
Geopolitikától a prediktív elemzésig – 28. BMCF
Már csak néhány hét, és megrendezzük a controlling szakma legnagyobb hazai seregszemléjét. 
A konferencián előadó cégek: 
Audi • Axiál • BioTechUSA • Bosch • Chinoin • Concorde Alapkezelő • FESTO-AM • IBM • IFUA •
K&H Bank • Knorr-Bremse Vasúti Rendszerek • Lexmark • MOL • MVMI • NEMAK • OTP Bank •
Posta Biztosító • RÁBA • Richter • SAP • SÁGA Foods • Vodafone 
Teljes program, jelentkezés

Mindennapi vezetés: 'Demokratikus államot könnyebb támadni'
Mire kell vigyázniuk a vállalatoknak a terrorizmus miatt? Hogyan működhetnek a válságövezetekben? Miként
alakulnak a nagyhatalmi viszonyok? Erről kérdeztük Dr. Besenyő János ezredest, a Honvéd Vezérkar Tudományos
Kutatóhelyének és a Magyar Honvédség Doktrinális Elemző Értékelő Osztályának vezetőjét.

'Egy zsebszámológép még nem digitális stratégia'
Milyen kihívásokkal szembesülnek a CFO-k a növekvő digitalizáció világában? Konferenciánkon meghallgathatja
Bencsik Lászlót, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesét. Előzetesként érdemes elolvasni, hogyan vélekedik a
Goodyear Dunlop pénzügyi igazgatója a CFO hat jövőbeni szerepköréről.

Simple Finance: a sikeres projekthez a CEO, a CFO és a CIO összefogása
szükséges
Amikor új gyártási technológiát vezetnek be a vállalatnál, a termelési igazgató nem arra számít, hogy semmi nem
fog megváltozni. De hogy viselkedik a CEO és a CFO, amikor a pénzügyi terület új IT-támogatást kap? A témakör
ma már olyannyira megkerülhetetlen, hogy a BMCF-en kerekasztal-beszélgetés keretében vitatjuk meg, vajon
milyen IT-eszközökkel támogatható legjobban a pénzügyi terület. Addig is az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a
cikket.

BI-sarok: Egy különleges karrier a programozási nyelvek világában
Foglalkoztatja, hogy az előrejelzés önmagát beteljesítő jóslat-e vagy matekkal kiszámolható jövő? Írt már VBA-
makrót? Vagy SQL-szkriptet? Esetleg ABAP-programot? Itt egy programozási nyelv, amit már régen felkapott a
világ: az R. Az R nyelv előnyeit és hátrányait a legfrappánsabban Bo Cowgill, a Google munkatársa foglalta össze:
„A legjobb az R-ben az, hogy statisztikusok fejlesztették ki. A legrosszabb az R-ben az, hogy statisztikusok
fejlesztették ki.”

Sikeres üzleti modellek – Digitalizáció a biztosítási szektorban
Vezetési stílust vizsgáló kütyük a casco díjának megállapításához, drónok a kárfelméréshez, cyber-bűnözés elleni
biztosítás - a technológia fejlődése a biztosítási ágazatban is nagy változásokat hoz.Pandurics Anettel, a Posta
Biztosító elnök-vezérigazgatójával készült interjúnkból kiderül, melyek a legnagyobb kihívások az ágazat előtt.

Egyre több CEO érkezik belülről
Az S&P 500 listán szereplő cégek közül 5-ből 4 a cég jelenlegi vezetői közül választ új CEO-t, és csak ötödük
nevez ki külső szakembert - állítják a legújabb felmérések. A Harvard Business Review cikke arra keresi a választ,

http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/04_Akademie/ungarisch/PDFs/28BMCF_ifua_meghivo.pdf 
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/konferencia/
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/mindennapi_vezetes/20160420/Demokratikus_allamot_konnyebb_tamadni
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/Tematikus_konyvtar/Controller_controlling_szerepdefiniciok/A_digitalis_atalakulas_a_penzugyi_teruletet_is_erinti
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/Tematikus_konyvtar/Controller_controlling_szerepdefiniciok/Simple_Finance:_a_sikeres_projekthez_a_CEO_a_CFO_es_a_CIO_osszefogasa_szukseges
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/Tematikus_konyvtar/Uzleti_intelligencia_BI_sarok_/Az_R_es_tortenete
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/mindennapi_vezetes/20160331/Pandurics_Anett:_A_biztositas_tartalmanak_es_minosegenek_is_az_online_verseny_szerves_elemeve_kellene_valnia
http://www.controllingportal.hu/newsletter2.0/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/Tematikus_konyvtar/Controller_controlling_szerepdefiniciok/Egyre_tobb_CEO_erkezik_belulrol


vajon miért növekszik folyamatosan ez az arány, és milyen előnyökkel jár a tendencia.

