
Csoport-szintegráció: pozitív fordulat 3 nap alatt
Sok, különböző területet és szervezeti szintet képviselő szakértőnek és vezetőnek kell
együttműködni? Nehezen áttekinthető helyzeteket kell minél gyorsabban kielemezni és megoldani?
Gondoljon a szintegrációs technikára, amellyel akár napok alatt el lehet érni olyan fordulatot, amihez
régen esetleg évekre volt szükség. Indítsa ezzel a tervezést!

Global Risks 2014
A mai gazdasági viszonyok közt nem mondhatunk le arról, hogy a hagyományos kockázatmenedzsment-
eszközöket kiegészítsük a legújabb, bizonytalan környezetben alkalmazható módszertanokkal. A megkerülhetetlen
téma továbbgondolásához nyújt támogatást a World Economic Forum riportjából készült angol nyelvű összefoglaló,
és a letölthető anyag.

Fókuszban a tervezés
Az örökzöld, így ősszel pedig még inkább érdeklődésünk középpontjába kerülő téma kapcsán korábbi cikkeink
közül ajánlunk olvasóink figyelmébe egy csokorra valót: 

Tervezési pszichózis 
Hét kérdés a tervezési rendszer sarokpontjainak újragondolásához.
Bővebben 

Agilis tervezés: előfeltételek, eszközök és trendek
Az agilis tervezés azt jelenti, hogy megtaláljuk a legfontosabb eszközök helyes kombinációját és a céloknak
megfelelően alkalmazzuk őket: 
• Frontloading, a tervezési folyamatban a célok megfogalmazására,
• Hatásokon alapuló tervezés az akaratátvitelhez,
• Egyszerűsített operatív keretek,
• Szimuláció, szcenáriók, forecastolás szerepének növekedése
Bővebben 

Akaratátvitel a tervezésben 
A felsővezetőket intenzívebben be kell vonni a tervezésbe, javasolják a Business Intelligence Magazine szakértő
interjúalanyai, Jörg Leyk és Michael Kappes. Véleményük szerint a top-down iránymutatások előtérbe kerülése
mellett a tervezés másik aktuális trendje az, hogy a vállalati vezetők egyre inkább használnak rövid távú
előrejelzéseket, hosszabb időtávlatokra vonatkozóan pedig a szimulációkat és szcenáriókat tartják
leghasznosabbnak. 
Bővebben

A sikeres termelővállalatoknál a fejlesztési projektek 80%-a eredményes
A gyártóiparban alkalmazott célköltségmenedzsment sikertényezőit és legjobb gyakorlatait vizsgálta a Horváth &
Partners 64 vállalat részvételével zajló kutatása. Rövid magyar nyelvű összefoglaló az eredményekről.

40 éves az ICV
A ma már hatezer tagot számláló Internationaler Controller Verein („Nemzetközi Controller Egyesület”) 1975-ben
került hivatalosan bejegyzésre. Néhány érdekesség a szervezet történetéből.

Sürgős fejlesztésre fognák a cégvezetők a nemzetközi értékesítésirányítási
tevékenységeket
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A megkérdezett cégvezetők csupán 9%-a ítélte jónak a vállalata értékesítésirányítási tevékenységét abban a
felmérésben, amelyet száz, ipari termékeket előállító multinacionális cég részvételével végeztek német
nyelvterületen. A vezetők 60 %-a ezzel szemben sürgős tennivalókat azonosított e téren.

BI-sarok: A controllerek és a Big Data
A téma aktualitásánál és fontosságánál fogva az ICV külön kiadványt szentelt a Big Data és a
controllingtevékenységek összefüggéseinek és integrációjának. A kiadvány letölthető angol nyelven a nemzetközi
szakmai egyesület honlapjáról.
Szeptember 25-én konferenciát is szerveznek Stuttgartban a témában.

Excel-tipp: 6 egyszerű excel trükk, ami meggyorsítja a munkáját!
E havi cikkünkben 6 egyszerű, ám igen hasznos, az excelben történő munkavégzést meggyorsító apró trükköt
mutatunk be.

Kávészünet: A nyakkendőszínek pszichológiája
A cikkből megtudhatjuk, milyen nyakkendőt érdemes kötnünk például terveltérés esetén.

Egyesületi hírek
Teljesítménymenedzsment workshop Balatonkenesén

Rendszerszemléletű problémamegoldás – az ICV/MCE munkacsoport workshopja

Október 2-án Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetemen, a VIII. Soproni Pénzügyi Napokon tartja
összejövetelét a Controlling Oktatói Munkacsoport. Érdeklődni és jelentkezni dr. Szóka Károlynál lehet .

IFUA
• Rendezvénynaptár 2015 – Tervezze be a jövő évi büdzsébe képzéseinket!  
• Operatív tervezés 
• Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés  
• Self Service BI 
• Termelési controlling 
• Korszerű tervezési módszerek

Humor-sarok
Depresszió esetére
Ha bármikor úgy éreznéd, hogy senkinek sem hiányzol a világban, próbáld meg egyszer nem beküldeni a számokat
a controllingnak a havi riporthoz… 
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.
Szerkesztő: Látos András és Lévai Márta
Felelős kiadó: Radó István
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A Controlling Portál létrehozását az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta 2002-ben.
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