
Ne utólag foltozzuk a „takarónkat”! – A jó vezetői információs
rendszer titka
Csak megbízható és releváns alapadatokra épülhetnek jó vezetői döntések. Az egyik fő titok a
számviteli rendszer megfelelő kialakítása már a kezdetektől, amihez néhány hasznos tippet ad a
bejegyzés.

Már több mint százan regisztráltak konferenciánkra!
Már több mint száz résztvevője van konferenciánknak, amelyen CFO-k, gyakorló vállalatvezetők segítségével
térképezzük fel a legfontosabb controlling trendeket. Szó esik a vállalatirányítás olyan aktuális kulcskérdéseiről is,
mint a Risk, a Lean vagy a beszámolási rendszer újragondolása. 
Program és jelentkezés »

Innovációgyilkos CFO-k?
Hogyan lehet feloldani azt az ellentétet, ami látszólag ott feszül az innovativitás és a legtöbb cégnél tapasztalható
magas fokú pénzügyi/számviteli konzervativizmus közt? Angol nyelvű videóval.

A hasznos tizenkettő – Ahol az üzleti intelligencia haszna kézzel fogható
Definíciók ide, definíciók oda: az üzletben az számít, aminek mérhető haszna van. Íme néhány, egyébként már
régen felfedezett terület, amelyekkel kapcsolatban néha elfelejtjük, az üzleti intelligencia hasznossága mérhető!

Hogyan tarthatjuk meg a legtehetségesebb munkatársainkat?
Tizenegy kérdés, amelyek segítségével a vezetők jobban megismerhetik a munkatársaikat, és támogathatják őket,
hogy a vállalaton belül elérhessék karriertörekvéseiket.

BI-sarok: Az Excelen túl – A Tableu Public és az Excel összevetése
Mely helyzetekben melyiket lehet érdemes használni? A Tableu Public használatának és lehetőségeinek
bemutatásán túl a cikk röviden összeveti az alkalmazást a Microsoft Excellel is.

Kávészünet: CFO-k és a Twitter
Egy közelmúltban készített felmérés eredményei a CFO-k twittelési szokásairól.

Egyesületi hírek
Május 14-én interaktív workshopot » szervez az MCE. Az egyesület honlapján az ICV munkacsoportok tavaszi
workshopjáról » szóló beszámolót és a Nyíregyházán tartott, a Megyei Iparkamarával közös workshop »
beszámolóját is megtekinthetik.
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Humor sarok
A titok
Egyik vezető a másiknak: 
- Hogy csinálod, hogy az embereid mindig pontosak? 
- Egyszerű trükk: 30 alkalmazott és 20 parkolóhely!

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