M&C levél: Mitől érzik rosszul magukat a controllerek?
Szinte tapintható a rossz közérzet a controllerek körében. Vajon miért? Mit kellene tenniük a controller vezetőknek
azért, hogy munkatársaik átérezzék, fontos szerepük van a szervezetben?

Értékesítési adatok elemzése infografikán
Bemutatjuk, milyen adatok elemzésével milyen döntéseket alapozhatunk meg, hogy a korábbinál
nagyságrendekkel jobban szolgáljuk ki a vevőinket, és ezáltal értéket teremtsünk a magunk számára
is. Nem csak értékesítési controllereknek!

Fesztiválozó közönség kényeztetése
A világ egyik legnagyobb sport- és rendezvényszervező vállalata, az AEG Worldwide Business Intelligence Analyst
szakembere, Izsó Ákos elmondja, mi mindent képesek kideríteni a közönségükről, és ezt az információt mire
használják. Videó (2 perc 12 mp)

BI-sarok: A mesterséges intelligencia velünk van
Környezetet véd, üzleti döntéseket hoz, orvosi diagnózist állít fel a mesterséges intelligencia. Ez már a jelen.
Bemutatunk 7 megvalósult alkalmazást.

Robotok hódítják meg a pénzintézeteket – felmérés Magyarországon is
Hatalmas potenciállal bír a vállalatok számára működésük radikális átalakítása, költségcsökkentés és
hatékonyságjavítás terén a robotizált folyamat-automatizálás (Robotic Process Automation, RPA). Ezt igazolta a
Horváth & Partners csoport németországi felmérése, amelybe most Magyarország is bekapcsolódik.

Automatizált előrejelzések, prediktív elemzés – hogyan?
A prediktív analitikai megoldások ma már az élenjáró vállalatok minden tevékenységét áthatják, mivel az
adatigényes üzleti problémák a szervezetekben számos területen jellemzőek. Az a vállalat, amelyik nem képes
kiaknázni a rendelkezésére álló információkat, nem lesz képes a stratégiai kérdésekre megfelelő időben megfelelő
választ adni. Szerezzen betekintést az adatvezérelt vállalatirányítás eszköztárába!

Kávészünet: 10 dolog, amitől boldogabbak leszünk a munkahelyünkön
A boldogságunkat 40 százalékban a napi tevékenységeink határozzák meg. Tudományosan megalapozott ötletek
arra, hogy mit tehetünk az örömteli munkanapokért.

Excel-tipp: Profitmaximalizálás Solver bővítménnyel
Áttekintjük, hogy miként használható a Solver bővítmény az üzleti életben és milyen funkcionalitással rendelkezik.

Egyesületi hírek
MCE Controlling Konferencia 2017 – Jövőt átalakító digitalizáció és kommunikáció
A konferencia fókuszában a controlling szakma jövőjét befolyásoló kérdések állnak.
Helyszín: Debreceni Egyetem
Időpont: 2017. október 26.
Előadók: Debreceni Egyetem, IFUA Horváth & Partners, KITE Zrt, MCE, National Instruments Hungary
Ne szalassza el a lehetőséget!
Program és jelentkezés
A Menedzsment és Controlling Egyesületet ezentúl új honlapon érheti el. Kattintson!

IFUA
Indul a Controlling Akadémia!
Még lehet jelentkezni a 2-5. lépcsőkre:
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás (2017. október 16-19.)
Stratégiai menedzsment, céllebontás, üzleti tervezés (2017. november 6-9.)
Operatív tervezés (2017. november 20-23.)
Beszámolás (2017. december 11-14.)
További őszi képzéseink:
Hatásos beszámolás egy napban (2017. szeptember 28.)
Pénzügy - nem pénzügyeseknek (2017. október 3-4.)
Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2017. október 5.)
Automatizált előrejelzések, prediktív elemzés – betekintés az adatvezérelt vállalatirányítás eszköztárába 2017.
október 10.
Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak (2017. október 10.)
Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás (2017. október 11-12.)
Termelési controlling (2017. október 19.)
Döntéshozatal támogatása előítéletmentesen (2017. október 25.)
Korszerű tervezési és forecasting módszerek (2017. november 22.)
Riportok, beszámolók szakszerűen – vezetőknek (2017. december 5.)
Beruházásgazdaságossági számítások (2017. december 12.)
Üzleti intelligencia képzéseink:
Önkiszolgáló üzleti intelligencia / Self service BI (2017. október 10.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és SAP környezetben – SAP Lumira (2017. október 11.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és Sharepoint környezetben - Microsoft Power BI (PowerPivot, PowerView,
PowerMap) (2017. október 17.)
Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - SAP BusinessObjects BI (2017. október
18.)

Humor-sarok
Statisztikusok vadászaton
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