
70. M&C levél: Hogyan óvjam meg magamat a mókuskerék-
effektustól? - Ingyenes workshop a BMCF résztvevőinek
Kevés olyan munkakör van, amely esélyesebbé tesz a kiégésre, mint a gazdasági szakembereké,
mert a mókuskerék soha nem állhat le. Mégsem kell bedobnunk a törölközőt, ha alkalmazzuk az
önszervezés és a személyes marketing technikáit. Azért döntöttünk úgy, hogy a XXVII. BMCF
minden egyes résztvevőjének ingyenes részvételt ajánlunk a június elején rendezendő A controller
önmenedzselése és személyes marketingje című, egy napos workshopon, mert az a tapasztalatunk,
hogy a téma mára húsba vágóan fontossá vált.

Mennyit visznek haza a controllerek? - Bérfelmérés 2015
A Hays összefoglalójából kiderül, hogy tavaly a legnépszerűbb meghirdetett pozíciók a gazdasági területen a senior
controller, a reporting manager és az adószakértő voltak.

Még van hová fejlődnünk! – Vállalati siker adatelemzéssel a big data
korában
Számos sikersztorit lehet hallani arról, hogy a közelmúltban egy-egy cég hogyan vált eredményesebbé
adatelemzési módszerek segítségével. Az üzleti analitika jól támogathatja a vállalat ügyfélközpontúságát, az
elemzésekből nyert eredmények jól használhatók marketingcélokra és költségcsökkentésre.

'Great' people are great as professionals and as human being
Angol nyelvű interjú Dragica Erčulj-jal, aki az International Controller Verein szlovén vezetőjeként egyben a
szövetség Dél-kelet-Európa régiós delegáltja.

Adatokból értéket
Az értékesítési terület is sokat profitálhat a prediktív elemzési technikák alkalmazásából. Hogyan kell az adatokat
úgy kezelni, hogy értéket teremtsünk belőlük?

BI sarok: Nagy sikerű TM1 User Day
Mintegy 50 fő vett részt az IFUA és az AVNET Academy közös rendezvényén, ahol az előadók bemutatták a
Cognos termékcsalád újdonságait és az azokhoz kapcsolódó tréningeket. Ízelítő Havas Leventének, a BI
Kompetencia Központ vezetőjének előadásából.

Telekom Romania - Hogyan könnyíti meg a big data a döntéshozatalt a
controlling és a marketing területén?
Hogyan lehet a vállalatirányítási szempontból kritikus (kulcsfontosságú) mutatókat az eltérő adatstruktúrákkal és
tagoltsággal rendelkező alkalmazási IT-rendszerekből „médiatörés" nélkül átvinni egy egységes, szabványosított
formátumba a jelenlegi IT-architektúra megváltoztatása nélkül? Ezúttal a Telekom Romania példáját közöljük a
BITKOM átfogó big data-tanulmányából.
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Zöldhasú bankókat hozhat a zöld controlling?
Általános vélemény, hogy a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás szempontjait figyelembe véve
vezetni egy vállalatot drágább, mint ha egyszerűen csak betartjuk a szabályokat, pedig számos ellenpélda is ismert.
Vajon mindig - vagy legalább majdnem mindig - meg lehet találni a módját annak, hogy a felelős vállalatirányítás
együtt járjon a költségcsökkentéssel? A Mindennapi vezetésben megjelent interjúban Daniel Ette, a „Responsible
Management Accounting and Controlling" című könyv szerzője osztja meg gondolatait az olvasókkal. .

'A lean könnyű! De miért nem sikerül?'
Elkerülhető-e az a sokak számára ismerős helyzet, amikor a lean csapat szorgos munkájának végeredménye
néhány látványos siker mellett temérdek magyarázat arról, hogy miért nem érték el az elvárt hatást, annak ellenére,
hogy az egész lean-eszköztárat bevetették?

Önköltségszámítás az egészségügyben
Folyamatosan visszatérő probléma, hogy a kórházak évről évre jelentős adósságot halmoznak fel - aktuális
kimutatások szerint (2015. március végén) ez az összeg közel 90 milliárd forint. Felmerül a kérdés, hogy a helyzet
mennyiben vezethető vissza a kórházakra, illetve mennyiben a finanszírozás jelenlegi rendszere és szintje okozza.

Excel-tipp: Kiválasztólista és görgetősáv nagyobb méretű adatbázisokból
E havi tippünkben egy közepesen bonyolult Excel dashboard funkciót mutatunk be, amellyel nagy méretű
adattáblákból nyerhető ki lényeges információ. A bemutatott példában értékesítéssel foglalkozó munkatársak elért
eredményeinek rangsorát alakíthatjuk ki, görgetősávval és választógombokkal.

Kávészünet: Mondd a keresztneved, és megmondom, hány éves vagy!
Az amerikai keresztnévadási szokások több mint száz év alatt bekövetkezett változásait vizsgálta meg egy
kutatópáros, majd a statisztikai vizsgálati eredményeket feldolgozva és hipotézisekkel kiegészítve jutottak
figyelemreméltó következtetésekre. A példa nemcsak izgalmas, de remekül be is mutatja az adatelemzés üzleti
felhasználási lehetőségeit és módszertanát egy hétköznapi példán.

IFUA
Jelentkezzen a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumra, és vegyen részt ingyen új, A controller
önmenedzselése és személyes marketingje című tréningünkön!

Egyesületi hírek
• Controlling workshop Nyíregyházán (2015. május 7.) 
• Electrolux üzemlátogatással egybekötött szakmai program Jászberényben (2015. május 14.)
• Családi Vállalkozások Munkacsoport workshop május 29-30-án Balatonkenesén 

Humor-sarok
Meglepő múltbeli tévedések a technika világából

Néha a legnagyobb koponyák is tévesen ítélnek. Rövid összeállításunkban erre olvashatnak néhány példát. 

Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
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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
Felelős kiadó: Radó István

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