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Fuck it, ship it Jacob Bøtter Hent PDF Virksomheder og organisationer misser de fleste digitale muligheder,
som er lige foran dem, fordi de er fortabt i fremtiden og glemmer nutiden. De taler om kunstig intelligens og
bitcoins, men overser de helt oplagte muligheder, der kan gøre gavn for dem i dag.Denne bog indeholder 69
eksempler på, hvordan det digitale kan gøre dit arbejde og din organisation endnu bedre. Alle eksempler i

bogen kan tages i anvendelse med det samme og kræver oftest en ganske minimal investering. ”At blive udsat
for Stines og Jacobs bombardement af gode ideer er en berusende påmindelse om glæden ved at mærke sin
nysgerrighed. At mærke det boble.”– Stig Kirk Ørskov, adm. direktør for JP/Politiken “I bogen lægges op til

at lade en del af udviklingen ske nedefra, sætte medarbejderne mere fri og lade dem iværksætte og
eksperimentere med små digitale projekter drevet af motiva- tion og virkelyst. Kravet om digitale strategier
og projekter, der iværksættes oppefra forsvinder ikke, men skal måske supple- res af flere små projekter der
opstår, lanceres (shippes) og eksperimenteres med nedefra. Der er masser af inspiration at hente i bogen – god
læselyst.”– Hanne Bak Lumholt, direktør for COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) “Jeg møder
ofte virksomhedsledere, som kan tale med om digitalisering og disruption. De ledere, som for alvor impone-
rer mig, er dem, som har eksperimenteret med nye teknolo- gier eller på egen krop har testet nye måder at

leve på.“– Tue Mantoni, bestyrelsesformand for Lakrids by Johan Bülow og Joe & The Juice,
bestyrelsesmedlem for Vækstfonden og Soundboks og forhenværende adm. direktør for B&O og Triumph
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