Nederlands Normalisatie Instituut
p.57 www.euronorm.net
p.57 www.factomedia.nl (Kluwer)
p.58 www.materialenkring.nl
p.58 www.energie.nl
p.58 www.niwi.NOD.nl
p.58 www.niwi.knaw.nl/nl/oi/drisinfo.htm
p.59 www.technieuws.org
p.59 www.nl-menu.nl gestructureerde webportal
p.59 http://ocw.mit.edu/global/all-courses.html technische opleidingen van het Massachussets Institute of Technology
p.60 www.library.tudelft.nl/ned/bronnengids/index.html bronnengids TU Delft
p.60 www.kb.nl catalogus Koninklijke Bibliotheek (klik op catalogi
p.60 www.ingenta.com Inhoudsopgaven van internationale tijdschriften
p.60 www.scirus.com geeft toegang tot 135 miljoen web- als tijdschriftpagina's
p.60 www.library.tudelft.nl/cgi-bin/aanvraag.pl documentleverancier Docutrans
p.60 www.agralin.nl documentleverancier van de Landbouwuniversiteit
p.60 www.eur.nl/fgg/medbib/formext.html documentleverancier van de Erasmus universiteit (medisch)
p.61 www.abc-d.nl ABC voor Handel en Industrie
p.61 www.kompass.nl Kompass
p.61 www.bvdny.com/pdf/brochures/REACH.pdf Reach adresdatabase van Bureau van Dijk
p.61 www.Marktselect.nl DM-CD van Marktselect
p.61 www.marketingdata.nl Marketing Data
p.61 www.umi.com ABI/Inform CD-ROM
p.61 www.buvoha.nl Bureau voor Handelsinlichtingen
p.62 www.dialog.com
p.62 www.lexis-nexis.co.uk
p.62 www.evd.nl
p.63 www.jaarverslag.com
p.65 www.auteursrecht.nl
p.65 http://auteursrecht.pagina.nl
p.65 www.nrc.nl/W2/Lab/Auteursrecht
p.70 statline.cbs.nl/StatWeb
p.70 www.minez.nl
p.71 www.mkbalans.nl

p.71 www.Bellen.com
p.96 www.belastingdienst.nl
p.97 www.overheid.nl/wetten
p.97 www.managementsupport.nl
p.99 http://archief.uvh.nl/handreik.html
p.101 www.stichting-go.nl
p.124 www.oclc.org/dewey
p.124 www.udcc.org
p.124 www.kb.nl/kb/vak/basis/bc98.html
p.124 wwwcf.nlm.nih.gov/class
p.124 www.sosig.ac.uk
p.124 www.kvk.nl/static/kvkfiles/bikboek.pdf
p.124 http://www.iee.org/publish/support/inspec/document/class/classif.cfm
p.124 www.yahoo.com
p.126 www.getty.edu/research/hulpmiddelen/vocabulary/aat/index.html
p.126 www.ei.org/eicorp/eicorp?menu=eithesaurusmenu&display=eithesaurus
p.126 www.iee.org/publish/support/inspec/document/thes
p.127 www.nlm.nih.gov/mesh/annotated2003.html
p.128 www.portofrotterdam.com/NL/index.asp
p.128 www.bnb.be/DQ/N/METHOD/METHODNL_10.PDF
p.132 http://nu.nl
p.132 www.webcrawler.com
p.132 www.copernic.com
p.132 www.brightplanet.com
p.133 www.telefoongids.nl
p.133 www.cnn.com
p.133 www.completeplanet.com
p.133 www.kb.nl/dutchess.ned
p.133 www.NL_menu.nl
p.133 www.iii.org
p.133 www.invisibleweb.com
p.133 www.lexibot.com
p.133 www.profusion.com
p.133 www.findarticles.com
p.133 www.RobCoers.nl/deepweb

