
M&C levél: CFO vagy cargomágus?
A legtöbb pénzügyi igazgató egyszerre akár 10 különböző projektet is elindíthatna. Az előrejelzések,
tanulmányok arra csábítanak, hogy a cargokultusz hibájába essünk. De mi is az a cargokultusz és
hogy függ össze a megalapozott cselekvési tervvel?

A lassan mozgó készletek kezelése
Nagy terhet jelenthetnek a vállalatoknak a lassan mozgó készletek, ha nem megfelelően kezelik őket. Mégis ritka,
hogy használnák a kifejezetten e területre való módszereket. A cikk ezeket mutatja be.

BI-sarok: Mi várható az idén az üzleti intelligenciában?
Multi-Cloud és Crowed Sourced Data Governence – ismeri ezeket a fogalmakat? Ha nem, ideje megismerkednie
velük, mert az idén – mások mellett – az eddiginél is nagyobb szerepet kapnak az üzleti intelligencia területén belül.
Felvázoljuk az idei trendeket.

Gondolkodó robotok már a CFO-területen is
Az ügyfélkezelésben és a pénzügyi folyamatokban a döntéshozók átlagosan 20-30%-os hatékonyságnövekedésre
számítanak a robotokkal történő folyamatautomatizálás (RPA) eredményeképp. Utóbbi azért is fontos, hogy
megfelelhessünk az ügyfelek egyre növekvő elvárásainak. Ha képbe akar kerülni az RPA-t illetően, olvassa el ezt a
cikket és nézze meg a benne lévő ábrákat!

Videó: Robotokkal történő folyamatautomatizálás
Hogyan teszi hatékonyabbá az ügyfélkiszolgálást, az értékesítést és az adminisztrációt a robotokkal történő
folyamatautomatizálás? Ez az angol nyelvű videó (4 perc 4 mp) bemutatja.

Kávészünet: Hogyan kérjünk fizetésemelést?
Akár úgy érzi, hogy el van maradva a fizetése a kollégáiéhoz képest, akár főnökként van gondja a beosztottai
igényeivel, érdemes elolvasnia ezt a cikket.

Székely Ákos: Pénzügyek a vezető szemével – könyvismertető
A XXI. században mezőgazdasági vállalkozást sem lehet sikeresen vezetni technológiai megújulás, digitalizálás
nélkül. És még a szabályozás, a piaci környezet is gyökeresen átalakul. A könyv nem csak eligazodni segít, de az
új agrárium szépségeire is rávilágít.

Excel-tipp: Nagy Excelek, kis Makrók
Négy makrón keresztül mutatjuk be, hogyan lehet a makrókat másik fájlba átmásolni, hogyan lehet használatukhoz
gyorsbillentyűt rendelni, illetve hogyan tudjuk az összes makrónkat egyszerűen, egy “központi” fájlban tárolni.

http://controllingportal.hu/a-cargokultusz-elkerulese/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=Mclevel-cargokultusz
http://controllingportal.hu/lassan-mozgo-keszletek-kezelese/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=keszletek
http://controllingportal.hu/bi-trendek-2018-ban/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=BI-trendek
http://controllingportal.hu/szolgaltatasi-folyamatok-automatizalasa/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=RPA-HorvDir
http://youtube.com/watch?time_continue=243&v=2j4J0uwNM2A
http://controllingportal.hu/hogyan-kerjunk-fizetesemelest/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=fizetesemeles
http://controllingportal.hu/mezogazdasagi-vallalkozasok-vezetese-a-xxi-szazadban/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=agrarkonyv
http://controllingportal.hu/excel-tipp-nagy-excelek-kis-makrok/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=excel-tipp


Egyesületi hírek
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Program: controlling rendszer bemutató és kóstolóval egybekötött üzemlátogatás

IFUA
Tervezze meg, hogy idén milyen irányban fogja bővíteni szakmai ismereteit, képességeit!
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Az ebédidőben dolgozó controller

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

Feliratkozás  ·  Lemondás  ·  Szerzői jogvédelem  ·  Impresszum

Copyright C 2002-2018 IFUA Horváth & Partners Kft. 

http://mce.hu/epitoipari-projekt-controlling-gyakorlatban-meghivo/
http://mce.hu/zwack-unicum-nyrt-controlling-rendszerenek-megismerese-interaktiv-workshopon-uzemlatogatas-kostoloval-meghivo/
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/rendezvenynaptarunk/
http://controllingportal.hu/az-ebedidoben-dolgozo-controller/?utm_medium=email&utm_source=180CV&utm_campaign=vicc
http://mailto:controllingvilag@horvath-partners.com
http://hirlevel.controllingportal.hu/newsletter2.0/subscribe/?i={recipient_id}&t=controlling_vilag
http://hirlevel.controllingportal.hu/newsletter2.0/unsubscribe/?i={recipient_id}&t=controlling_vilag
http://controllingportal.hu/?doc=felhasznalasi_feltetelek
http://controllingportal.hu/?doc=impresszum

	M&C levél: CFO vagy cargomágus?
	A lassan mozgó készletek kezelése
	BI-sarok: Mi várható az idén az üzleti intelligenciában?
	Gondolkodó robotok már a CFO-területen is
	Videó: Robotokkal történő folyamatautomatizálás
	Kávészünet: Hogyan kérjünk fizetésemelést?
	Székely Ákos: Pénzügyek a vezető szemével – könyvismertető
	Excel-tipp: Nagy Excelek, kis Makrók
	Egyesületi hírek
	IFUA
	Humor-sarok

