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Lemondás  

 
 A Controlling Portálon valamennyi témában további cikkeket olvashat. A portál használata

regisztrációhoz kötött. A regisztráció ingyenes.
 
 
 „A bajnokság nem a pályán dől el”
 Sokkal nehezebb egy futballklubot vezetni, mint egy multinacionális vállalatot, mivel nem fizikai

termékeket, hanem érzelmeket – örömöt, bánatot, izgalmat, közösséghez tartozási élményt
értékesítünk – állítják a profi sportvezetők.
A legfőbb érték a játékos - az ő pályafutását kell megtervezett folyamatokon keresztül felépíteni, az ő
értékét kell növelni, hiszen a játékos a klub sikeréhez a csapatban nyújtott teljesítménnyel vagy a
más klub felé történő értékesítésével egyaránt hozzájárulhat. A sportvezetőknek ezt kell felismerniük,
mert egy-egy futballklub sikeressége a tehetségek korai felfedezésétől kezdve tudatosan
megtervezett és irányított folyamatlépéseken keresztül váltható valóra. 
Bővebben >>> 

Erwin Staudt, a VfB Stuttgart Futballklub elnöke június 15-én Budapesten tart előadást az IFUA
szakmai konferenciáján, illetve tárgyal a hazai labdarúgó-utánpótlás lehetséges szakmai
támogatásának kérdéseiről. 

Jelentkezem a konferenciára! >>>
 
 
1. Jeremy Hope (BBRT) - A vezetés teknős-elmélete
 Aesopus meséjében a teknős legyőzi a nyulat versenyfutásban. S hogy miért? Mert míg a nyúl

önelégülten azt hiszi, képes előre jelezni és kontrollálni a jövőbeli eredményeket, a teknős nem
ígérget, nem bocsátkozik jóslatokba vagy feltételezésekbe, csak az útvonalra szegezi tekintetét, és
folyamatosan javítja a teljesítményét. Az a célja, hogy alkalmazkodjon a változó feltételekhez,
legyőzze az ellenfelet és kitartson. Ez a vezetés teknős-elmélete (alkalmazkodni és kitartani). 
Bővebben (E) >>>

 
 
2. „…Célunk, hogy hallgatóink felismerjék, hogy a gazdasági folyamatok és

azok irányítása nem független a termelés-technológiai, szolgáltatási
folyamatoktól.”

 Controllerképzés a Pannon Egyetemen
Dr. Dimény Erzsébetet, a veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Számvitel és
Controlling Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük az intézményben folyó
controlling képzésekről.
Bővebben >>>

 
 
3. Controlling informatikája
 Személyes hatékonyság – Controller’s gadgets

Online eseménykezelés
Tervezze meg online a workshopokat és belső továbbképzéseket! 
Az eseménymenedzsment szoftverek megoldást kínálnak az eszköz- és helyiségfoglalásra, az
eseményre történő regisztrációk nyilvántartására, a szállás-ügyintézésre, a kifizetések és bevételek
követésére és a kontaktmenedzsmentre is. 
Bővebben >>>

Open source - a nyílt forráskód ígérete és valósága – 3. rész
Az adatintegráció és adatbetöltés open source bajnoka: Talend
A Talend nagyvállalati szintű megoldást nyújt az erős vállalati háttérrel, rengeteg rendszert támogat,
s az alapváltozat ingyenesen elérhető. És itt ne csak egy kóstoló szintű alapváltozatra gondoljunk,
hanem az alapvető funkciót teljesen ellátó alkalmazásra. 
Bővebben >>>

Excel segédlet – gantt-diagram projekttervezéshez
Ehavi segédletünk, amelyet Alexander Wildt jóvoltából adunk közre, nemcsak projektterv
bemutatására alkalmas, hanem adott esetben akár a tervezési vagy zárási menetrendet is
ábrázolhatjuk a segítségével. 
Tovább a segédlethez >>>

 
 
4. Játék és muzsika ebédszünetben
 Mi a közös a Batmanben, az Esőemberben és a Gladiátorban? És a reneszánsz festőműhelyekben

folyó munkákban és a filmzeneírásban? E havi kvízünkből megtudhatja!
Tovább a kvízhez >>>

 
 
5. Egyesületi hírek
 Az ICV 2. munkacsoportja kockázatmenedzsment témában tartotta legutóbbi összejövetelét. A

találkozó anyagai letölthetők >>>
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6. IFUA
 XXII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum - Sikeres vállalatok, jól működő controlling

rendszerek – 2010. június 15. >>> 

Controlling Akadémia – 2010. őszi kurzus >>>
 
 
7. Humor sarok
 A számok emberei

Két controller partit szervez az osztály munkatársai számára.
Az egyik így szól:
- Megadod az otthoni számodat? Hátha elfelejtünk valamit.
Mire a másik:
- Persze, csak meg kell néznem! Tudod, a számokkal hadilábon állok. 

Kérjük, értékelje a viccet egy gyors kattintással!

Jó >>>
Elmegy >>>
Felejtsük el >>>
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