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Élvonalban – a controlling és a vállalatirányítás legjobb
gyakorlata (2014. május 28.)

XXVI. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum 
Nézze meg a konferencia programját, és foglalja be naptárjában az időpontot! 
Jelentkezés

65. M&C levél: Öncontrolling smartphone-appekkel egy boldogabb jövőért
Régen vártunk rá, hogy a KPI-okat az élet minden területére kiterjeszthessük, köztük az edzésekre, az
időmenedzsmentre, a személyes hatékonyságra és az egészséges életmódra. A személyre szabott
teljesítménymutató-appek korában az ókori szentély homlokzatára írt jelszót, hogy „Ismerd meg önmagadat!”, akár
ki is egészíthetjük: „Ismerd meg önmagadat számokon keresztül!”.

Egy teamben a Treasury és a Beszerzés?
A nyersanyagár-kockázatok menedzselésére a beszerzési területen is érdemes a kamatokra és devizaárfolyamokra
vonatkozó Treasury-s know-how-t alkalmazni, állítja a DerTreasurer magazin cikke.

Ha azt mondod, amit a főnök hallani akar - a Nokia esetének tanulságai
A Nokia ex-CEO-jával, Olli-Pekka Kallasvuóval készült angol nyelvű videóinterjúból kiderül, a szakember szerint
miért veszített a cég az okostelefonok piacán. A stratégiai okok mellett a hosszú és rövid távú elvárásoknak a
vállalati beszámolási folyamatra gyakorolt erős nyomása okozta, hogy a riportok idővel elveszítették a
valóságtartalmukat.

Mindennapi vezetés: Egy olimpiai arany a controller szemével
Amikor befejeződött a londoni olimpia, joggal volt a nemzet eufóriában, hiszen az elmúlt idők egyik legsikeresebb
szereplését zártuk. Röpködtek a számok az érmek és helyezések mérlegéről, no meg a jutalmakról. Egy controller
azonban nem elégedhet meg az egyszerű adatsorral.

Támpontok a BI-megoldások szállítóinak pontosabb osztályozásához
A nemzetközi BI-piacra való kitekintés után most a megoldások szállítóit vesszük alaposabban szemügyre. 15
képesség mentén pontosabban osztályozhatjuk őket, lehetővé téve ezáltal a szervezeteknek a döntéstámogatási
rendszerek megalapozottabb kiválasztását. Kik ma a piac legfontosabb szereplői, milyen változásokon mentek át
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az elmúlt két évben, és milyen stratégiát követnek?

Excel-tipp: Feltételes legördülő lista
E havi tippünk segítséget nyújt ahhoz, hogy Excel-alapú adatlapjaink kitöltése minél egyszerűbb és hibabiztos
legyen: adott legördülő listában már csak azok az elemek jelenjenek meg, amelyeket egy korábbi listában
kiválasztott elem indokolttá tesz.

Kávészünet: Szabadnapos a CFO
CFO-kkal beszélgettek arról, hogy mit csinálnak szabadidejükben, mi kapcsolja ki őket leginkább. A CFO.com
cikke.

Óvakodjunk a jó svádájú kóklerektől! - Sofőrtudás
Ne tévesszen meg bennünket egy-egy remek showman teljesítménye: a jó kiállás sokszor nem takar valós, mély
ismereteket.

Humor sarok
Közös siker
Főnök a beosztottakhoz:
- Hölgyeim és uraim! A szakszervezetnek végre sikerült elérnie, hogy a dolgozók is részesedjenek a bank
eredményéből! Így hát arra kérem mindnyájukat, hogy miután elhagyták a termet, szóljanak minden
munkatársuknak, hogy legyenek kedvesek a jövedelmük 20 %-át visszafizetni a pénztárban. 

Kérjük, értékeljen egy kattintással! 
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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