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Information architecture (IA) is far more challenging-and necessary-than ever. With the glut of information
available today, anything your organization wants to share should be easy to find, navigate, and understand.
But the experience you provide has to be familiar and coherent across multiple interaction channels, from the
Web to smartphones, smartwatches, and beyond. To guide you through this broad ecosystem, this popular
guide-now in its fourth edition-provides essential concepts, methods, and techniques for digital design that
have withstood the test of time.
UX designers, product managers, developers, and anyone involved in digital design will learn how to create
semantic structures that will help people engage with your message. This book includes: An overview of IA
and the problems it solves for creating effective digital products and services A deep dive into IA components,
including organization, labeling, navigation, search, and metadata Processes and methods that take you from
research to strategy, design, and IA implementation
BIM for landskap Hovedprosjekt Høringsfrist 16 mai! Vi ønsker oss tilbakemeldinger. Les mer her.
bimforlandskap.no er et arbeidsområde for å videreutvikle. Tirsdag kveld ble det oppnådd enighet mellom
Norsk olje og gass og Industri Energi på Oljeserviceavtalen, og med Safe på Brønnserviceavtalen. Galaxy S8
og S8+ har irisskanning, ansiktsgjenkjenning og sikkerhet av høy klasse, som holder vakt døgnet rundt. Ta
kunnskapen din til neste nivå. Symetri er et Autodesk-autorisert kurssenter som tilbyr kurs i alle
tilholdslandene våre. Vi vet at en god opplæring kan øke. It-kurs - alle typer itkurs over hele landet. Mange

arbeidsplasser krever at du kan noe om informasjonsteknologi, altså at du har IT-kompetanse. Vår erfaring fra
IT prosjektledelse og programledelse hjelper deg til å sette opp og gjennomføre prosjekter i forhold til gitt
størrelse og kompleksitet. Fredag 28. april kl. 19.00 åpner årets hovedsatsning ved Jugendstilsenteret og
KUBE, den retrospektive utstillingen ”Vintersolverv” med Ørnulf Opdahl.
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å
utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. En ph.
d.
er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.
En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere.
Seksjonering, deling og oppmåling. Dele og slå sammen eiendom, seksjonere ute og inne, kartlegge grense.

