
XXIX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum:
Adatvezérelt vállalatirányítás

2017. május 25. Előadóink ezektől a cégektől jönnek: ABB ● AEG Europe ● Graphisoft ● HAYS ●
Johnson Controls ● KUKA Robotics ● Lee Hecht Harrison ● MFB ● MKB Bank ● MOL ● Pfizer ●
Raiffeisen ● Telenor ● Vodafone ● Témakörök: CFO Excellence ● SAP S/4 HANA a
vállalatirányításban ● Digitalizációs üzleti modellek ● Data Driven Marketing ● Üzleti intelligencia
és Corporate Performance Management Kommunikációs szekció controllereknek és CFO-knak
magyar és angol nyelven. Program és jelentkezés

M&C levél: Hogyan lesz állása egy controllernek a digitalizáció korában?

A vállalati pénzügyi területen átalakultak a munkafolyamatok, új értéklánc jött létre. Az adat-előállítás jórészt már
iparszerűen történik, aki eddig ezt végezte, annak a munkájára nemsokára már nem lesz szükség. Ugyanakkor
körvonalazódik néhány ígéretes szerep a controllerek számára. Mit tegyünk, hogy nekünk legyen munkánk?

Mit tud az Ipar 4.0 már ma? És mi ebben a controllerek szerepe?

A controllerek a vállalatvezetők fontos üzleti partnerei a vállalatok átállításában Ipar 4.0-ra. Ez ugyanis nem csak
robotokról, digitalizációról meg hasonlókról szól, hanem az üzleti modell megváltozásáról is. Bemutatunk 10
megoldást, amely már meg is valósult.

Üzleti intelligencia jövőkép az MFB-nél

Miért kell nekik üzleti intelligencia (business intelligence, BI) jövőkép? Hogyan működnek együtt ebben az egyes
vállalati területek? Mit gondolnak az önkiszolgálásról? Milyen nehézségeik adódtak a jövőkép kialakításánál?
Kérdéseinkre Vida Szabolcs, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kontrolling igazgatója válaszolt, aki előad a XXIX.
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon is. Program és jelentkezés

BI sarok: Digitális döntéstámogatás három képernyőn

Mit tud az SAP Digital Boardroom? Miben segíti a hatékony döntéstámogatást? Mit kell tennünk, hogy ki tudjuk
használni az általa nyújtott lehetőségeket?

Mindennapi vezetés: Controller fizetések Magyarországon

A trendek növekedést mutatnak. A controller átlagbérekről nézze meg táblázatunkat, amely a „The 2017 Hays
Salary Guide” alapján készült.

Kávészünet: Hogyan mondjuk meg a főnökünknek, hogy túl sok a
munkánk?

Adunk 7 + 1 tippet!
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Excel-tipp: Szöveg, szövegdarab, karakter vagy formázás cseréje a lapon,
illetve az egész munkafüzetben

Egyesületi hírek

ICV workshop Balatonkenesén: Power Pivot Kővári Attila vezetésével (2017. április 21-22.)
Családi vállalkozások workshop Balatonkenesén (2017. május 12-13.)
MCE a magyar controlling oktatásért A Felsőoktatási Munkacsoport vezetését Szukits Ágnes és Dr. Drótos
György vette át. Aki be szeretne kapcsolódni a munkába, az Szukits Ágnesnél.
jelentkezhet.

IFUA

Budapesti Management és Controlling Fórum: Adatvezérelt vállalatirányítás (2017. május 25.)
TM1 User Day 4.0 (2017. április 19.)
IFRS Controlling (2017. június 7.)
Controlling Akadémia (2017. őszi félév)

Humor-sarok

Mennyi kettő meg kettő?

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