
Köszöntjük Horváth Péter professzort 80. születésnapja
alkalmából

Horváth Péter tanárnak, elméleti embernek tartja magát. Nem véletlenül: a Stuttgarti Egyetem
emeritus professzora, négy egyetem díszdoktora, a németországi controlling egyik meghonosítója. De
üzletember is: az immár 700 alkalmazottat foglalkoztató Horváth & Partners nemzetközi vezetési
tanácsadó cég alapítója. E mellett mecénás: alapítványa az oktatást, a kultúrát, s e két területen belül
a magyar-német kapcsolatokat kiemelten támogatja. Egy gazdag életút, amely sok más ember életét
is jobbá tette.

M&C levél: Siker vagy bukás - hogyan forradalmasíthatja az S/4HANA a
könyvelést és a controllingot?

Belebukik az SAP az S/4HANÁ-ba, vagy az üzleti szoftverek Apple-jévé válik tőle? Egy korszakalkotó újítás
számos ellenérdekelt féllel. Kié lesz a győzelem?

SAP S/4HANA bevezetés infografikán

Miben más az SAP S/4HANA, mint a korábbi ERP rendszerek? Kinek jó? Mire kell figyelni a bevezetésekor? Most
könnyen, gyorsan képbe kerülhet. Nézze meg infografikánkat!

Az első SAP S/4HANA bevezetés Magyarországon

Magyarországon az első SAP S/4HANA bevezetést a Normbenz Kft-nél végezték, amely a magyarországi és
szlovákiai LUKOIL töltőállomások üzemeltetője. A tapasztalatokról Natalia Pirozhkova pénzügyi igazgatót és
Porcsalmy Imre IT igazgatót kérdeztük.

BI-sarok: Hat trend, amely 2017-ben intelligensebbé teszi az üzletet

A szellemi szalagmunkát mesterséges intelligencia veszi át, a kreatív munkát pedig intelligens asszisztens segíti.
Hogyan profitálhat az üzleti világ a digitalizáció fejlődéséből már ebben az évben?

Excel-tipp: Egyszerűsített beszámolók és kimutatások létrehozása az
INDIREKT függvény használatával

Excel-tippünkben ezúttal olyan egyszerűsített beszámolók és kimutatások összeállításához nyújtunk segítséget,
amelyekhez több, azonos struktúrájú munkalapról kell adatokat kinyernünk.

Kávészünet: A türelmetlen generáció

Narcisztikus, mobilfüggő és küzdeni képtelen – ilyen az a generáció, amelyik most kezdi munkahelyi karrierjét.
Ám a főnökeik nem tudnak mit kezdeni velük. Pedig a munkahelyen kéne pótolni mindazt, amit e nagy gyerekek
szülei elmulasztottak – állítja Simon Sinek brit-amerikai író, marketing tanácsadó.
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Egyesületi hírek

• Beszámoló az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság és az MCE közös konferenciájáról 
• Beszámoló az Országos Controlling Esettanulmányi Versenyről 
• Vezetőségválasztó és beszámoló közgyűlés a Magyar Controlling Egyesületben – 2017. március 7.

IFUA

• Hatásos beszámolás – 2017. március 8. 

• Foglalja be a naptárában május 25-ére a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumot! 
Fókuszban: S/4 HANA, digitális vállalatirányítás & digitális stratégia, Simple Finance, üzleti intelligencia &
Corporate Performance Management jövőkép, Data Driven Marketing...

Humor-sarok

Fácánok és az online elemzés 

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
Felelős kiadó: Radó István
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