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English Summary
The system concept of high‐tech management was developed in the Total
Creative Management.
The main elements are in the company management:
‐ hardware – all kind of hardwares for manage of companies,
‐ software – all kind of softwares and soft tools of management,
‐ firmware – all kind of firmwares, standards and procedures,
‐ mindware – all kind of company mind technologies & mind management,
‐ guideware – all kind of company guide technologies.
Source:
Fehér Ottó Imre: Total Creative Management Módszertár 1. Szellemi
technológiák a vezetési és az alkotási hatékonyság növelésére, Budapest,
2012.
Handbook in Hungarian, Total Creative Management, Mind Technologies
for Improvement of Management and Creativity.
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A hi‐tech menedzsment
1. Meghatározás
A high‐tech menedzsment alatt a vállalatirányításban alkalmazott szervezési és
vezetési csúcstechnológiák értendők.

2. A high‐tech menedzsment mint rendszer‐fogalom keletkezése
A high‐tech menedzsment rendszerszintű fogalmi megközelítése a Totál Kreatív
Menedzsment részeként jelent meg, új irányzatot nyitva a cégirányítás fejlesztésben.

3. A hi‐tech menedzsment koncepció elemei
A high‐tech menedzsmentbe beleértendők mindazok a korszerű vezető
technológiák, amelyek a leghatékonyabbak a vállalatirányítás szempontjából.
A csúcstechnológiák alapelemei:
‐ hardver (hardware), a fizikai eszközök és források,
‐ a szoftver (software), a szoftverek és szabályozások,
‐ a förmver (firmware), standard kombinációk és eljárások,
‐ a májndver (mindware), szellemi technológiák, tudás, kreativitás és tapasztalat,
‐ a gájdver (guideware), irányítás, irányhúzás, cégvezérlő technológiák.

Forrás:
Fehér Ottó Imre: Total Creative Management Módszertár 1. Szellemi technológiák a
vezetési és az alkotási hatékonyság növelésére, Budapest, 2012.

Változáskezelés
Verzió
Dátum
v.1.0. 2014. 04. 02.
v.1.1. 2014. 06. 01.

FCDC Form 3/2013 Rev.:1/2014.01.01. FO

Módosítás
Első változat.
Megfogalmazás pontosítás.

Copyright©2014 Fehér Ottó Minden jog fenntartva.

Érvényesítés
Fehér Ottó
Fehér Ottó

