
M&C levél: Mi vár ránk 2017-ben?

Eltűnő munkakörök, süllyesztőbe kerülő vezetési koncepciók. A digitalizáció mindent átalakít, egyes területeken
megdönti a pénz hatalmát is. És ez még csak a kezdet. Képesek vagyunk-e felkészülni arra, ami ránk vár?

Digitális stratégia

Érintőképernyő, ujjlenyomat-olvasó és Head up Display láncfűrészhez? Igen! Ma már az ennél sokkal
egyszerűbb termékeket és gyártóikat sem kerüli el a digitalizáció. De hogyan lehetnek úrrá a vezetők
ezen a helyzeten? Cikkünk arról szól, hogy miként lehet rendet teremteni a digitális káoszban.

Új kulcsember a felső vezetésben: Chief Digital Officer

A vállalatokat ma már az ügyfélélmény különbözteti meg egymástól, s a versenyképes szint eléréséhez
elengedhetetlen a digitalizáció. Ehhez pedig szükség van egy olyan vezetőre, aki az üzletet és a technológiát is
érti.

Digitális átállás: csak a félelmek eloszlatása után

A munkavállalók ódzkodnak a digitalizációtól, de ha megtapasztalják, milyen is az, akkor csökkennek a
fenntartásaik. Ezért célszerű komolyan előkészíteni a digitális átállást, nehogy a dolgozói aggodalmak útját állják.
Mennyire sikerül leküzdeni a félelmeket? Nézze meg infografikánkon!

Controlling Akadémia: mindig megújul

Tavasszal ismét lesz újdonság a Controlling Akadémián. A tananyag folyamatosan követi a friss trendeket,
amelyekhez tartozik például az IFRS-controlling, a Big Data, a prediktív elemzés, és a Group Control vs.
ONE ERP kérdéskör.

Kávészünet: 2016 legizgalmasabb diagramjai

Ha netán azt hinné, hogy tavaly kizárólag a Brexit és az elnökválasztás témájában készültek látványos
elemzések, van egy jó hírünk: Ön tudja például, hogyan teljesítettek Denzel Washington filmjei a nézők körében

2016-ban? Többek között erről a témáról is kiváló diagramot talál a FiveThirtyEight által kiválasztott 52-es
listában.
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Excel-tipp: Dátumkezelési problémák megoldása nagy adathalmaznál

Legújabb tippünkben az Excel dátumkezelésével foglalkozunk, ami néha fejtörést okoz az összehasonlító
elemzések készítésekor (például tény – előző év vagy tény – előző hó), különösen abban az esetben, ha
forrásrendszerekből lekért adatok felhasználásával, nagy adatmennyiségen kell elvégeznünk a munkát. A
példánkban egy egyszerű megoldási javaslatot adunk a felmerülő problémákra.

IFUA

• Controlling Akadémia - 2017. tavaszi kurzus
• Magad, szabadon: Ha reportingnál többet szeretne – Self Service CPM workshop (2017. február 14.)
• IFRS-controlling (2017. február 15.)

Humor-sarok

Újévi fogadalmak - újratöltve

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
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