25 éves az IFUA Horváth & Partners

Az IFUA Horváth & Partners Kft. a negyedszázad alatt sok száz ügyfelet támogatott Magyarországon
és külföldön, mindig az adott időben legkorszerűbb vállalatvezetési tudással. Sok ezer szakembert
képzett az általa alapított Controlling Akadémián, kihelyezett képzéseken, konferenciákon és szakmai
szemináriumokon. A fejlődést jól mutatja, hogy mostanra a munkatársak létszáma elérte a 100-at.

Controller Agenda 2017
Milyen kérdések foglalkoztatják leginkább a controllereket jelenleg? Mely trendeket tartják a legmeghatározóbbnak
a napi munkájukra, illetve a controllingfolyamatokra és -eszközökre vonatkozóan? A 28. Stuttgarti Controller
Forumról írott rövid összefoglalónkból megtudhatják, Németországban milyen témák számítanak aktuálisnak.

Négy paradoxon – felsővezetők figyelmébe
Négy (plusz egy) olyan jelenségre hívja fel a cikk a figyelmet, amelyet a felsővezetőknek érdemes szem előtt
tartaniuk, ha valós képet akarnak kapni a nagy projektek előrehaladásáról, és el szeretnék kerülni, hogy – mint
sokszor megesik - csupán a zárás előtt szembesüljenek az esetleges rossz hírekkel. Andrew Mountfield írása.

Ássuk bele magunkat a termelési controllingba!
Tudjon meg minél többet a ma reneszánszát élő témakörről: a termelési controlling folyamatáról, szerepéről, a
termelési költségek kalkulációjáról, a teljesítménymutatókról, a készletcontrollingról, és számos további témáról.
Ismerje meg a legjobb gyakorlatokat és a legdurvább hibákat. Még lehet jelentkezni az egy napos szemináriumra.

„Open book kalkuláció – egy nélkülözhetetlen költségszámítási eszköz
autóipari beszállítóknak”
Nagy sikerű előadást tartott az október elején rendezett Autóipari beszállítók árkalkulációja c. rendezvényen Ádám
Gábor, az IFUA Horváth & Partners vezető tanácsadója. Rövid beszámoló és ízelítő az előadásból.

Industry 4.0 – Nyolc trend
Az Industry 4.0, az internetalapú, rendszerek és gépek hálózatosodására épülő korszak teljesen új
követelményeket támaszt a vállalatirányítással, így a termelési controllinggal és a termelésirányítással szemben is.
Erik Rossmeissl, a Wittenstein AG gazdasági vezetője és Prof. Dr. Ronald Gleich, a Horváth Akademie vezetője 8
pontban foglalták össze a legfontosabb trendeket.

Mindennapi vezetés: Duplázzunk! – Innovatív értékesítéstámogatás
hálózatkutatással

Az értékesítők erőforrásai jellemzően szűkösek, fontos tehát, hogy ezeket fókuszálni tudjuk, s így a munkájuk
hatékonyabbá váljon. Ehhez nyújthat segítséget a hálózatkutatás. S hogy hogyan? A példában az amerikai TMobile szakemberei szerepelnek, akik ezzel a módszerrel térképezték fel az ügyfeleiket.

BI-sarok: Más léptékek szerint
A Big Data már nem csupán egy hangzatos szólam, hanem ez lesz a közeljövőben a vállalatok számára az egyik
legfontosabb sikertényező. „A vállalatoknak eddig soha nem látott mértékben és ütemben kell folyamatosan
kihasználni az új adatforrásokat, hogy új mintákat, alkalmakat és lehetőségeket keressenek" - állította a stuttgarti
Big Data konferencián elhangzott nyitóelőadásában Thomas H. Davenport, közismert IT-szakértő, a bostoni Babson
College professzora. Rövid beszámoló az eseményről.

Excel-tipp: Instant forecasting
E havi tippünkben három gyors, letisztult módszert mutatunk be, amelyekkel egyszerű, számszerűsített
előrejelzéseket lehet készíteni az idősoros Excel grafikonokra illeszthető „lineáris trendvonal” funkció segítségével.

Kávészünet: A tehetség egy nagy óceán… azaz mennyire elkötelezettek az
Ön munkatársai?
A cikk bemutatja, hogy a Blue Ocean stratégia mintájára kialakított Blue Ocean vezetési stílussal hogyan lehetünk
képesek a munkatársainkból előhozni a kiapadhatatlan alkotókedvet, és minél jobban kiaknázni a tehetségükben
rejlő potenciálokat.

Egyesületi hírek: Ljubjanában találkoztak a dél-európai ICV
Munkacsoportok vezetői
A szeptember 7-én Ljubjanában tartott workshop célja az volt, hogy a dél-európai munkacsoportok vezetői
tájékoztassák egymást a közösségek működéséről, tapasztalatairól, eredményeiről és megoldandó kérdéseiről. A
magyarok mellett a spanyol, a szlovén és a román kollégák képviseltették magukat az összejövetelen.

IFUA
• Önkiszolgáló megoldás Excel és kalkulációintenzív környezetben - IBM Cognos Insight (2014. október 29.)
• Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás (2014. október 27-30.)
• Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés (2014. november 10-13.)
• Operatív tervezés (2014. november 24-27.)
• Riportok, beszámolók szakszerűen - vezetőknek (2014. december 3.)
• Beszámolás (2014. december 15-18. )

Humor-sarok: 10 holtbiztos jel, hogy nem jó munkahelyen keresgél…
Ha nem tudja eldönteni, jó helyen jár-e, segítünk. Lefordítottuk mindennapi nyelvre azokat a mondatokat, amelyeket
egy állásinterjún meghallva érdemes menekülőre fognia!
Bővebben »
Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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