XXIX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum
2017. május 25. Fókuszban az adatvezérelt vállalatirányítás (Data Driven Management). Témáinkból:
ipar 4.0 – adatvezérelt marketing – IFRS-átállás – SAP S/4HANA – digitalizációs üzleti modellek – BI
/ CPM jövőkép – kommunikáció controllereknek és CFO-knak – controller fizetések – a tudás, amitől
15 év múlva is lesz munkánk.

M&C levél: Az éves tervek már csak a kontroll illúzióját adják, térjünk át
adatvezérelt vállalatirányításra!
Az éves „budgeting” a múlté, jön a folyamatos újratervezés. Ezt hozta a mesterséges intelligencia, a
folyamatbányászat, a prediktív elemzés. A vállalatirányítás adatvezérelt lett.

Adatvezérelt marketing zenei fesztiválokon
Hogyan méri és elemzi a fesztiválozó közönséget a világ egyik legnagyobb sport- és rendezvényszervező
vállalata, az AEG Worldwide? Kérdéseinkre Izsó Ákos, az AEG Europe Business Intelligence Analyst szakembere
válaszolt, aki a XXIX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon is előadást tart a témáról.

Kávészünet: 15 tipp, amelytől már a következő prezentációnkra jobb
előadóvá válunk
Miként nyűgözhetjük le a főnökeinket és a kollégáinkat egy prezentációval akkor is, ha ez eddig nem volt az
erősségünk? Trükkök, amelyek gyorsan sikert hozhatnak nekünk.

Mindennapi vezetés: Az innováció menedzsment 4 leggyakoribb hibája
Sokszor előfordul, hogy egy vállalat innovációs tevékenységét intuitívan igaznak tűnő, de valójában hamis
állításokra alapozzák. Cikkünk a négy leggyakoribb tévedést mutatja meg.

BI sarok: Lesz BI szekció a XXIX. Budapesti Menedzsment és Controlling
Fórumon!
Üzleti intelligencia jövőkép, megvalósítás, továbbfejlesztés, megtérülés. A Telenor, a Magyar Fejlesztési Bank és
a Vodafone SSC gyakorlati tapasztalatai májusi konferenciánk BI szekciójában. Nézze meg a programot!

Excel-tipp: Webes táblázatok beolvasása élő kapcsolattal
Tippünkben ezúttal az Excel webes lekérdező funkcióját mutatjuk be, amivel be tudunk olvasni egy weboldalon
talált táblázatot, és az így kapott Excel-táblát élő kapcsolat segítségével bármikor frissíteni tudjuk.

Egyesületi hírek
1. Vezetőségválasztó és beszámoló közgyűlés a Magyar Controlling Egyesületben A Magyar Controlling
Egyesület 2017. március 7-én 17 órától tartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen az Elnökség és a Felügyelő
Bizottság tagjainak választására és az Egyesület nevének változtatására is sor került. Az Egyesület a jövőben
Menedzsment&Controlling Egyesület néven lesz elérhető. 2. Nyugat-Dunántúli Cégek Munkacsoportjának
alakulása Érdeklődni lehet a csoport vezetőjénél, Biczó Nikolettnél a következő e-mailcímen: nib@senecacontrol.com 3. Nyíregyházi Cégek Munkacsoportja Bővebb felvilágosítást ad Deák Gábor a munkacsoport
vezetője: deak.gabor@forgatokonyvkft.hu 4. MCE a Facebookon https://www.facebook.com/mce.92/ , 5. ICV
munkacsoport workshopja kusz.andras@mce.hu
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