
Az anyagok teljes változata elérhető a címre kattintva.

52. M&C levél – Úgy döntöttünk, hogy szépek, fiatalok és
gazdagok leszünk
„Úgy döntöttünk, elérjük azt, amire ötszáz éve nem voltunk képesek: fejlett, gazdag és boldog
európai nemzetté válunk” – írta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Heti Válaszban. E
havi M&C levelünkben eláruljuk a titkot, hogyan érhetünk el lehetetlennek tűnő célokat.

Controlling Akadémia - akkor és most
Összehasonlítottuk a most ősszel induló, 40. Controlling Akadémiát a 2002 őszén tartott 20. kurzussal. Mi minden
történt 10 év alatt? A legfőbb változások dióhéjban.

Lélektan a számok támogatására
Nemcsak az idei Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon esett szó a controlling pszichológiájáról, hiszen
többek között a rangos nemzetközi szakmai szervezet, az International Controller Verein tagjai is több mint egy éve
folytatnak kutatást e témában. A bemutatott tanulmány részletesen elmagyarázza a controlling folyamatok
pszichológiai aspektusait és tanácsokat ad a controllereknek, milyen viselkedéssel válhatnak még sikeresebbé a
tervezési, beszámolási és döntéselőkészítési helyzetekben.

Hat tipp az egyedi projektbeszámolók készítéséhez
Ha egyedi problémák elemzésére vonatkozó vizsgálatunk eredményeit nem elég gyorsan juttatjuk el a megrendelő
vezetőknek, fennáll a veszély, hogy az eltelt idő alatt a vizsgált számok megváltoznak, a megállapítások elavulnak
és egyre okafogyottabbak a javasolt intézkedések – mindez pedig joggal frusztrálja mind a riport fogadóját, mind a
riportot készítő controllert. A Controller Magazin cikkének szerzője hat pontban foglalta össze javaslatait arra
vonatkozóan, hogyan kerüljük el ezeket a buktatókat. Magyar nyelvű összefoglaló.

Ismét első a controllingban a Horváth & Partners
Az idén immár negyedszer lett a legjobb tanácsadó cég controlling szakterületen a Horváth & Partners. A Capital
című folyóiratban publikált, Hidden Champions elnevezésű felmérést korábban 2003-ban, 2006-ban és 2009-ben
végezték el német vállalatvezetők körében. Arra kérték őket, hogy középméretű tanácsadó cégek tudását
hasonlítsák össze a piacvezető McKinsey, Roland Berger und Boston Consulting tudásával. A Horváth & Partners
eddig mindig a legjobbnak bizonyult a controllingban.

CSR – csak meggyőződésből érdemes!
Nem lehet valódi összefüggést találni a CSR és a vállalat pénzügyi sikeressége mögött, állítja a Harvard Business
School professzora. Tanulmányában arra kereste a választ, hogy azok a cégek, amelyek társadalmi
felelősségtudatossággal működnek, vajon könnyebben pályáznak-e a közösség jóindulatára, ha netán valamilyen
rossz hír röppen fel róluk. Az eredmények szerint szó sincs ilyesmiről, így hát csak akkor fektessen a vállalat a
CSR-ba, ha valóban hisz benne, javasolja a szerző. Angol nyelvű cikk.
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Excel-tipp: Számolás képletek nélkül
Gyakran előfordul, hogy egy-egy adatsor mértékegységét valamilyen oknál fogva meg kell változtatnunk. Ilyenkor a
legtöbbször rögtön képletek segítségét hívjuk, de ez a módszer néha meglehetősen hosszadalmas. Az excel
beépített funkcióval rendelkezik az alapműveletek gyors végrehajtására, amivel meggyorsíthatjuk a munkánkat. E
havi excel-tippünkben ezt a funkciót mutatjuk be.

Internet 2015: Mobilan, hálózatban, „always on”
Szűk két évtizede, hogy az internet betört az életünkbe, és ma már elképzelhetetlenek a mindennapjaink nélküle:
máshogyan kommunikálunk, máshogy dolgozunk, másként fogyasztunk és a szabadidőnket is másképp töltjük. Az
új technológiák az emberi együttélést is megváltoztatták. Az f/21 Büro für Zukunftsfragen tanulmányának célja, hogy
összefoglalót adjon a jelentősebb digitális trendekről és azok hatásairól a 2015-ig terjedő horizonton. Sorozatunk
első részében a mobilinternet felemelkedésével foglalkozó részből közlünk összefoglalót.

Játék és muzsika ebédszünetben
Ki merészelte többször nyilvánosan „nótabütykölő”, illetve "divatmatyi” jelzőkkel illetni Haydnt? Milyen véleménnyel
volt a zeneszerző saját munkásságáról? E havi kvízünkből » ez is kiderül! 

A világ legnézettebb lánykérése
Azok számára a kedves Olvasók számára pedig, akik a zenés videókat részesítik előnyben, bemutatunk egy zenés
lánykérést », amely az utóbbi időkben bejárta a világhálót.

Egyesületi hírek
MCE Controlling Konferencia 2012 - „A controlling múltja – jelene – jövője” - 2012. november 8.
Ünnepeljük együtt a 10. Jubileumi Controlling Konferenciát és a Magyar Controlling Egyesület 20 éves fennállását!
További információk » 

A legújabb ICV Bulletin
Az International Controller Verein legújabb kiadványában megtalálható többek között az ICV nemzetközi
szakértőinek listája, a 6. Nemzetközi Controller Kongresszusra vonatkozó információk, beszámoló a 37. Müncheni
Controller Konferenciáról, és az ICV tervezett őszi programjairól is tájékozódhatunk » belőle.

IFUA
Controlling Akadémia – 2012. őszi kurzus
40. tanfolyamához érkezett a hazai palettán egyedülálló, fél éves controlling képzésünk.
További információk » 

További őszi rendezvényeink
Working Capital Management » - 2012. október 1. 
HR controlling nem HR vezetőknek » - 2012. október 9.
Termelési controlling » - 2012. október 10. 
K+F controlling » - 2012. október 11.
IT szolgáltatás- és alkalmazásmenedzsment » - 2012. október 12.
Pénzügy nem pénzügyeseknek » - 2012. október 15-16.
Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak » - 2012. október 18.
Kockázatmenedzsment, kockázatcontrolling » - 2012. október 25.
Vállalatcsoportok irányításának és működésének integrálása SAP-val » - 2012. november 6.

Taxiban
A controller megérkezik a repülőtérre és beszáll egy taxiba.
- Hova lesz a fuvar? – kérdezi a sofőr. 
Mire a válasz:
- Tulajdonképpen mindegy. Rám mindenhol szükség van. 

Kérjük, értékelje a viccet egy gyors kattintással!
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Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
Szerkesztő: Lévai Márta és Solti Gábor
Felelős kiadó: Radó István

Ha nem tudja olvasni a hírlevelet, kérjük, kattintson ide »
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