A Horváth Péter díj és a 'Green-Controlling' díj nyertesei
A 2015-os Péter Horváth díjat Dr. Florian Hojak nyerte „Turn-around”-hoz kapcsolódó controlling módszertanról
szóló dolgozatával. A Horváth Péter alapítvány és az ICV által adományozott "Green Controlling" díj három
győztese: a Deutsche Telekom, a VAUDE Sport és a Voith.

Kiskereskedelmi controlling a nonfood szektorban
312 német nonfood szektorbeli kis- és középvállalat vett részt a Horváth & Partners felmérésében. Az eredmények
olyan alapvető problémákra világítanak rá, amelyek nagyobb kereskedelmi cégeknél is megfigyelhetők.

Kávészünet: Motiválja önmagát vagy másokat tíz 'varázsszó' segítségével!
Ne becsüljük le a legegyszerűbb szavakban és rövidke mondatokban rejlő lehetőségeket. A cikk felhívja a figyelmet
a szavak pszichológiai erejére, amivel okosan kell élnünk.

Excel-tipp: Dinamikusan frissülő keresőképlet
E havi tippünk segítségével egyszerűbbé, gördülékenyebbé teheti például az fkeres-alapú kereséseket a
munkalapok között.

Információvezérelt vállalatirányítás – töltse ki felmérésünket!
Az IFUA új felmérésének célja, hogy átfogó képet alkosson a magyarországi vállalatok vállalatirányítási és
controlling tevékenységének informatikai támogatásáról, az üzletiintelligencia- és vállalati
teljesítménymenedzsment-rendszer elterjedtségéről, valamint a fejlett elemzési eszközök használatáról.

Üzemanyag- és motorcsere előtt a hazai bankrendszer
Lesznek-e egyáltalán bankok 10 év múlva? – tette fel szerzőnknek a kérdést a LinkedInen egy olvasó. A rövid
válasz mellett a hosszabb indoklást is megtalálhatja a cikkben.

Ismét eltelt egy év! Teltházas TM1 User Day 3.0
Immár hagyomány, hogy áprilisban összegyűlnek a TM1-felhasználók egy szakmai tapasztalatcserére. Fényképes
beszámolónk a sikeres rendezvényről, amelyen a TM1-hez kötődő újdonságok mellett olyan aktuális témák kerültek
terítékre, mint például a prediktív forecasting és a Disclosure Management.

Kérdőív a controlling szabványok alkalmazásáról
Az IGC új felmérésének célja, hogy feltérképezzék, a szervezet által kidolgozott szabványokat milyen mértékben
lehet a gyakorlatban hasznosítani, és mely szabványok esetében lehet szükség a továbbfejlesztésre.

Egyesületi hírek
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• Híradás a Magyar Controlling Egyesület éves beszámoló közgyűléséről  
• A Családi Vállalkozások munkacsoport workshopja

IFUA
• Controlling Akadémia - 2016. őszi kurzus - Immár 44. alkalommal! 
• XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum - 2016. május 26.

Humor-sarok
Hogyan mondjuk el kíméletesen?
A vezérigazgató, a HR-es és a controller golfoznak. Hirtelen hatalmas szél támad, és a semmiből lecsap egy villám,
egyenesen a vezérigazgatóba, aki ott nyomban szörnyethal. 
Két társa megkövülten nézi a földön heverőt. A HR-es ocsúdik fel először, és dadogva azt kérdezi:
- Mi lesz most? Te jó ég, hogy mondjuk el kíméletesen az özvegynek?
A controllert viszont nem hagyja el a lelki nyugalma:
- Szörnyű eset, ráadásul épp munkaidőben, de ne aggódj, megoldom.
Azzal a vezérigazgató házához hajt, és becsönget. A vezérigazgató felesége ajtót nyit, a controller pedig így szól:
- Asszonyom, rossz hírt hoztam. A kaszinóból jövök. Béla elbukott ötvenmilliót.
- A ménkű csapjon a nyomorultba!
Mire a controller csendes nyugalommal:
- Asszonyom, pontosan ez történt.

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

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
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