
Operations Management 2014
Az Economist „Subject matters” sorozatában elismert egyetemi szakemberek mutatják be az általuk
oktatott szakterületeket. Az Operations Managementnek szentelt cikkből kiderül, miért fontos
figyelmet fordítani a témának 2014-ben (is).

Átlátható költségszerkezettel a vevőkért?
A The Guardian cikke példákkal illusztrálva mutatja be, mennyire embert próbáló feladat egy komplex ellátási
láncban meghatározni az egyes tevékenységek értékét, illetve egyértelművé tenni őket a fogyasztó számára. Az
írás arra is választ keres, hogy a költségtranszparencia mennyiben lehet megkülönböztető jellemző, illetve előnyt
jelent-e a versenytársakkal szemben.

Autóipari projektet díjazott a WirtschaftsWoche a 2014-es „Best of
Consulting” versenyen
A Horváth & Partners első helyezést ért el a WirtschaftsWoche idei „Best of Consulting” versenyén „Pénzügy és
kockázatkezelés” témakörben. A cég a díjat a Faurecia Emissions Control Technologies autóipari beszállítónál
végzett projektjével érdemelte ki. Ez már az ötödik alkalom, hogy a Horváth & Partners elismerésben részesül a
német gazdasági hetilap 2010-ben indított versenyén.

Lehet másképp is! Három konkrét ellátási lánc stratégia globális kihívások
esetére
A cikk olyan konkrét SCM-stratégiákat mutat be, amelyekkel a vállalat ellátási lánchoz kötődő kockázatai anélkül
csökkenthetők, hogy ennek a teljesítmény látná kárát.

Mindennapi vezetés: Tényleg hibamentes-e az autógyártás?
A gyártósorokról egyre biztonságosabb kocsik gördülnek le - mivel magyarázhatók mégis a gyakori visszahívások?
A blogbejegyzésből kiderül, hogy az esetek túlnyomó többsége mögött nem biztonsági, hanem egészen más jellegű
tényezők húzódnak meg.

Big Data a globális ellátási láncokban
A Harvard Business Review egy órás webinart szentel annak a kérdésnek, hogyan alkalmazható a Big Data a
globális ellátási láncokban, elsősorban autóipari és kiskereskedelmi példákat hozva.

Lean-elvek az ellátási lánc menedzsment területén
476 résztvevős megkérdezésen alapul az az átfogó, részletes tanulmány, amelyet a Jones Lang LaSalle készített a
lean elvek érvényesüléséről az SCM-ben.

Hogy még jobban megértsük: Six Sigma és Lean Manufacturing
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Az összefoglaló cikk középpontjában a termelés, a kockázatok és a KPI-ok állnak.

Mindennapi vezetés: Vállalati kockázatkezelés - 6 dolog, amire érdemes
odafigyelni
A vállalati vezetőket leginkább azok a kockázatok kötik le, amelyek váratlan külső csapásként vagy
kiszámíthatatlan körülményként jelennek meg. Pedig másfajta kockázatok is vannak, s azok is súlyos
következményekkel járhatnak.

BI-sarok
Mindennapi vezetés: Lássuk a lényeget! 
A modern és hatásos vállalati beszámoló nemcsak a tartalomtól függ: az elengedhetetlen IT-támogatás mellett
megfelelő szervezeti háttér és folyamati lépések is szükségesek egy-egy dashboard rendszeres előállításhoz. A
legnagyobb hatást mégis a vizualizáció adja.

Excel-tipp: Sigma-szint kalkulátor
A bemutatott egyszerű eszköz segítségével kiszámolhatjuk a folyamatok Sigma-értékét.

Egyesületi hírek
• Beszámoló az MCE-ICV Munkacsoport 2014. őszi workshopjáról » 

• „Controlling új szemléletben - trendek és kapcsolódások" a VII. Soproni Pénzügyi Napokon » 

• Családi Vállalkozások Munkacsoport workshopja »

IFUA

• Riportok, beszámolók szakszerűen - vezetőknek »  (2014. december 3.) 
• Controlling Akadémia 5. lépcső - Beszámolás » (2014. december 15-18. )

Tervezze be jövőre személyes szakmai továbbképzését! 
2015-ös rendezvénynaptárunk »

Humor-sarok
Egy pap, egy mérnök és egy controller egy lángoló hotelépület 10. emeletén reked. A füstben úszó lépcsőház felé
képtelenség menekülni. Ám amikor kinéznek az ablakon, nagy megkönnyebbülésükre látják, hogy odalenn kéken
megvillan egy úszómedence. A pap gyors imát mormol és kiugrik, egyenesen bele a vízbe. 
A mérnök, látva a társa szerencsés megmenekülését, szintén felpattan az ablakpárkányra, a kezéből formált
„mérőeszköz” segítségével megkeresi a medence közepét, és ő is sikeresen belecsobban. 
Ekkor a controller lép ki az ablakba, és hosszas számolgatásba kezd… A lángok szinte már a lábát nyaldossák,
amikor végre nekirugaszkodik.
De ő felfelé száll!
Vajon mi történhetett?
A kolléga előjelhibát vétett...

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