
M&C levél: Miért a digitális ökoszisztéma jelenti a vállalatok
jövőjét?

Egy új üzleti modell, amelyet ideje megismernünk, ha sikeresek akarunk maradni. Mi ez és mi a titka?

Forecasting 4.0: Miért érdemes a jövő előrejelzési módszerét használni?

Szeretne képbe kerülni a ma ismert legkorszerűbb üzleti előrejelzési metódussal kapcsolatban? Csak ezt a cikket
kell elolvasnia.

Adattudósok és üzleti területek együttműködése.

Egy egyszerű dologgal kell kezdeni, de azt nagyon nehéz megtalálni. Molnár Tamás, Vodafone SSC Data
Science Team Leader beszél a tapasztalatairól. Videó (3 perc 9 mp).

Mérni a megfoghatatlant: kulcsmutatók a HR tőke
teljesítménymenedzsmentjéhez.

Hat olyan teljesítménydimenzió van, amellyel a szervezetek jellemzően mérik a humán erőforrást. De egy
szervezetben általában négy mutató is elég.

Kávészünet: A magyar foci és a hazai pálya lejtése.

Adatelemzés arról, hogy mennyivel nő meg a nyerés esélye, ha egy csapat otthon játszik. Merthogy a magyar
labdarúgó bajnokságban egyes csapatok többször, mások kevesebbszer fociznak hazai pályán. Ön mire tippel?

BI-sarok: Szeretne adattudós lenni? Csak elemzőeszköz kérdése.

Egy táblázatban összefoglaltuk a prediktív szoftvereket, amelyeket előképzettség nélkül is használhatunk.
Néhány kiemelt megoldást mutatunk arra, hogy mi mindent lehet velük megcsinálni.

Nyereményjáték

Kíváncsi, hogy képes-e megoldani ezt a controlling feladatot? Próbálja meg! A helyes megfejtők között 5
kapucsínós bögrét sorsolunk ki.

Aki elvégzi a Controlling Akadémiát, ennél sokkal bonyolultabb feladatokat is játszva megold. Tudjon meg
mindent a vállalatirányítási trendekről és a korszerű eszközökről!

Jelentkezés a Controlling Akadémiára.

Excel-tipp: Adathalmazok hatékony, többparaméteres elemzése
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Egyesületi hírek

Digitalizáció és a 3K - kommunikáció, kooperáció, koordináció – MCE konferencia (2017. október 26.)
Családi vállalkozások workshop (2017. szeptember 22-23.)
Költségtudatosság, társszervezetek befolyásolása, veszteségek feltárása - MCE Nyugat-dunántúli munkacsoport
(2017. október 19.)
Duális képzés a gazdálkodástudományi felsőoktatásban (2017. október 27.)

IFUA

Controlling Akadémia:

Irányítás és controlling (2017.szept.18-21.)
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás (2017. október 16-19.)
Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés (2017. november 6-9.)
Operatív tervezés (2017. november 20-23.)
Beszámolás (2017. december 11-14.)

További őszi képzéseink:

Viflow (2017. szeptember 20.)
IFRS-controlling (2017. szeptember 26.)
Hatásos beszámolás egy napban (2017. szeptember 28.)
Pénzügy - nem pénzügyeseknek (2017. október 3-4.)
Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2017. október 5.)
Automatizált előrejelzések, prediktív elemzés – betekintés az adatvezérelt vállalatirányítás eszköztárába 2017.
október 10.
Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak (2017. október 10.)
Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás (2017. október 11-12.)
Termelési controlling (2017. október 19.)
Döntéshozatal támogatása előítéletmentesen (2017. október 25.)
Korszerű tervezési és forecasting módszerek (2017. november 22.)
Riportok, beszámolók szakszerűen – vezetőknek (2017. december 5.)
Beruházásgazdaságossági számítások (2017. december 12.)

Üzleti intelligencia képzéseink:

Önkiszolgáló CPM megoldás A-Z-ig Excel és heterogén vállalati környezetben – Jedox (2017. szeptember 12.)
Önkiszolgáló üzleti intelligencia / Self service BI (2017. október 10.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és SAP környezetben – SAP Lumira (2017. október 11.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és kalkulációintenzív környezetben - IBM Cognos Insight (2017. október 12.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és Sharepoint környezetben - Microsoft Power BI (PowerPivot, PowerView,
PowerMap) (2017. október 17.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - SAP BusinessObjects BI (2017. október
18.)

Humor-sarok: HR menedzser a túlvilágon

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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