M&C levél: A hálózat csendes győzelme az államok felett?
Pénz jegybank nélkül, szerződés ügyvéd nélkül, végrehajtás bíróság nélkül. Az úgynevezett Smart
Contract, a blokklánc technológia egyre több területen teszi feleslegessé az államot és annak
intézményeit. A következmények beláthatatlanok.

Átáll IFRS-re? Nézze meg infografikánkat!
Az IFRS-átállás lehetőség arra, hogy a régi struktúrákat felülvizsgáljuk és hatékonyabb döntéstámogató
controlling rendszert alakítsunk ki. Mit kell mindenképp megtennünk?

Ajánlja-e az IFRS-t másoknak is a Raiffeisen Bank CFO-ja?
Hallgassa meg Tölgyes Ágnes válaszát rövid videónkon! (54 mp)

Miért nem 4. ipari forradalom, hanem 3. informatikai forradalom?
Bojár Gábor, a Graphisoft alapító-elnöke elmondja, hogy miért. Videó (3 perc 50 mp)

Hol tart ma az Ipar 4.0?
Németországban nem keverednének vitába Bojár Gáborral, mert ott Ipar 4.0 alatt kizárólag gyártáshoz
kapcsolódó digitalizációs témákat értenek. Egyébként pedig jócskán előrehaladtak ezen a területen. Hogy
mennyire, azt infografikán mutatjuk be.

Kávészünet: 7 munka, amelyet átvesznek a robotok
Van köztük néhány nagy meglepetés!

BI sarok: TM1admINSIGHT – praktikus innováció az IBM Cognos TM1-hez
A TM1admINSIGHT megkönnyíti a felhasználók életét. Röviden összefoglaljuk hogyan, majd videónkon (2 perc
53 mp) megnézheti, mit mondtak a résztvevők a TM1-ről, a kapcsolódó innovációkról, a közösségről az immár
hagyományos TM1 User Day rendezvényen.

Excel-tipp: Az adatminőség ellenőrzése, biztosítása
Gyakran kapunk rossz, hiányos adatokat, ha több szervezettől kérjük be azokat. Az adattisztításra minden
esetben más megoldás lehet célravezető. Bemutatunk ezek közül néhányat.

Egyesületi hírek
Az MCE Controlling Konferencia idén Debrecenben lesz, október 26-án. A konferencia témája: Digitalizáció és 3K
(kommunikáció, kooperáció, koordináció).
Jegyezze elő az időpontot naptárában! Jelentkezni lehet: denesne@mce.hu
Gyárlátogatás a Hamburger Hungáriánál

IFUA
Önkiszolgáló CPM megoldás A-Z-ig Excel és heterogén vállalati környezetben – Jedox (2017. szeptember 12.)
Controlling Akadémia – minden, ami controlling (2017. szeptember 18.- december 14.)
Irányítás és controlling (2017. szeptember 18.-21.)
Viflow (2017. szeptember 20.)
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2017. október 3-4.)
Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2017. október 5.)
Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak (2017. október 10.)
Önkiszolgáló üzleti intelligencia / Self service BI (2017. október 10.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és SAP környezetben – SAP Lumira (2017. október 11.)
Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás (2017. október 11.-12.)
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás (2017. október 16-19.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és Sharepoint környezetben - Microsoft Power BI (PowerPivot, PowerView,
PowerMap) (2017. október 17.)
Financial Modeling Excelben – Döntéstámogatás (2017. október 12.-13.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - SAP BusinessObjects BI (2017.
október 18.)
Döntéshozatal támogatása előítéletmentesen (2017. október 25.)

Humor-sarok
Néhány idézet Woody Allentől, controllerek számára válogatva.
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