Mit tegyen a CFO az analitikusabb pénzügyért? - Thomas H.
Davenport javaslatai
A Big Data nemcsak a technológiában és az irányítási folyamatokban hoz hihetetlen változásokat,
hanem a vállalati kultúrát is alapjaiban megrengeti, állítja a világszerte elismert Big Data-szakértő a
videóinterjúban.

Ha Ipar 4.0, akkor Controller 4.0!
Az Ipar 4.0 trendhez Controller 4.0 dukál – vázolta fel előadásában a jövő kihívásait controlling szempontból
Horváth Péter professzor múlt heti konferenciánkon, amelyen több mint 300-an vettek részt. Ön tudja, hogy mi a
különbség a deskriptív, a prediktív és a preskriptív elemzés között? Néhány összefoglaló fólia az előadásból.

Integrált értékesítésirányítás: sikertényező a versenypiacon
A pezsgőiről ismert Henkell & Co. Csoport az analitikus információkon alapuló értékesítésirányítást fontos
sikertényezőnek tartja saját stagnáló piacán. A módszer alkalmazásával az értékesítési csapat hozzáadott értéke
magasabb – állítják.

BI-sarok: Nem képzelt riport a XXVIII. Budapesti Menedzsment és
Controlling Fórumról
"A megszokottnál is erősebb üzleti intelligencia fókusszal és tartalommal találkoztunk az ország legjelentősebb
vállalatirányítással foglalkozó szakmai konferenciáján. A prímet a prediktív analitika vitte, de megjelentek a
hagyományos üzleti intelligencia felhasználásának eredményei is." Élménybeszámoló egy BI szakértő tollából.

Rentábilis megbízások az értékteremtési képesség mérésével
A Service Value Selling az értékesítésirányítás egyik lényeges eleme az Evonik Nutrition & Care Kft.-nél. Az ún.
„Extra Value Calculator”-ral mérik az értékteremtési képességet, ami kulcsfontosságú érv az értékesítési
megbeszélések során.

Minden, ami controlling - Controlling Akadémia 2016 őszén is!
Idén ősszel - immár 44. alkalommal - újra elindítjuk átfogó képzésünket, a Controlling Akadémiát, amelyet indulása
óta több mint 1400-an végeztek el. A húsz napos tanfolyamon, amelynek egyes lépcsőit külön-külön is el lehet
végezni, különös hangsúlyt fektetünk rá, hogy a képzés ne pusztán ismeretátadás, hanem élmény legyen. Nézze
meg ízelítőül rövid videónkat!

Hogyan tehető mérhetővé a hosszú távú értékteremtés?
A szakemberek és menedzsmentgondolkodók már évtizedekkel ezelőtt felemelték a hangjukat az azonnali
haszonmaximalizálás indukálta menedzsmentdöntések és a rövid távú befektetési attitűd ellen. A S&P Long-Term
Value Creation (LTVC) Global Index kezdeményezése gyökeres változáshoz vezethet a hosszú távú értékteremtési
potenciál számszerűsítésével.

Mindennapi vezetés: Ha puskaporos a levegő
Korábban békés államok váltak teljességgel újfajta hadviselés színterévé például a Közel-Keleten vagy Afrikában,
de ilyen környezetben is működnek vállalkozások. Miféle kockázatokkal néznek szembe, és hogyan vállalhatják
ezt? Beszélgetés Dr. Kiss Álmos Péterrel, a „Háború a nép között - Esettanulmányok a negyedik generációs
hadviselés történetéből" című könyv szerzőjével.

Kávészünet
Rovatunkban ezúttal azokra is gondoltunk, akik a munka közben felgyülemlett feszültséget szeretnék levezetni,
azokra is, akik inkább vezetői készségeiket fejlesztenék egy szemléletes példa alapján, emellett kedveskedünk a
focirajongóknak is!
Meditáció a munkahelyen?
Első hallásra mi sem tűnik megvalósíthatatlanabbnak, mint az, hogy a folyamatos munkahelyi stressz közepette
meditáljunk. Pedig lehetséges! A BBC cikke lépésről lépésre bemutatja, hogyan. Bővebben
Hogyan legyünk jó vezetők? – Egy tengerésztiszt „napiparancsa” 12 pontban
A leadership 12 fő ellentétpárja – infografikával: egy 20 évnyi SEAL-tapasztalattal rendelkező parancsnok pontokba
szedte, mire kell ügyelnie egy vezetőnek. Bővebben
Folyamatszabályozás a sportban - nyártól másképp játsszák a focit
Az IFAB a szabályzat megújítása során nemcsak a tartalom megújítására törekedett, hanem olyan XXI. századi
formai elemeket (pl. kereszthivatkozások, linkek, „élő" tartalomjegyzék, folyamatábrák, képek) is alkalmazott,
amelyek jelentősen javították a szabályzat áttekinthetőségét, strukturáltságát, végeredményben a szabályzatban
foglaltak megértését. Bővebben

Excel-tipp: Napi raktárkészlet monitorozása
E havi tippünkből megtudhatja, hogyan lehet egyszerű elemek ötvözésével a napi raktárkészlet monitorozására
alkalmas Excelt kialakítani.

IFUA
● Controlling Akadémia – 2016 őszi kurzus
● Pénzügy nem pénzügyeseknek
● Irányítás és controlling
● Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás
● Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés
● Operatív tervezés
● Beszámolás

Humor-sarok
Az ultimátum
A controller felesége zsörtölődik:
- Én aztán tényleg mindig megértő voltam veled. Nekem is becsúszik néha egy-egy túlóra, de most már betelt a
pohár! A gyerekek már azt sem tudják, hogy néz ki az apjuk!
Másnap a controller megint késő este ér haza, és a házassági évfordulójukat is elfelejti. Hosszasan esedezik,
fogadkozik, de a felesége hajthatatlan. Végül ad egy utolsó esélyt. Az ultimátum az alábbi:
- Egyetlen feltétellel bocsátok meg: holnap reggelre álljon itt a ház előtt, és legyen 8 másodperc alatt százon.
Néhány nap múlva a rendőrségen bejelentik a controller eltűnését. Több szemtanú egybehangzóan állítja, hogy az
illető valószínűleg megőrült, mert legutóbb akkor látták, amikor a garázsfeljárón egy masnival átkötött
fürdőszobamérleget helyezett el.
Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
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