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La mort de Steve Jobs ha commogut el món. Després de tenirhi més de quaranta entrevistes en els darrers dos anys, i amb
més d'un centenar de persones del seu entorn: familiars,
amics, adversaris i col·legues, Walter Isaacson ens presenta
l'única biografia escrita amb la col·laboració de Jobs, el retrat
definitiu d'una de les icones indiscutibles del nostre temps, la
crònica de l'agitada vida i la desgastant personalitat d'un geni
que, amb la seva creativitat, energia i afany de
perfeccionisme, va revolucionar sis indústries: la informàtica,
el cine d'animació, la música, la telefonia, les tauletes i
l'edició digital.
Conscient que la millor manera de crear valor al segle XXI és
connectar la creativitat amb la tecnologia, Jobs va fundar una
empresa en la qual els impressionants salts de la imaginació
van de bracet de sorprenents fitestecnològiques.
Tot i que Jobs va col·laborar en el llibre, no va voler controlar el contingut, ni tan sols exercir el dret
a llegir-lo abans de la publicació. No va defugir cap tema, i va encoratjar la gent que coneixia a
parlar amb franquesa. «He fet moltes coses de les quals no em sento orgullós, com deixar la meva
novia embarassada als vint-i-tres anys i la manera com em vaig comportar aleshores, però no hi ha
cap cadàver al meu armari que no pugui sortir a la llum.»
Jobs parla amb sinceritat, de vegades brutal, sobre la gent amb la qual ha treballat i contra la que ha
competit. De la mateixa manera, els seus amics, rivals i col·legues ofereixen una visió gens
ensucrada de les passions, els dimonis, el perfeccionisme, els desitjos, el talent, els trucs i l'obsessió
per controlar-ho tot que varen modelar la seva visió empresarial i els innovadors productes que va
aconseguir crear.
La seva història, per tant, està plena d'ensenyaments sobre innovació, coratge, lideratge i valors. La
vida d'un geni capaç d'enfurismar i de seduir a parts iguals.
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Isaacson , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because steve jobs (edició en català) are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your steve jobs (edició en català) so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
steve jobs (edició en català) are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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