
Geopolitikától a prediktív elemzésig - forró témák a
vállalatirányításban
Foglalja be naptárában a május 26-ot!

Konferenciánk témakörei:
• Előrejelzés, tervezés üzletiintelligencia-támogatással
• Kapacitásmenedzsment korszerűen, hatékonyan 
• Sikeres üzleti modellek
• Lean a controllingban 
• Termékfejlesztés, technológiafejlesztés, üzletfejlesztés irányítási kérdései
• Önkiszolgáló üzletiintelligencia-rendszerek a CFO-k támogatásában

Felkért előadóink neves vállalatok CEO-i, CFO-i, controlling vezetői. Kíváncsi, kik ők?

Ezt tudja a prediktív elemzés
Már akkor is adat keletkezhet rólunk, ha kilépünk a lakásból, sőt, akkor is, ha nem lépünk ki. Hol mindenütt
gyűlhetnek adatok, és mit kell velük csinálni ahhoz, hogy egy vállalat versenyelőnyre tegyen szert?

12 népszerű cikk Lean témában
Az Industryweek listájából kiderül, mely Lean témakörben írott cikkeket olvasták, kommentelték, osztották meg a
legtöbben az elmúlt időszakban.

Sikeresen és hitelesen női vezetőként a BI tanácsadás területén? Igen,
lehetséges!
Egyedüli nőként tanult a gazdaságinformatikus szakon, egyedüli nőként dolgozott az első munkahelyén, majd a
Horváth & Partners első női BI vezetője lett. Mit javasol a jövő női BI generációjának Christina Eilers?

A Big Data jelentése: változás
Az Ipar 4.0 lényegében a lean filozófia továbbfejlesztésének tekinthető – véli Dr. Nestle, az élenjáró
automatizálástechnológiai cég, a Festo Future Technology vezetője. A Horváth & Partners konferenciáján tartott
előadásában bemutatta a jelen és a jövő 7 meghatározó terméktrendjét.

A piac egyre jobban igényli önkiszolgáló BI-t
A controlling és gazdasági szakemberképzés meghatározó hazai fellegvára a Corvinus Vezetés és szervezés
mesterszaka, mely az International Group of Controlling tagja. A képzés a Financial Times globális Masters in
Management rangsorában évről-évre az első 70 program között szerepel. Mi az előkelőnek tekinthető helyezés
titka?

Mindennapi vezetés: Melyik bank él még 10 év múlva?
A Knight Rider bemutatásakor még sci-fi volt, hogy a szereplők az okosórájuk segítségével kommunikáltak. Ma már
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ez a technológia velünk él, csakúgy, mint az a fiatal generáció, amely a banki ügyintézővel is így akar szóba állni, s
esze ágában sincs 8 és 16 óra között besétálni egy bankfiókba.

BI-sarok: Üzleti intelligencia, mint szolgáltatás? Már nem álom.
Nehezen találni olyan üzleti intelligencia (BI) trendeket bemutató előrejelzést, amelyben nem szerepel kiemelt
helyen a szolgáltatott BI (BIaaS). Mikor érdemes a felhő BI-t választani a hagyományos, vállalati bevezetéssel
szemben, és milyen kérdéseket érdemes megfontolni a bevezetés kapcsán?

Digitalizáció: stratégiai szerepkörben az IT
A digitális világban gyakran csak az IT segítségével lehet versenyelőnyt szerezni. Ha nő a nyomás kívülről – legyen
szó a felhő alapú megoldásokról, big data-ról és ipar 4.0-ról -, akkor az üzleti egységek ötleteinek puszta
megvalósítása önmagában már nem elegendő teljesítmény az IT-től. A digitalizáció a CIO számára cselekvési
kényszer és lehetőség is egyben.

Kávészünet: Meghökkentő diagramok
47 különleges darab a FiveThirtyEight által publikált számos diagram közül.

Excel-tipp: Újabb egyszerű trükkök
Néhány újabb apró ötlet és megoldás, amelyek használata a megfelelő pillanatban sok tehertől szabadíthat meg,
illetve meggyorsíthatja a munkánkat.

IFUA
• Pénzügy nem pénzügyeseknek (2016. március 9-10.)
• Önkiszolgáló megoldás Excel és innovatív vizuális elemzési igényekkel - Tableau  (2016. március 17.)
• Financial Modeling Excelben - Tervezés, költségszámítás (2016. április 19-20.)
• Geopolitikától a prediktív elemzésig - forró témák a vállalatirányításban: XXVIII. BMCF  (2016. május 26.)

Humor-sarok
A vlagyivosztoki kirendeltséghez megérkezve a controller megpillantja a nagyfőnök bekeretezett portréját kollégája
irodájában.
- Meg vagy húzatva, hogy kiakasztod a faladra a vezér képét?
- Igazad van, tudom, hogy gáz, de olyan jót tesz honvágy ellen. 

Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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