
Ne békaperspektívából!
A menedzsment művészete abban áll, hogy – ellentétben az apránként melegedő vízben lassan
megfövő békával - megtaláljuk a megfelelő időpontot az üzletimodell-váltásra. Néhány gondolat
ahhoz, hogy soha ne békaperspektívából tekintsünk a saját és a versenytársaink helyzetére.

Mit változtatnának a CFO-k a controlling területén?
Majdnem minden CFO változtatásokat tervez a pénzügyi és a számviteli területen, s a szerkezetváltás során a
munkatársak elvárásai jelentik a legnagyobb problémát, derült ki egy 2014-es munkaerőpiaci tanulmányból, amelyet
gazdasági vezetők körében végeztek. Összefoglalónkban további részleteket olvashat.

Továbbra is nagyon keresettek a controllerek Németországban
2014 második negyedében az előző negyedévben tapasztalt erős emelkedés utáni magas szinten állapodott meg a
pénzügyi szakemberek iránti kereslet Németországban. Továbbra is a controllerek iránt mutatkozik a legkomolyabb
igény.

A legtöbbet egymástól tanulhatunk! - Új munkacsoport a járműbeszállító
közép- és kisvállalatok részére
Nemcsak MCE-tagok csatlakozhatnak ahhoz az új csoporthoz, amelynek célja a magyar járműbeszállítók
szerepének további erősítése. A csoport tagjai gyárlátogatásokkal, klubjellegű, beszélgetős összejövetelekkel
segítik elő a tapasztalatcserét, és a legérdekesebbnek bizonyuló témákban workshopokat szerveznek és
benchmarking-közösséget alakítanak ki. 
Érdeklődését e-mailben várjuk »

Tegyük fel az i-re a pontot! - Financial Modeling Excelben
Hongkongtól az Egyesült Államokig egyre népszerűbbek azok a képzések, amelyek célzottan a mindennapi
controlleri feladatok Excel-támogatásához nyújtanak segítséget. Intenzív, gyakorlati kurzusunkon, amelyet
elsősorban controllereknek és elemzőknek ajánlunk, a résztvevők zavartalan környezetben mélyedhetnek el az
eszköz kínálta lehetőségekben.

Controlling Akadémia – 2014. őszi kurzus
Hétfőig még lehet jelentkezni átfogó tanfolyamunkra, vagy egyéni érdeklődés szerint akár külön-külön az egyes
témákra is. Az alábbi lépcsőket biztosan elindítjuk. 

- Irányítás és controlling  (2014. szeptember 15-18.) - Bővebben » 
- Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás  (2014. október 27-30.) - Bővebben » 
- Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés  (2014. november 10-13.) - Bővebben » 
- Operatív tervezés (2014. november 24-27.) - Bővebben » 
- Beszámolás (2014. december 15-18.) - Bővebben »

BI-sarok: Mi a dolga egy CDO-nak?
A közelmúltban egy publikáció részletesen bemutatta a boardszintre emelt „adat- és információmenedzsment
vezető” szerepét, feladatait. A cikkben bővebben kifejtett megközelítés fel tudja oldani a felelősségi körökben
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felmerülő feszültségek jelentős részét, viszont ahhoz, hogy a hazai vállalati életben is elterjedjen ez a
gondolkodásmód, további fejlődésre van szükség az információvezérelt menedzsment irányába. Az írás e cél felé
kíván egy lépést tenni.

A téma iránt érdeklődők számos további információt kaphatnak ősszel induló Önkiszolgáló üzleti intelligencia
képzésünkön - Self Service BI, és a kapcsolódó, eszközspecifikus gyakorlati képzéseinken.

Excel-segédlet – Riport a korosított követelések aktuális helyzetéről
E havi Excel segédletünk a korosított követelések aktuális helyzetét bemutató, egyszerű és könnyen frissíthető
riport elkészítését szemlélteti Pivot tábla segítségével.

Annual CFO-Summit
Novemberben Londonban rendezi meg a Horváth & Partners, a North Highland és az ORESYS a CFO-k éves
nemzetközi találkozóját, többek között olyan innovatív, befolyásos vállalatok részvételével, mint a Bayer, a Sony
Music International, a GlaxoSmithKline, a XAnge, a Hewlett-Packard és a SANEF/Albertis Group.

Kávészünet: Az ön telefonja mennyire biztonságos?
Az androidos telefonok 10 százalékán biztonsági rés van a hírek szerint. Valóban aggódnunk kell? Néhány gondolat
a témában a Mindennapi vezetés posztjában.

IFUA
- Önkiszolgáló üzleti intelligencia - Self Service BI » 
- Termelési controlling » 
- IFUA Menedzsment tréning »  
Friss őszi rendezvénynaptárunk »

Humor-sarok
Öt alma
Mit csinál a controller, ha csak öt alma van, de nyolc gyerek?
Kompótot (mint bárki más tenné).

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

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
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