
CapacityInsight - Mérje meg és tegye hatékonyabbá
kapacitásait!
Ahogy nő a munkaerőhiány, egyre fontosabb a kérdés, vajon meglévő kapacitásainkat optimálisan
használjuk-e ki. Applikációalapú megoldásunk, a Capacity Insight segítségével egyszerű az
erőforrások mérése és elemzése.

„Gyorstalpaló” az értékalapú árazáshoz
Az értékalapú árazás lépésein vezeti végig az olvasót a Harvard Business cikke, miközben a technikával
kapcsolatos legfontosabb tévhitekre és félreértésekre is felhívja a figyelmet.

Így közelítsük a stratégia megvalósítását a tervekhez!
Hogy ne a stratégia sikeres megvalósításán múljon a vállalati siker: az angol nyelvű tanulmány szerzői részletesen
leírják egy stratégiai menedzsment iroda (OSM) megszervezésének lépéseit. Az új szervezeti egység nem csupán
támogatja a stratégiai célok elérését, hanem egyenesen a vállalat egyik erősségévé teheti a
megvalósítóképességet.

Egy sikeres üzleti modell titka
Milyen egyedi tényezőket tart saját vállalati üzleti modelljük sikerfaktorának, legnagyobb kihívásának? Rövid
videónkból megismerheti Pandurics Anett, a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatójának gondolatait.

Mik a technológiai trendek a gyártóknál Internet of Things téren?
Ha érdekli Önt a válasz, vegyen részt a nemzetközi kutatásban és megkapja az eredményeket. Szeptember végéig
lehet bekapcsolódni a Deutsche Messe, az EBS Business School és a Horváth & Partners termelővállalatoknak
szóló közös felmérésébe.

Mindennapi vezetés: Mennyit keresnek a pénzügyesek?
Mennyi számít átlagos jövedelemnek pénzügyi vezetőként? Hányszorosa ez az átlagjövedelemnek, amelyet a
diplomához kötött pénzügyi munkakörök alsó sávjában lehet elérni? Részletes táblázatunkból többet is megtudhat.

BI-sarok: Hogyan támogatja az üzleti modellezést és reportingot az IBM
Cognos Insight?
A Self Service BI sok vállalatnál ideális megoldás. Ha még egy lépéssel tovább akar lépni, ismerje meg a
gyakorlatban a Self Service CPM-élményt egy napos workshopunk keretében.

E-learning rovat: Az Ön véleményére is számítunk!
Az új iskolaév jegyében egy rendszeres e-learning rovat indítását tervezzük. Az első téma az operating leverage. A
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minitanfolyam első részét egyúttal tesztnek is szánjuk, a kitöltés csupán pár percet igényel.

Hogyan jussunk el a kétsebességes IT-hez?
A kétsebességes IT lehet az egyik válasz az aktuális trendek támasztott elvárásokra, léteznek azonban köztes
megoldások is. A Horváth & Partners tanulmánya.

Excel-tipp: Összegzés, számlálás szín szerint
E havi tippünkben egy egyszerű, de nagyon hasznos makró szerepel, amelynek segítségével összegezhetjük az
egy oszlopban lévő, azonos színnel kiemelt cellák értékét.

Kávészünet: Nézze meg, mit tud kedvenc Pokémonja!
Pokémonok dashboardon: a híres-hírhedt játék karaktereinek interaktív vizuális elemzése a Tableau szoftver
felhasználásával.

Egyesületi hírek
Beszámoló az Adatszolgáltató vagy tanácsadó a controlling című workshopról

IFUA
Elindítottuk a Facebookon az IFUA Horváth Akadémia oldalt! Első száz követőnk közül öt szerencsés vendégként
vehet részt a jövő tavaszi Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.

Beszerzés és logisztika
Máig folyik a szakmai párbeszéd a beszerzés és a logisztika viszonyáról. Ám szoros együttműködésük
elengedhetetlen az ellátási lánc zökkenőmentes működéséhez – állítja szerzőnk. 

• Hogyan lesz a HR a topmenedzsment elismert tagja? – Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-eseknek  (2016.
október 4-6.) 
• Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás (2016. október 17-20.)
• Harc a kiválóságokért - verseny és együttműködés  - Speciális kommunikációs tréning CFO-knak, controlling
vezetőknek (2016. november 9.)
• Hogyan lesz a HR a topmenedzsment befolyásos tagja? – HR controlling HR-eseknek (2016. november 15-16.)
• Döntéshozatal támogatása előítéletmentesen (2016. november 17.)

Humor-sarok
A modern kor leghasznosabb vívmányai 

Kérjük, értékelje egy kattintással!
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
Felelős kiadó: Radó István

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