
A digitalizáció hatása a controllingra - 10 tézis
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen szignifikánsan befolyásolja a digitalizáció a jövő
vállalatvezetési módszereit. 10 lényegretörő megállapítás arról, hogy a folyamat milyen új kihívásokat
támaszt a controllinggal szemben, és mik a legfontosabb sikertényezők.

'Termőföldtől az asztalig' - Hogyan tervezzünk vetőmagból sertés
eredményt?
A részletesen bemutatott integrált tervezési rendszer úttörő megoldást jelent az iparágban, amelynek ezen felül
költség- és profitmenedzsment-megközelítését is érdemes alaposabban szemügyre venni. Az írás részletesen kitér
az IFUA Horváth & Partners és a Bonafarm Csoport közös projektje keretében kifejlesztett rendszer
megvalósításának lépéseire, valamint az építőkövekre és az eredményekre is. Mind az egy ágazattal bíró
szervezetek, mind a komplex vállalatcsoportok számára hasznos lehet megismerkedni az SAP BO-portfólió
eszközrendszerében készült megoldással.

„Green Controlling” díj 2015
Mi is az a green controlling? Például a CO2-emissziócsökkentés monitoringozása. A Péter-Horváth-Stiftung „Green
Controlling” díját 2015-ben három cég megosztva nyerte el. A díjazottak… Tovább

Hogyan lesz a HR a topmenedzsment elismert tagja?
Napjaink slágertémája, hogy a HR-vezetőnek, illetve a HR-szakembernek a menedzsment belső tanácsadójaként
kell tevékenykedni, aki tevékenységével értéket teremt: beszéli a vállalati felsővezetők nyelvét, érti az üzleti
működés logikáját és a vállalati teljesítményt befolyásoló kulcstényezőket. Tovább

Erre büszkék vagyunk! – Német vállalatok topmenedzserei döntöttek: újra a
Horváth & Partners a Nr.1.
A Horváth & Partners 2015-ben is az első helyre került Controlling & Pénzügyek kategóriában a „Hidden
Champions" felmérésben - immár 5. alkalommal.

Mi teszi naggyá a CFO-t?
Érdekes kutatás a CFO és a CEO szükséges képességkészletéről és magatartásformáiról, a két szerep alapos
összevetésével.

BI és HR
Az informatív megoldásokkal vezérelt HR-irányításról tart előadást Havas Levente, az IFUA Üzleti Intelligencia
Kompetencia Központjának vezetője november derekán az OHE III. HR kontrolling konferencián.

Mit gondol a Lenovo CFO-ja a globális terjeszkedésről?
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Hogyan vált a Lenovo a kínai piac szereplőjéből meghatározó globális vállalattá? Olvassa el a történetet Wong Wai
Ming, a CFO szemszögéből.

BI-sarok: Beköszöntött a Big Data a sportba is! - Focisiker adatelemzéssel
Egyetlen szezon alatt lett a dán Szuperliga győztese a Midtjylland focicsapat, amely korábban a csőd szélén állt. A
siker nagyrészt annak tulajdonítható, hogy az új brit tulajdonos matematikai elemzésekkel támogatta meg az
edzéseket, a játékstratégia kialakítását.

Kávészünet: Egy hatékonyságjavítási projekt tanulsága
Olvassa el az öt kontinenst megjárt, jelenleg Magyarországon élő holland menedzsment tanácsadó
blogbejegyzését!

Excel-tipp: Hat apró trükk, amivel meggyorsíthatja munkáját
Egy csokor egyszerű, ám mégoly hasznos, az excelben történő munkavégzést meggyorsító apró trükk.

Egyesületi hírek
• Beszámoló az MCE Controlling Konferenciáról 
• MCE Családi Vállalkozások workshop – Sarlóspuszta, 2015. november 6-7.  
• MCE-ICV workshop – Monor, 2015. november 13-14.

IFUA
• Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - SAP BusinessObjects BI (2015. november
3.) 
• Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés (2015. november 9-12.) 
• Önkiszolgáló üzleti intelligencia / Self Service BI – áttekintés (2015. november 17.)
• Önkiszolgáló megoldás Excel és SAP környezetben – SAP Lumira (2015. november 18.) 
• Önkiszolgáló megoldás Excel és kalkulációintenzív környezetben – IBM Cognos Insight (2015. november 19.) 
• Önkiszolgáló megoldás Excel és Sharepoint környezetben – Microsoft Power BI (PowerPivot, PowerView,
PowerMap) (2015. november 20.) 
• Operatív tervezés (2015. november 23-26.) 
• Hogyan lesz a HR a topmenedzsment elismert tagja? – Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-eseknek (2015.
december 1-3.)
• Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben – Microstrategy BI (2015. december 1.) 
• Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben – QlikView (2015. december 2.) 
• Önkiszolgáló megoldás Excel és innovatív vizuális elemzési igényekkel – Tableau (2015. december 3.)
• Beszámolás (2015. december 14-17. )

Humor sarok
A folyamatoptimalizálás veszélyei
A cégnél előadást tart egy szakértő a munka optimalizálásáról. A mondandóját a következő mondattal zárja: 
- Amit most elmondtam, csak a munkahelyükön alkalmazzák, soha ne próbálják meg otthon! 
Hátulról egy hang: 
- Miért? 
- Mert veszélyes. Én is kipróbáltam otthon a feleségemen. Észrevettem, hogy reggelikészítés közben mindig külön
megy el mindenért a hűtőhöz. Megkérdeztem tőle, nem tudna-e egyszerre több dolgot kivenni. 
Hátulról egy közbekiabáló: 
- És gyorsabb lett a folyamat? 
- Hát, igen. Eddig 20 perc alatt csinált reggelit a feleségem, most 7 perc alatt én...

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.
Szerkesztő: Lévai Márta
Felelős kiadó: Radó István
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