Minder fouten maken

In dit boek vind je antwoord op de vraag welke menselijke fouten ‘normaal’ zijn, waardoor ze
veroorzaakt worden en wat er aan te doen is.
Er staan de nodige schema’s en tabellen in die het gemakkelijk maken om snel iets op te zoeken. Het deel
over hulpmiddelen en gereedschappen zal op de website www.minderfoutenmaken.nl regelmatig
aangevuld worden.
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Test displays op zichtbaarheid, hoeveelheid informatie en contrast.
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