Vállalatirányítás a digitális világban - Controlling 4.0
CFO-knak, controlling vezetőknek, controllereknek és gazdasági szakembereknek szóló
konferenciánk 27 éve fókuszál a vállalatirányítás és a controlling aktuális trendjeire, szakmai
újdonságaira. A délelőtti plenáris előadásokat követően délután két párhuzamos szekció 3-3
előadása közül választhatnak a konferencia résztvevői.
Témakörök: Controlling 4.0 - új technológiai irányok, Data Governance - adatminőségi kihívások a
controlling felé, üzleti intelligencia megoldások a vezetői információellátás szolgálatában,
nagyvállalati controlling gyakorlatok.
Foglalja be most az időpontot naptárjában az idei Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumra!

Controlling a romboló innováció ellen
Az üzleti gondolkodók körében is új témának számít a romboló innováció (distruptive innovation). E jelenség köré
épült Clayton Christensen, a Harvard Business School professzorának múlt év végén tartott előadása, amelyben
azt is leszögezte, hogy az innováció növekvő súlya komoly hatással van a vállalat controllingtevékenységére. Mit
tehet a controlling az innováció hatékonyságnöveléséért? Néhány gondolat a nagy sikerű előadás margójára.

A treasury szerepe a mai működőtőke-gyakorlatokban
A Deutsche Bank és a FINANCE Research átfogó felmérést végzett a közelmúltban, amelynek keretében a
treasury szerepét igyekeztek minél pontosabban felvázolni a működőtőkével kapcsolatos mai európai vállalati
gyakorlatban. Az eredményekből született angol nyelvű cikkben több esettanulmány olvasható. Olyan vállalatok
gyakorlatába nyerhetünk bepillantást, mint például a SWISS, a SABMiller, a Knorr-Bremse, az Autoneum és az
Acerta.

Bosszantó adathalom? – A controller és a Big Data
A jövő egyre inkább a nem, vagy rosszul strukturáltan beérkező adatokról szól, amelyeket már nem lehet a jól
megszokott excel táblákba beilleszteni, és úgy elemezni. Melyek azok a területek, amelyekre ma a leginkább
fókuszálniuk kell a számviteli és controlling területek vezetőinek? A CFO Magazine cikke.

Turbózza fel a controlling döntéshozatal-támogató hatását! - Financial
Modeling Excelben
Elemzéssel, controllinggal foglalkozó munkatársak számára szinte „kötelező”, hiánypótló kurzus, amelynek során a
résztvevők számos, a controlleri munkát megkönnyítő, haladó Excel-funkciót, technikát sajátíthatnak el gyakorlati
példákon keresztül. Ha Ön részt vesz vállalatánál a vezetői döntéstámogatásban, illetve pénzügyi elemzéseket
készít, érdemes időt szánnia a továbbképzésre.

Mikor és kinek hasznos az open-book kalkuláció?
Az open-book kalkuláció témája manapság kiemelt fontosságú az autóipari beszállítók körében. Az AutoPro
interjújából kiderül, milyen logika mentén érdemes felépíteni egy open-book kalkulációs rendszert, milyen
elvárásoknak kell megfelelni, illetve mik azok a gyakorlati szempontok, amelyek befolyásolják az üzemeltetést.

TED - Menedzsereknek és controllereknek

Philip Evans merész jóslata szerint a stratégiaalkotásról szóló minden korábbi elképzelésünket alapjaiban rengeti
meg a Big Data.

Önköltségszámítás a közigazgatásban
Az elmúlt években az intézmények gazdálkodásában is megjelent az üzemgazdasági szemléletű számvitel és erre
épülő önköltségszámítás. Az új helyzet egyrészt új lehetőségeket teremt a teljesítmény megítélhetőségére,
másrészt a vezetőket is kihívások elé állítja. Úgy kell beilleszteniük a változtatásokat az irányítási rendszerükbe,
hogy a végeredmény a szervezet minél hatékonyabb működését szolgálja.

Hogyan tartsuk kordában a készletszinteket? – 5 egyszerű elemzés
A készletekért való felelősség a legtöbb vállalatnál pillanatokon belül érdekkonfliktusokat generál. Az írás egy
csokorra való hasznos és egyszerű elemzést ajánl, amelyek a jól ismert, szokásos készletgazdálkodási mutatókat,
riportokat kiegészítve segíteni tudnak az optimális készletszintek kialakításában.

Kevésbé optimisták a német controllerek – Mi a helyzet Magyarországon?
Az Internationaler Controller Verein (ICV) felmérése szerint a controllerek kevésbé derűlátóak vállalatuk 2015. évi
gazdasági kilátásait tekintve, mint egy évvel korábban: 38%-uk vár javulást, szemben az előző évi 52%-kal.
Ugyanakkor alig nőtt a pesszimisták aránya (2015: 15%, 2014:14%.). Conrad Günther, az ICV ügyvezetőjének
véleménye szerint az elmúlt évi jó eredmények után nincs, vagy csak alig van további mozgástér felfelé – a volatilis
piacok, az ukrán válság és az euró-krízis elbizonytalanítja a controllereket.
Az ICV körkérdését szeretnénk kiterjeszteni Magyarországon is, hogy lássuk: mit gondolnak a hazai gazdasági
szakemberek és controllerek az elmúlt 2 hónap tapasztalatai alapján.
Tovább a kérdéshez

Microsoft Project Runway a projektcontrolling jegyében (2015. március 12.)
Elsősorban projektcontrollerek figyelmébe ajánljuk a Microsoft Magyarország által szervezett szakmai napot,
amelyen különféle szakmai megoldásokat, legjobb gyakorlatokat ismerhetnek meg a résztvevők, ezúttal a
projektcontrollingra fókuszálva.
Milyen kihívásokkal jár a módszertanok hatékony és integrált informatikai alkalmazásokkal történő támogatása a
sokasodó eszközök és alkalmazások világában? Hogyan integrálták egy magyarországi példában a Project Server,
SAP és IBM Cognos TM1-en alapuló rendszereket egy projektcontrolling rendszerben? Mik a legújabb lehetőségek
a projektbeszámolók és egyéb releváns információk mobil eszközökön történő eléréséhez? A meghívott szakértők
számos másik kérdés mellett ezekre is választ adnak.

Excel-tipp: Táblázatos és numerikus adatok vizualizált megjelenítése
Érdemes részletesebben is elidőzni az Ms Excel hasznos funkciójánál, a feltételes formázásnál, hiszen ennek
segítségével lehetőségünk nyílik táblázatos és numerikus adatok egyszerű és látványos vizuális megjelenítésére,
jelentősen javítva az információk befogadhatóságát.

Egyesületi hírek: A Magyar Controlling Egyesület beszámoló közgyűlése
Az MCE 2015. március 18-án 17 órakor tartja éves beszámoló közgyűlését, amelyen a vezetőség beszámolói
mellett a 2014. évi eredmények, illetve a 2015 évi célok, feladatok megvitatására kerül sor.
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