Nyári különszámunkba az elmúlt év legolvasottabb cikkei közül válogattunk egy csokorra valót - hogy
Olvasóink akár a szabadságuk alatt, a vízparton bepótolhassák, ha lemaradtak egyikről-másikról.

Szebb grafikonok, jobb döntések? - Hat kérdés a beszámolók
megújításához
Ha világosan definiált elvek mentén történik, a riportok sztenderdizálása segíthet a beszámolás
hatékonyabbá tételében, de a formát sohasem szabad túldimenzionálni a tartalom rovására. A cikk
hat olyan kérdést javasol, amelyet fel kell tennünk a vállalati beszámolók átalakítása előtt, hogy ne
essünk át a ló túlsó oldalára.

Gamification – A játéknál nincs komolyabb dolog!
Napjainkban, amikor gyakran kell új dolgokkal megismerkednünk, és az új ismeretek elsajátítására kevés időnk
van, mindig érdemes szem előtt tartanunk, hogy minél gyakorlatiasabb, minél élményszerűbb a tanulás módja,
annál könnyebben megmarad az ismeret. Ezt a megközelítést alkalmazza a gamification - azaz játékosítás módszertan is, amelynek lényege, hogy az élet „játékon kívüli” területein is játékelemeket alkalmazunk annak
érdekében, hogy a folyamatokat még lebilincselőbbé tegyük.

Controlling Akadémia - 2014. őszi kurzus
Kurzusunk 41. évfolyamának tematikáját is Konfuciusz 2500 éves mondása: „Hallom és elfelejtem, látom és
emlékszem, csinálom és megértem" szellemében alakítottuk ki úgy, hogy a tanulás a lehető legélményszerűbb,
leghatékonyabb legyen. Program és jelentkezés »

Hogyan tarthatjuk meg a legtehetségesebb munkatársainkat?
Tizenegy kérdés, amelyek segítségével a vezetők jobban megismerhetik a munkatársaikat, és támogathatják őket,
hogy a vállalaton belül elérhessék karriertörekvéseiket.

Értékesíts okosan! A játék megváltozott…
A hagyományos értékesítés kora leáldozott. A 21. század technológiai fejlődése, a fogyasztói szokások változása
és a folyamatos költségcsökkentési törekvések miatt az ügyfelekért folytatott verseny új szabályok szerint folyik.
Cikkünk röviden bemutatja az új játékszabályokat, hogy segítséget adjon a felkészüléshez mind a controllerek, mind
a menedzserek számára.

2014-ben várható controlleri és CFO-jövedelmek Nyugat-Európában
Az írás 200 HR-vezető megkérdezésén alapuló felmérés szerint, sávosan mutatja be a 2014-ben NyugatEurópában várható jövedelmeket.

BI-sarok: Ha a vezető „be van oltva” a számok ellen

Az Ön főnöke is türelmetlenül félresöpri az aprólékos gonddal készített táblázatokat? Szeretné látványosan,
tömören és érthetően közvetíteni a mindig időzavarban lévő vezetők felé a fontos üzeneteket és információkat?
Növelni kellene cégénél a vezetők számok iránti elkötelezettségét? Használjon dashboardokat! Ötletadó
példánkban a Liszt Ferenc Repülőtér forgalmával és kihasználtságával kapcsolatos információkat dolgoztuk.

Excel-tippek az elmúlt hónapokból
Projekt-időterv készítése »
Dinamikus riport-ablak »
Speedometer »
Feltételes legördülő lista »
Elemzés kulcsmutatók mentén »

Kávészünet
Benchmark
Térjünk vissza egy percre a dashboardon feldolgozott témához, és nézzük meg, hogyan dolgoznak viharos időben
a repülési iparág legkiválóbb controllerei »
Kérjük, értékeljen egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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