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Dit virtuelle håndtryk Abelone Glahn Hent PDF Forlaget skriver: Dit virtuelle håndtryk er det, der kan findes
om dig på nettet, og som tilsammen danner et billede af, hvem du er, og hvad du står for.

Denne bog handler om online-networking - om at finde, etablere og vedligeholde kontakter ved hjælp af de
utallige teknikker, der findes på internettet. Bogen kommer ind på praktisk forbedring af e-mailsignatur,

mailinglister, communities, nyhedsbreve, weblogs, sociale netværksteknologier som linkdeling, billeddeling,
wikier, tagging, samt pod- og videocasting.

Kort sagt et helt register af metoder, hvormed man kan være i internetbåret kontakt med andre og blive synlig
på nettet, dels for at kunne finde andre, og dels at kunne findes selv.

Bogen beskriver i meget instruktive vendinger, hvad du kan bruge de enkelte teknikker til, så du kan danne
dig et overblik og finde ud af, hvilke virkemidler du vil satse på at tage i brug, og hvilke du vil springe over

til en anden gang.
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