Egy konferencia – ott leszek, mert megérdemlem!

M&C levél: Vége a tervezésnek? A régi módon igen, de van már új.
Olyan gyorsan halad a világ, hogy sutba dobhatjuk a régi tervezési módszereket. Semmit sem érnek már a
munkatársak hadának közreműködésével készülő prognózisok. De ha digitalizáljuk az előrejelzést és
automatizáljuk az operatív tervezést, új távlatok nyílnak.

Disclosure management – hatékony módszer a vállalat és a controlling
szolgálatában
Frusztrálja, hogy a kötelező beszámolókhoz Excel táblákat szerezzen a társosztályoktól? Hogy manuálisan
rögzítse a maga Exceljeibe? Hogy a leadás előtti pillanatokban változásokat vezessen át a Wordben? Inkább a
háttérelemzésekre koncentrálna? Ha igen, érdemes megismernie a disclosure management módszertant, annak
eszközrendszereit.

Controlling nélkül nincs már marketing sem - avagy mit tud a data driven
marketing?
Ahogy az adatok egyre újabb vállalati területeken kapnak kulcsszerepet, úgy nő a controllerek feladatköre is. A
data driven marketing jelentőségéről és a controllinggal való kapcsolatáról Bodnár Viktóriát, az IFUA Horváth &
Partners ügyvezető partnerét kérdeztük.

Mindennapi vezetés: Keresettek a pénzügyi szakemberek
Válogathatnak az állásajánlatok között a megfelelő tudással rendelkező pénzügyesek. A mozgás mindazonáltal a
karrier első néhány évében jellemző, később inkább cégen belül lépnek előre a szakemberek – mondta el
Jerkovich Péter, a HAYS fejvadász cég Accountancy & Finance részlegének vezetője, aki előadást tart a XXIX.
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon is.

BI sarok: Honnan tudjuk, hogy Demény, a vizsla szereti a Plus Size divatot
A hálózatvizualizáció felhasználási lehetőségei: egy népszerű vizsla érdeklődési körétől a termékértékesítési
összefüggések feltárásáig.

Kávészünet: Melyek a legjobb autósiskolák?
Adatelemzéssel kiderítettük.

Excel-tipp: Kördiagramok elhelyezése buborékdiagramon

Egyesületi hírek
A munkaerőpiac elvárásai a controlling oktatással szemben - MCE Controlling és Teljesítménymenedzsment
Oktatói Munkacsoport workshop (2017. május 12.)
Az oktatók mellett a téma iránt érdeklődő gyakorlati szakemberek (controllerek, vezetők) részvételére is
kifejezetten számítanak, hiszen a workshop az együttműködésről szól.
Erőmű- és papírgyárlátogatással egybekötött controlling workshop a Hamburger Hungária Kft-nél (2017.06.01.)
Megalakult az MCE Nyugat-dunántúli cégek munkacsoportja

IFUA
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum: Adatvezérelt vállalatirányítás (2017. május 25.)
Hatásos beszámolás (2017. június 1.)
IFRS Controlling (2017. június 7.)
Self service CPM workshop (2017. jún.14.)
Controlling Akadémia (2017. őszi félév)

Humor-sarok
Milyen az extrovertált data scientist?

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