69. M&C levél: Egymástól tanulni ma fontosabb, mint valaha
Az elmúlt években megváltozott és továbbfejlődött a controlling. A 2000-es években a hangsúly
áttevődött az előrejelzésekre, a trendek és a viselkedési minták korai felismerésére. A 27. BMCF
programját hagyományainknak megfelelően ezúttal is a legújabb kihívások szellemében állítottuk
össze: predictive elemzési rendszerek, családi vállalkozások controllingja, data governance, háború
és béke: orosz-ukrán válság forgatókönyvei stb. Idén a korábbinál több időt szánunk a networkingre
és a beszélgetésre a szünetekben és a szekciókban.

Mindennapi vezetés: A projektmenedzser és a projektcontroller vitája
A cikkben leírt elképzelt párbeszéd rávilágít, milyen más ugyanannak az éremnek a két oldala. Integrált
projektmenedzsment-rendszerek bevezetése előtt érdemes végiggondolni, mivel jár, hogy a projektmenedzser
egészen más szemmel tekint a projektcontrollingra, mint a controller.

Egy nap - egy milliárd élelmiszer: forecasting a Nestlénél big data
statisztikai alapú előrejelzéssel
Hogyan használja ki a világ legnagyobb élelmiszergyártó cége a big data nyújtotta lehetőségeket a gyártás, a
készletezés és a szállítmányozási logisztika irányításában? A BITKOM átfogó big data-tanulmánya több mint 40
példát ismertet strukturált elemzés formájában.

A felsővezetők elégedetlenek - a KPI-felmérés eredményei
A válaszadók 54%-a szerint a beszámolókban levő információk irányítási szempontból nem relevánsak, 70%-uk
pedig a jövőorientáltságot hiányolja az anyagokból. A Horváth & Partners nemrég napvilágot látott tanulmánya
szerint a résztvevők közel kétharmada nagyobb kompetenciával rendelkező controllert szeretne, aki jobban ért a
beszámolók értelmezéséhez és kommentálásához.

A big data 5 előnye a CFO-k számára
A cikk öt pontban gyűjti össze, hogy a CFO-k milyen kulcskérdésekben vehetik hasznát a big datának.

Overprocessing - a CFO vesztesége
A lean menedzsment alapelve a veszteségforrások folyamatos feltárása és megszüntetése. Az alap
veszteségforrások közül az overprocessing, a folyamatok túlbonyolítása, és ennek egyenes következménye: a
szervezet túlburjánzása különleges abból a szempontból, hogy általában ezt ismerjük fel a legkevésbé, miközben
egy CFO-nak erre van a legnagyobb ráhatása. Goszták Árpád, a Siemens Zrt. Késmárk utcai telephelyének
gazdasági igazgatója írt vendégposztot a Mindennapi vezetés blogon.

Vérükben az üzlet – a családi vállalkozások dicsérete
A Walmarttól a Marson át a Samsungig vagy a BMW-ig számos olyan családi tulajdonú és irányítású nagyvállalat
létezik, amelyek jelentősége a globalizáció és a tőkepiacok nemzetközivé válásának dacára sem csökkent, sőt az
utóbbi években növelték jelentőségüket a világgazdaságban.

Pár jó kérdés aranyat ér - A CFO és a sales controlling
A növekedés érdekében sokat tehet az a CFO, aki megtanulja, hogyan érdemes elemzéseken alapuló, célzott
kérdéseket feltennie a Sales terület felé.

BI sarok: Két és fél érv a BI as a service mellett
A BI as a service olyan megoldásokat jelent, melyeket az ügyfél részére egy harmadik fél szolgáltatásként értékesít.
Az ügyfélnek nem kell megvásárolnia a BI szoftvert, nem szükséges hardver kapacitásról és külön szerverről
gondoskodnia, hanem megkapja ezek használati jogát, amiért kihasználtság alapon fizet. Óriási előnye, hogy
rengeteg időt és költséget takaríthat meg így a vállalat. A drasztikus növekedés két fő mozgatórugója az alacsony
költség és a rugalmasság.

TED – Menedzsereknek és controllereknek
David McCandless szemléletes technikákat mutat be komplex, csak 2-nél több dimenzióban ábrázolható
információk ábrázolásához.

Excel-tipp: Kombinált sávdiagram készítése
E havi tippünkből megtudhatják, hogyan lehet a sávdiagramok formázásával olyan többlettartalmat és a megértést
elősegítő vizuális támogatást nyújtani, amihez hasonlókat a vizualizációra specializált célszoftverek eszköztárában
is megtalálunk.

Elindult a Facebookon a Controlling Akadémia Budapest csoport
Elindítottuk a Controlling Akadémia Budapest csoportot a Facebookon, ahol időről időre végzett hallgatóink
érdeklődésére számot tartható híreket teszünk közzé. A csoport létrehozásának másik fontos célja a szakmai
közösségen belüli kommunikáció további elősegítése.

Egyesületi hírek
Éves beszámoló közgyűlés a Magyar Controlling Egyesületben
Március 18-án zajlott le a Magyar Controlling Egyesület éves közgyűlése. A közgyűlésen a tagok elfogadták a 2014.
évi beszámolókat és a 2015 évi feladatokkal megalapozott pénzügyi tervet. Az Egyesület 2015-ben fókuszba állítja
a marketing kommunikációt és a céges és magántagok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint a
rendezvények további színvonalfejlesztését.

IFUA
TM1 User Day 2.0
2015. április 8-án TM1 User Day lesz a Cognos Insight újdonságokról. Az AVNET felkérte az IFUA szakértőit
előadás tartására. A rendezvény napirendjén a riporting, a workflow-val támogatott tervezés és a Cognos Planning
szerepel. További információk és jelentkezés
„Fókuszban a pénzügyi tervezés” - az IBM Priority Club üzleti reggelije
Az IBM Priority Club 2015.03.26-i „Fókuszban a pénzügyi tervezés” című üzleti reggelijén előadnak az IFUA
szakértői is: „Cognos Planning migráció projekt alapú megközelítése” témakörben. További információk és
jelentkezés
Projektcontrolling MS-támogatással
2015. március 12-én több mint 60 vállalati szakember részvételével zajlott a „Project Runway - Projekt kontrolling”
szakmai nap, ahol az IFUA üzleti intelligencia szakértői gyakorlati projekttapasztalatokról számoltak be a szervező
Microsoft felkérésére. A rendezvény fókuszában a Projektcontrolling MS-támogatással történő megvalósítása állt.
Folytatás: 2016. márciusában. Tervezett téma: Projektportfólió-menedzsment MS-támogatással. Beszámoló a
rendezvényről

Humor-sarok
Minden információt be kell gyűjteni
A controller bemegy a kocsmába. A pultnál megkérdezi:
- Mennyibe kerül a sör?
- Egy korsó 500, egy pohár 350 - feleli a csapos.
- Oké, de mennyi a sör?
Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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