
Talán még nem késő - Minden vállalatnak Chief Future
Officerre van szüksége!
Az Uber elleni tüntetés a digitalizáció súlyos társadalmi és gazdasági következményeivel szembesít
bennünket. A világ tanácstalanul áll a digitális átalakulás intenzív szakaszában tapasztalt
fejleményekkel szemben, amelyek Klaus Schwab, a World Economic Forum alapítójának véleménye
szerint egyszerre jelentenek hatalmas ígéretet és hatalmas veszélyt az emberiség számára. Ebben a
helyzetben nemcsak a kormányoknak, hanem a vállalatoknak is elengedhetetlen feladata, hogy
intenzíven foglalkozzanak a jövővel, nekik is szükségük van „jövőügyi miniszterre”, azaz egy felelős
Chief Future Officerre.

Készítse el a saját cégére szabott CFO Éviránytűt!
A karácsonyi számunkban ajánlott személyes éviránytű elkészítésével visszatekinthettünk az előző évünk fontos
eseményeire, lezárhattuk azt és megtervezhettük az új év feladatait, céljait. Ezúttal egy CFO Éviránytű
elkészítésére biztatjuk Önöket!

BI-sarok: Trendek és várakozások az üzleti intelligencia (BI) területén
Januári számban szinte kötelező a vissza- és kitekintés. Egy tavaly májusi és egy decemberi internetes elemzés is
megerősíti, hogy a következő időszak legforróbb témái (változatlanul) a Big Data és a prediktív analitika lesznek.
Előbbi piaca a becslés szerint 2026-ig töretlen, átlagosan 17%-os éves növekedést produkálva eléri a 84 milliárd
dolláros értéket (ez 2011-ben 7,6 milliárd dollár volt), utóbbi az eszközök és módszerek folyamatos fejlesztése
révén egyre jelentősebben járul hozzá a döntéstámogatás automatizálásához. A technológiai lehetőségek hatékony
kihasználásához azonban a vállalatoknak még többet kell foglalkozni az üzleti intelligencia folyamataival és
szervezeti kérdéseivel.

Az új trend: CFO-ból CEO
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy CFO-kat neveznek ki CEO-vá – erre vannak ismert német példák (BASF,
Deutsche Telekom, Siemens), de akár hazai cégvezetőket is említhetnénk (Molnár József –MOL, Horváth Krisztina
– Cisco). Milyen képességeket kell megszerezni ehhez a karrierváltáshoz, és mit jelent ez a jövőbeni vezetők
képzését illetően?

Mi az öt legfontosabb tervezési trend?
A Linde Csoport új, top-down tervezési módszert vezetett be, amely révén a globális költségek tervezésének
átfutási ideje másfél hónappal lerövidült – számolt be az eredményekről a konszern controlling vezetője egy
tervezési szakkonferencián. TM1 alapú, professzionális tervezési tool támogatja a vezetőket és controlling
szakembereket a számos szervezeti szint és különböző régiók okozta komplexitás sikeres menedzselésében.

Beszerzési Teljesítményértékelési Klub – Hazai benchmark
Ha egy beszerzési vezető ma magyarországi benchmarkokat keres, szinte kizárólag nemzetközi tanulmányokból
tud összehasonlító adatokat szerezni. Az IFUA ezen a helyzeten szeretne változtatni a Beszerzési
Teljesítményértékelési Klub elindításával.

Keressük a legjobb controlling megoldást!
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Kerüljön fel az Ön vállalati controlling megoldása is az ICV dicsőségfalára az RWE AG (2015), az Elite Partner
(2014), a Lufthansa (2013), és az Otto Group (2013) mellé! Még van néhány nap a határidőig, hogy jelentkezzenek
a nemzetközi megmérettetésre, és elnyerjék a 2016-os International Controller Awardot!

Legyünk szuper vezetők 2016-ban! Mit tanácsolnak a guruk?
Egy mindenkiért, mindenki egyért! - Vállalatból közösség
Kent Thiry, aki CEO-ként egy csődközeli vállalkozásból néhány év alatt virágzó üzletet varázsolt, a megfelelő
vállalati kultúrában látja a sikeres működés titkát. A Stanford Business cikke.
Bővebben 

4 lépésben mindenki kedvenc főnökévé válhat 
A BBC Capital cikke összefoglalja, mire kell figyelnie a legújabb időkben egy vezetőnek, ha azt szeretné, hogy a
munkatársai valóban szeressenek vele együtt dolgozni.
Bővebben 

Kávészünet: A csábítás Z-generációs trükkje
Száznál több jelentkező mindössze 4 hét alatt, egy trendi vállalat növekedési kérdései, egy minden eddiginél
tudatosabban állást kereső korosztály. A tapasztalatok összegzése a közelmúltban szervezett esettanulmány-
verseny margójára.

Excel-tipp: Néhány újabb egyszerű trükk
Rovatunkban ezúttal is bemutatunk néhány apró ötletet és megoldást, amelyek a megfelelő pillanatban sok tehertől
szabadíthatnak meg, illetve meggyorsíthatják a munkánkat.

Egyesületi hírek
Február 26-27-én ismét találkozót szervez az ICV/MCE munkacsoport, amelyre korlátozott számban még tudják
fogadni a jelentkezéseket. Bővebben

IFUA
• Beszerzési Teljesítményértékelési Klub 
• Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás 
• IT controlling 
• Pénzügy nem pénzügyeseknek 
• Hogyan lesz a HR a topmenedzsment elismert tagja? – Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-eseknek 

Humor-sarok
Gyanakvás
Vannak, helyzetek, amelyeket nehéz megmagyarázni…
Tovább 

Kérjük, értékelje 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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Felelős kiadó: Radó István
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