Geopolitikai forgatókönyvek hatása tervezési premisszáinkra
A brüsszeli terroresemények szomorú aktualitással emlékeztetnek minket arra, hogy a geopolitikai
forgatókönyveket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Gazdasági szakemberként mérlegelnünk kell a
pénz-, a tőke- és az árupiacokra, növekedésre, munkaerőpiacra és más gazdasági szereplőkre
gyakorolt lehetséges hatásaikat. Idei konferenciánkon kerekasztal-beszélgetést szervezünk a
témában olyan neves szakértők részvételével, mint Dr. Besenyő János ezredes, a Honvéd
Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének geopolitikai szakértője, Dr. Chikán Attila , egyetemi tanár, a
Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a MLBKT elnöke, valamint Szabó László, a Concorde
Alapkezelő elnöke.
Teljes program és regisztráció

Gyógyszercégek is utánozzák a Toyotát
A Chinoin úttörő a lean módszer bevezetésében nemcsak a Sanofi-csoporton belül, hanem a világ
gyógyszeriparában is. Vajon miért és hogyan hódít ebben az ágazatban a Toyota Termelési Rendszerből kinőtt
lean? Milyen controllingra van szükségük a lean elven működő vállalkozásoknak?

Üveggömb vagy forradalom - Mit hoz a prediktív elemzés a controllingban?
Milyen változásokat hoznak a prediktív elemzési technikák a controllerek életében? Milyen klasszikus előrejelzési
hibákat kerülhetünk el a segítségükkel? A Mindennapi vezetés a prediktív analitika előnyeiről és kockázatairól
kérdezte Horváth Péter professzort, akinek meggyőződése szerint ezek a technikák forradalmat jelentenek a
controlleri funkció területén.

BI-sarok: Önkiszolgálás – Már az üzleti intelligenciában is
Hogyan lehet ötvözni az üzletiintelligencia-rendszerek előnyeit az Excel használata során elsajátított tapasztalattal?
Jó irány lehet az önkiszolgáló BI, azon belül is a Microsoft alkalmazásai. Erre mutat be két példát a cikk.

Nő a projektmunka részaránya a controlling területen
A controlling és pénzügyi területen a munkaidőnek egyötödét teszi ki a projektmunka, a várakozások szerint a
jövőben ez az arány a digitális transzformációnak köszönhetően növekedni fog. Ugyanakkor a projektek „csupán”
10%-a fullad kudarcba – míg IT-területen 15%, a termeléstervezésben pedig 21%.

Információvezérelt vállalatirányítás – töltse ki felmérésünket!
Az IFUA új felmérést indít azzal a céllal, hogy átfogó képet alkosson a magyarországi vállalatok vállalatirányítási és
controlling tevékenységének informatikai támogatásáról, az üzletiintelligencia- és vállalati
teljesítménymenedzsment-rendszer elterjedtségéről, valamint a fejlett elemzési eszközök használatáról. Elsősorban
pénzügyi és controlling vezetők, illetve informatikai és üzleti intelligencia vezetők részvételére számítunk. A kitöltők
között 5 fő számára ingyenes részvételt sorsolunk ki Önkiszolgáló üzleti intelligencia képzéseinkre.

Algoritmusok a folyamatfejlesztésben
Hogyan változott meg a „klasszikus” BPR a machine learning technikák elterjedésével? A Harvard Business
Review tanulmánya a folyamatfejlesztések új irányát mutatja be, és azt is megtudhatjuk belőle, melyik machine

learning technikát melyik üzleti folyamat átalakítására használják a leginnovatívabb vállalatok.

Gondot okoz a német CFO-oknak a megfelelő szakemberek megtalálása
A német munkaerőpiacon éles a verseny a legjobb controllerekért: minden harmadik CFO legnagyobb
problémaként jelölte meg a megfelelő szakemberek hiányát a 2016-os Robert Half munkaerőpiaci felmérés szerint,
melyben 200 CFO vett részt.

Ne hozz fontos döntéseket a nap végén!
Döntéseinkre, viselkedésünkre és teljesítményünkre jelentős befolyást gyakorol az adott napszak, illetve a
közbeiktatott szünetek időtartama és gyakorisága, derül ki a különböző területeken (igazságszolgáltatás,
egészségügy, oktatás) végzett szakértői felmérésekből. Az eredmények alapján a munkanapunk során a korábbi
szakaszokban érdemes a legnagyobb figyelmet és szellemi erőfeszítéset igénylő feladatokkal foglalkoznunk.

TM1 User Day 3.0
A 2016. április 14-én immár harmadik alkalommal megrendezendő TM1 User Day programjában az újdonságok, a
hasznos és kiegészítő megoldások kaptak helyet. Az elemzőknek, controllereknek olyan pluszokat mutatunk,
amelyek a TM1-et, illetve annak szolgáltatásait egészítik ki, a Cognos Planning felhasználóknak pedig abszolút
újdonságot jelentenek.

Hazai benchmarkok: szállító- és kockázatmenedzsment
Ki határozza meg a beszállítókhoz kötődő kockázatokat a vállalatnál? Mi a beszerzés szerepe ebben? Jut idő a
szállítómenedzsmentre? Ha Önt is érdeklik a fenti kérdések, töltse ki kérdőívünket, és jöjjön el a kitöltők számára
nyitott Beszerzési Teljesítményértékelési Klub áprilisi találkozójára! A témát felvezeti Rákosi Károly, a Sews-CE
regionális beszerzési igazgatója.

Egyesületi hírek
• Controlling Oktatói Munkacsoport
• Éves beszámoló közgyűlés április 7-én
• Gyárlátogatással egybekötött controlling workshop

IFUA
• Geopolitikától a prediktív elemzésig - forró témák a vállalatirányításban – Foglalja be a naptárjában a 2016. május
26-át!
• TM1 User Day 3.0 – 2016. április 14.
• Beszerzési Teljesítményértékelési Klub – 2016. április 28.

Humor-sarok
A controller és a kutyája
A controller bemegy a kocsmába a kutyájával, és odaszól a pultosnak:
- Megér neked egy ingyensört, ha mutatok egy beszélő kutyát?
- Nem igazán.
- És ha angolul beszél?
- Jól van, hadd lássuk, mit tud – egyezik bele kedvetlenül amaz.
A controller odafordul a kutyához:
- Figyelj rám, CFO. Mondd angolul, hogy háztető!
- Ruff-ruff-ruff-ruff – vakkantja a négylábú.
- Hát, ez nem valami nagy szám, minden kutya meg tudja csinálni – akadékoskodik a csapos.
- Várj, hadd kérdezzek tőle még egyet. Hogy mondják angolul, hogy durva?

- Raff-raff-raff-raff – feleli az állat.
- Vakkantani bármelyik kutya tud – ingatja a fejét a pultos.
- Hadd tegyek egy utolsó kísérletet, mert CFO a zenéhez is ért – igyekszik menteni a menthetőt a controller, és
ráripakodik a kutyára:
- Szedd össze magad, CFO, nagyon kell nekem az a sör! Mondj egy híres huszadik századi zeneszerzőt!
- Orff-orff-orff-orff – ugatja az eb.
- Elég volt ebből! Ez a kutya nem is tud beszélni! – állapítja meg a csapos. - Ezért nem jár semmiféle sör. Ha nem
tudsz fizetni, akkor kívül tágasabb.
A controller meg a kutya sarkon fordulnak, és csüggedten az ajtó felé bandulkolnak. Közben CFO felnéz a
gazdájára, és így szól:
- Ne haragudj! Jobb lett volna, ha Sztravinszkijt mondom?
Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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