Egyedi futócipő tömegáron – Nyakunkon az Ipar 4.0
Ugrásszerűen szaporodnak a dolgok internetét (Internet of Things) hasznosító okos megoldások,
amelyekkel stabilan jó minőségű termékeket lehet előállítani olcsón, ugyanakkor egyedi kivitelben.
Mindez az egész értékláncot megváltoztatja – állítja Orovica Szilárd, a KUKA Robotics Hungária Ipari
Kft. ügyvezető igazgatója.

Mindennapi vezetés: Hogyan fogyókúráznak a lean vállalatok?
Milyen program lehet hatásos, ha egy jócskán túlsúlyos ember egy év alatt le akar fogyni 20 kilót? Vegyünk két
variációt. Az egyikben kitűzzük a célt és havonta mérlegelünk, a másik esetben az odavezető út elemeit is
rögzítjük, és naponta mérlegelünk. Ön szerint melyik vezet biztosabban eredményre?

Önvezető autók és üzleti intelligencia
A Tesla, a Google, az UBER, valamint más, „hagyományos” autóipari gyártó cégek is élesben tesztelik önvezető
járműveiket több amerikai városban. Az önvezető autók megjelenése radikálisan átalakítja a személy- és a
teherszállítás üzleti modelljét, működési környezetét. Ebben nagy szerepet kap az üzleti intelligencia és az
adatelemzés.

Analitikus IFRS – megéri átállni!
Tapasztalataink szerint a termelő cégeknél kiemelten fontos az IFRS-áttérés. A termelési controlling kapcsán a
legnagyobb kihívást a módosuló önköltségszámítás és készletérték-változás jelenti. A téma ma kiemelt
jelentőségű. Olvassa el szakértőnk cikkét, és nézze meg rövid videónkat, további tájékozódás végett pedig jöjjön
el IFRS-controlling képzésünkre!

A digitalizáció a cégeknek költségcsökkentést, a fogyasztóknak
minőségjavulást hoz
Meglepő eredményre jutott a Horváth & Partners felmérése a digitalizációról: az autógyártók, az iparcikktermelők
és a high tech cégek lemaradtak az átlagtól.

Hamarosan a robotok adnak munkát a controllereknek - Bosch Advanced
Analytics
Nagyságrendileg 6000 gép küld adatokat a csoport 11 gyárából a Bosch stuttgarti adatközpontjába. A világ egyik
vezető műszaki és elektronikai gyártója ezeket az adatokat felhasználva további automatizációt,
energiahatékonyság-növelést és újfajta termékfejlesztést, új szolgáltatások nyújtását tűzte ki célul. Ehhez a
modellhez viszont már nem a kékgalléros munkások nagy tömegére van szüksége a Boschnak.

Az utókalkuláción túl
Milyen controlling támogatás kell az Industry 4.0 korában a termelési vezetőknek? Mi változott az elmúlt években a
digitális kihívások hatására? Hogyan alakul át a lean cégek controllingja? Ha Önt is érdeklik ezek a kérdések,
jöjjön el rendezvényünkre. Termelési controlling szeminárium reloaded.

BI-sarok: Fizetések és egyéb érdekességek a BI szakmáról
Egy mérvadó felmérés szerint a BI-osok 28 százaléka valamilyen üzleti területről érkezett, és csak 59
százalékuknak van kifejezetten műszaki háttere.

Integrált tervezés: vetőmagtól a sertés eredményig
Egy módszertanilag és technológiailag egyaránt integrált tervezési rendszer, mely az SAP Corporate Performance
Management eszközeivel hatékonyan képezi le az integrált mezőgazdasági vállalatcsoport rendkívül komplex
tervezési logikáját.

Küzdjük le a munkaerőhiányt kapacitásmodellezéssel!
A legtöbb szervezetben legalább 10 százaléknyi belső tartalék van. A digitalizációnak köszönhetően ma már
korszerű tevékenységmérő alkalmazások nyújtanak segítséget ennek feltárásában. Íme 8 lépés, melyeken
keresztül megvalósíthatjuk a tartalékok kiaknázását.

Kávészünet: Mérd rendszeresen a gépeid vérnyomását!
Az Industryweek képgalériája a gépek és az emberi szervezet összehasonlításáról.

Excel-tipp: Raktárkészlet-elemzés AB.DARAB-függvénnyel
Hogyan számoljuk össze egy adattáblában az általunk megadott feltételeknek megfelelő elemek számát?

Egyesületi hírek
• Egészségügyi controlling workshop (2016. november 17.)
• A Családi Vállalkozások Munkacsoport workshopja (2016. november 18-19.)

IFUA
Rendezvényeinkről már a Facebookon is tájékozódhat – kövesse az IFUA Horváth Akadémiát, és vegyen részt
nyereményjátékunkban!
• IFRS-controlling
• Termelési controlling
• Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés
• Tervezés
• Beszámolás

Humor-sarok
Mi jut eszébe a Cloudról?
Kérjük, értékelje egy kattintással!
Jó »
Elmegy »
Felejtsük el »
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