Válogatás az elmúlt 12 hónap legolvasottabb cikkei közül – ezeket ajánljuk a nyárra!

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.

Hogyan lesz állása egy controllernek a digitalizáció korában?
Vállalati pénzügyi területen az adat-előállításhoz emberi munkára nemsokára nem lesz szükség. De
körvonalazódnak ígéretes szerepek controllerek számára. Mit tegyünk, hogy legyen munkánk?

Controller fizetések Magyarországon
Táblázat a controller átlagbérekről a „The 2017 Hays Salary Guide” alapján. A trend növekvő!

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!

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

A legnépszerűbb Excel-tippek az elmúlt évből
Egyszerűsített beszámolók és kimutatások létrehozása az INDIREKT függvény használatával
Kördiagramok elhelyezése buborékdiagramon
Dátumkezelési problémák megoldása nagy adathalmaznál

Egyesületi hírek
MCE Controlling Konferencia (2017. október 26.)
Digitalizáció és a 3K - kommunikáció, kooperáció, koordináció
Témáink:
Stratégia: Mire van szükségük a sikeres felsővezetőknek? • Funkció: Milyen az átfogó jelentési rendszer legjobb
gyakorlata? • Technológia: Az Excel mellett érdemes-e önkiszolgáló tervezési és elemzési technológiákat
alkalmazni? Ha igen, akkor miből választhatunk? • Kommunikáció: Melyek a sikeres controller kommunikációs
képességei? • Egyén: Lesz szükség rám? Mennyit kereshetek? Mit tanuljak? Menedzseljem magamat? Hogyan
networköljek?
Részletes program, jelentkezés az MCE honlapján.

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: Új év új élet
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