Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Δευτέρα, 30-03-2009
Σελίδα: 48
Μέγεθος: 498 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 661.7777
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ

Αρχειονομία
Η ΜαριάνναΚολυβά,διδάκτωρ
Ιστορίαςτου Πανεπιστημίου
Αθηνών,με σπουδέςστηΣχολή
- -—-—- Αρχειονομίας,Παλαιογραφίας
και Διπλωματικής
των Κρατικών
ΑρχείωνΙταλίας(Βενετία).
j*.
αναλαμβάνεινα μαςεισαγάγει
στηνεπιστήμητης Αρχειονομίας,

Ρ. PANDE - R. NEUMAN- R. CAVANAGH

To σύστημα'Εξι Σίγμα
Ευθύς εξ apxns. ο τίτλος του βιβλίου -ή, μάλλον.
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με τη διαχρονικήμελέτητων
φορέωνπαραγωγήςκαι πρώτης
διαχείρισηςεγγράφωνκαι αρχείων,θα μαςοδηγήσει
-μέσωτων ειδικώνθεμάτωνπουσχετίζονταιμε τις
συνθήκεςπαραγωγήςτων εγγράφωνκαι των αρχείωνπρος
τη γενική προβληματική
των εννοιών«έγγραφον»,
«αρχείον»,«n διάτων εγγράφωναπόδειξις»,που
αγγίζουνόλους,αιώνεςτώρα.στηνκαθημερινότηταpas.
Στο ογκώδεςκαι εξαιρετικόαυτόβιβλίο-που,napa
το εξειδικευμένοθέματου, ποτέδεν γίνεται«βαρύ»η
αναλυτικήέρευνακαι ο τρόποςγραφής,πέρααπό
τις εκτενείς πληροφορίες,
δίνουντις διαστάσειςενός
συναρπαστικού
ιστορικούαφηγήματος.

ο μυστηριώδης.για tous μη επαΐοντες,opos «Έξι
Σίγμα»- κεντρίζει την περιέργεια. Τι είναι το Έξι
Σίγμα;«Μιανέα προσέγγισηστο επιχειρείν»θα διαβάσουμε
otis πρώτεςσελίδες,οι οποίεςσπεύδουν

.

ΕΚΔΟΣΗΠατάκη,2009 ΣΕΛΙΔΕΣ672
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24 ΤΙΜΗ«37,35 [www.patakis.gr]

να pas υποσχεθούνότι n δύναμη του κινήματος
(νέος opos auras)ΈξιΣίγμα «μεταμορφώνειμεριkes
από usπλέονεπιτυχημένε5επιχειρήσει στον
κόσμο και οι εφαρμογέ5 του έχουν δημιουργήσει
αποθέματαδισεκατομμυρίωνδολαρίων,δραματική

Έξι Σίγμα ΤΠΓ

ανάπτυξηταχύτητα^,νέες πελαιειακέ5σχέσειε - εν
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ΤΗΝ ΔΠίΙΔΰΤίΚΟΓΗΪΑ

Η HOTOeOLA ΚΑΙ ΑΜΕ!

ΚΟΡΥΦΑΙΕ!

TCfVf Η GE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ Πατάκη, 2008
ΣΕΛΙΔΕΣ 560
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16x24

IAN KERSHAW

Moipaies επιλογέβ
Πώςελήφθησανδέκα αποφάσεις,
κρίσιμεςγια την έκβασητου Β'
Παγκοσμίουπολέμουαλλάκαι
με ευρύτερεςσυνέπειεςγια το
μεταπολεμικόκόσμο,ανάμεσαστο
Μάιοτου 1940. ότανn Βρετανία
επέλεξενα πολεμήσειαντίνα
παραδοθεί,και στοφθινόπωρο
του 1941, ότανο Χίτλερέλαβε
την απόφασηνα εξολοθρεύσει
τους Εβραίους;ΣτοΛονδίνο,στοΤόκιο,στηΡώμη,στο
Βερολίνοκαι στηνΟυάσιγκτον,μια σειράαπόπολιτικούς
και στρατηγούς,συχνάμε ελλιπήπληροφόρηση
και
αντιμέτωποιμε τεράστιεςδυσκολίεςαε οικονομικό,
λογιστικόκαι στρατιωτικόεπίπεδο,έπρεπενα
αποφασίσουν
πώςθα αξιοποιούσαν
ή θα επιχειρούσαν
να αναχαιτίσουντη συνεχώςδιογκούμενηκρίση.
Ο συγγραφέαςπεριγράφειτη «μαύρηπλευρά»της
σύγχρονηςιστορίαςκαι εξηγείτο πώςσυγκεκριμένα
άτομαοδηγήθηκανσε αποφάσειςπουεπηρέασανή
τερμάτισαντις ζωές εκατομμυρίωνανθρώπων.Μια
ρεαλιστικήεικόνατων περιορισμώνπουείχαννα
αντιμετωπίσουν
οι ηγέτες,αλλάκαιτου ρόλουτης
προσωπικότητας:
ο Τσώρτσιλσυνεχίζειτον αγώναnapa
την καταστροφήστηΓαλλία,ο Χίτλερδιατάζειεισβολή
στηνΕΣΣΔnapaτην αποτυχίατης Γερμανίαςνα νικήσει
τους Βρετανούς,ο Στάλινεμπιστεύεται
τον Χίτλερ
και αφήνειτη χώρατου ανυπεράσπιστη,
οι Ιάπωνες
στρατηγοίαποφασίζουν
να πλήξουντις ΗΠΑnapaτις
ενδείξειςότι θα οδηγούνταναε ήττα.
Τίτλοςπρωτοτύπου:
FatefulChoices.TenDecisionsthat
Changedthe World,1940-1941.
Μετάφραση:ΝίκοςMaarpanouXns.
ΕΚΔΟΣΗΠατάκη,2009 ΣΕΛΙΔΕΣ840
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ24x16 ΤΙΜΗC 27,50 [www.promith.gr!
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ολίγοΐ5.αξιοσημείωτααποτελέσματακαι διθυραμβικές
κριτικές».Μήπωςτο θρυλικόΕλντοράντοδεν
είναι ένας τόπος,αλλά ένα σύστημα - n. αν προτιμάμε,
κίνημα;Και στουςχαλεπούςκαιρούςπουδιάγουμε,
μπορείτενα μας δώσετε λίγοΈξι Σίγμα:
Δεν είναι για να κρατάμεμυστικά.Ναο ορισμόςτου
ΈξιΣίγμα:«Έναπεριεκτικόκαι ευέλικτοσύστημαγια
την επίτευξη,τη διατήρησηκαι τη μεγιστοποίησημιας
επιχειρηματικήςεπιτυχίας.ToΈξι Σίγμα καθοδηγείται

