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Lemondás  

1. Megjelent a Menedzsmentkontroll-rendszerek című könyv, az amerikaiak
controlling tankönyve!

 A Panem kiadó és az IFUA gondozásában megjelent könyv elméleti modellek, szakszövegek és
esettanulmányok bevetésével támogatja a szükséges szaktudás megszerzését. A szerzők szakmai
múltja a biztosíték arra, hogy az olvasók befektetése nem hiábavaló. Robert N. Anthony a
"Számviteli hírességek arcképcsarnokába" került, Vijay Govindarajan "A legjobb tíz professzor a
vállalatvezető-képzésben" listáján szerepel - hogy csak egyet-egyet említsünk titulusaik közül. 

A könyv tartalomjegyzéke >>>  

Radó István előszava a magyar kiadás elé >>> 

Megrendelés >>>
 
 
2. Hogyan készítsünk hatásos egyoldalas vezetői beszámolókat?
 Erre a kérdésre kaphatunk választ Aaron Hursman (Hitachi Consulting) egyórás előadásából,

amelyben az egyoldalas vezetői beszámoló fogalmától, a kialakítás alapelvein keresztül az
alkalmazható technikákig vezet bennünket végig. A szemléletes példák jól illusztrálják, hogy a
vizualitásnak és a legfontosabb információk kiemelésének milyen gyakorlatban is jól alkalmazható
trükkjei vannak. Hanggal az igazi!
Bővebben (E) >>>

 
 
3. Zivataros időkben a Kárpát-medencében
 A kemény időszakok teremtenek ideális munkakörnyezetet a controllerek számára? Mivel tud a

controlling hozzájárulni a válságmenedzsmenthez és a vállalat túléléséhez? Milyen az aktuális
controlling gyakorlat Magyarországon? Ezeket a témákat járja körül a cikk, amely a német Controller
Magazinban is megjelent.
Bővebben (E) >>>

 
 
4. Hiúságok máglyája
 Jaksity György elemzése a gazdasági világválság okairól és reálgazdasági áldozatairól.

Bővebben >>>
 
 
5. Controlling informatikája
 Az üzleti intelligencia hasznossága: csak amennyire az adatminőség engedi

Hogyan tudják a BI projektvezetők úgy integrálni az adatminőséget, hogy ne csak az adattárház
általános sikerét biztosítsák, de a szervezeten belüli információ minőségét is javítsák? A cikk
nemcsak az adatok oldaláról vizsgálja a követelményeket, hanem kitér a BI projekt team és a
felhasználók közötti együttműködés fontosságára és az adatminőség biztosításáért felelős
kulcsszereplők feladataira is.
Bővebben >>> 

Excel-segédlet - Kompetenciaprofil
Ebben a hónapban Herwig R. Friedag kompetenciaprofil-készítéshez használt excel-alkalmazását
nyújtuk át olvasóinknak. A példában a termelési kontrollerrel szemben megfogalmazott
követelmények értékelése szerepel. Tovább a segédlethez >>>

 
 
6. Egyesületi hírek
 A Magyar Controlling Egyesület konferenciája – 2009. október 29.

Az egyesület ez évi Controlling Konferenciáját Szolnokon rendezi meg, a Szolnoki Főiskola és a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Ipar és Kereskedelmi Kamara támogatásával.
Részletes program és jelentkezés >>>

 
 
7. Játék és muzsika ebédszünetben
 Utazzon el velünk néhány percre a barokk korba, hallgasson bele a királyok zenéjébe és tudjon meg

néhány titkot a kontratenor énekhangról! E havi zenei kvízünk >>>
 
 
8. IFUA
 Balanced Scorecard a gyakorlatban >>>

Fókuszban a beszerzési költségek - vezetői fórum >>>

Hatásos beszámolás >>>

Folyamatmenedzsment a gyakorlatban >>>

Üzleti intelligencia controllereknek >>>

http://www.controllingportal.hu/newsletter/unsubscribe/?i={recipient_id}&t=controlling_vilag
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/?doc=freedoc&id=anthony_govindarajan_tartalom
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/?doc=tk_t&t=14&d=798
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/?doc=konyv
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.slideshare.net/hursman/effective-dashboard-design-presentation?type=presentation
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/?doc=tk_t&t=14&d=800
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:index.hu/gazdasag/penzbeszel/2009/09/15/hiusagok_maglyaja/
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.information-management.com/specialreports/2009_157/business_intelligence_bi_data_quality_governance_decision_making-10015888-1.html?portal=business_intelligence
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/?doc=tk_t&t=31&d=799
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.mce.hu/content/view/552/68/
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.controllingportal.hu/?doc=kviz
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.ifua.hu/?levelid=6&cikkid=832&parentid=24
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.ifua.hu/?levelid=6&cikkid=915&parentid=24
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.ifua.hu/?levelid=6&cikkid=752&parentid=24
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.ifua.hu/?levelid=6&cikkid=898&parentid=24
http://www.controllingportal.hu/newsletter/?i={recipient_id}&u=http:www.ifua.hu/?levelid=6&cikkid=842&parentid=24


Kétszer ad, aki gyorsan ad - Fast Close >>>
 
 
9. Humor sarok
 A mérnök, az ügyvéd és a controller hajótörést szenvednek. Egy tutajon hányódnak a tengeren,

amikor megpillantanak egy szigetet a távolban. 
A mérnök, műszaki ismereteit latba vetve, magához kötözi a tutajt, a vízbe veti magát, és gyorsan
úszni kezd a sziget felé. Sajnos hamarosan megtámadják a cápák, a társai alig tudják
megmenteni. 
Az ügyvéd is megpróbálkozik, remek rábeszélőkészségében és rendkívül gyors lábtempójában
bízva. Őt is megtámadják a cápák, és csak a társai segítségével tud megmenekülni.
Végül a controller ugrik a vízbe, de ő még a kötelet sem csomózza magára. A cápák körésereglenek.
Aztán ahelyett, hogy rátámadnának, segítenek a sziget felé tolni a tutajt. A mérnök és az ügyvéd
elképedve kérdezik: 
- Hát ezt meg hogy csináltad? 
A controller megvonja a vállát: 
- Ez nálunk így szokás. A szakmabeliek tartsanak össze. 

Kérjük, értékelje a viccet egy gyors 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.
Szerkesztő: Égető Tímea és Lévai Márta
Felelős kiadó: Radó István
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