iwww.perizitito.gri

με μοναδικότρόποαπότη βαθιά κατανόησητων
πελατειακών αναγκών, την πειθαρχημένη χρήση

στοιχείων,δεδομένων και στατιστικώναναλύσεων και τη φιλόπονηπροσοχήστη διαχείριση.
in βελτίωσηκαι τον επαναπροσδιορισμό
των επιχειρηματικώνδιαδικασιών».Με
πιοαπλάδικά μας λόγια,τοΈξι Σίγμα είναι ένα ένα μαθηματικό(με κάμποσηστατιστική)
σύστημαοργανωτικήςποιότητας,servicemark και trademarkins Motorola.Inc.,n οποία
έκανε την οικονομικήxns τύχη μαζί του. και δεν έλειψαν βέβαια και σι early adopters
άλλεε yvcootesεταιρείες. ToΈξι Σίγμα οφείλει το όνομα του αλλά και την κεντρική του
ιδέα στοελληνικόγράμμα«σ».σύμβολοστηστατιστικήσημειογραφίαγια να παραστήσει
την τυπικήαπόκλισηcvos πληθυσμού- και. κατ' επέκταση,τη διακύμανση,n οποίαείναι
ζωτικής σημασίας.Έτσι.το λόγο στοΈξι Σίγμα τον έχουν οι μετρήσεις,σι αναλύσει, οι
αξιολογήσειςκαι, φυσικά, τα κρίσιμα «πώς)9πουεμπεριέχονταιαε αυτά.
Από το Άλφα eos το (Εξι) Σίγμα
To βιβλίο -με τον εύγλωττο πρωτότυποτίτλο «The Six Sigma Way»-παρουσιάζειμια
πληρέστερηανάλυση του περίου ο λόγος συστήματοε και κλιμακώνεται με συγκεκριμένες
εφαρμογές του. Πότε πρέπεινα εφαρμόζεται, ή μήπως υπάρχουνκαι ακατάλληλες
περιστάσεις;Ποιες είναι οι καίριες διαδικασίες,πώς μετράται n απόδοση,πώς
βελτιώνονται οι διαδικασίες, πώς εδραιώνεται n επιτυχία:Έναςκατατοπιστικόςοδηγός
που ενημερώνει τον αναγνώστη βήμα προς βήμα σχετικά με το λίαν δημοφιλές
Έξι Σίγμα, ενώ δεν παραλείπεινα συμπεριλάβει«12 κλειδιά για την επιτυχία»καθώ5
και γλωσσάριο και φύλλα εργασία5 για εξάσκηση. Άλλωστε. όπω5 pas θυμίζουν οι
συγγραφείς, το πιο προκλητικόερώτημα δεν είναι «Πώε θα πετύχουμε»,αλλά «Πώς
θα παραμείνουμεεπιτυχημένοι».
TirAosπρωτοτύπου:
Δεν αναφέρεται.Μετάφραση:
Πώργθ5MnXavos.

.:* Για tous συγγροφεί5
Ο Peter S. Pande είναι ιδρυτής και πρόεδροςτης διεθνούς εταιρείας
συμβούλων Pivotal Γ^ςουτεες, Inc. Ο Robert Ρ. Neuman και ο Roland R.
Cavanaqhείναι σύμβουλοι της ίδιας εταιρείας, n οποία μεταξύ άλλων παρέχει
εφαρμογές'Εξι Σίγμα.

