
CFO = Chief Future Officer?
XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum
Idén május 24-én rendezzük meg 30. alkalommal a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumot.
A témaválasztás jelzi, hogy számtalan kihívás szerepel a CFO-k napirendjén. Nézze meg a
programot, az előadókat és biztosítsa helyét a szakma neves konferenciáján!

Scitec: világhódítás a magyar fővárosból
Budapestről épít globális márkát a sport-táplálékkiegészítők piacán a Scitec. Az üzleti profilt tekintve sokféle
kereskedelmi partnernek, számos csatornán értékesít. Hogyan növekednek, hogyan bővítik a vevőkört? Interjú
Lukács Dénessel, a Scitec Nutrition értékesítési igazgatójával, aki előadó lesz a XXX. Budapesti Menedzsment és
Controlling Fórumon.

A Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum története infografikán
Már a harmincadik Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumra készülünk. Érdekességek és számok az eddig
történtekről rajzban elmesélve.

Az SAP S/4HANA előnyei 8 pontban
Az SAP S/4HANA a vállalatirányításban legalább akkora változást hoz a korábbi SAP rendszerekhez képest, mint
az R/2-ről (mainframe) R/3-ra (client server) történő átállás volt a korai 90-es években. A cikk összefoglalja ennek
részleteit.

SAP BW-t használók figyelmébe - kedvezményes SAP BPC képzés (2018.
márc. 19-23.)
A standard feltételeknél jelentősen kedvezőbb kondíciók mellett lehet jelentkezni az öt napos SAP Business
Planning and Consolidation (BPC450 SAP BPC Embedded Model) képzésre, korlátozott számban.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. Részletek

A leggyakoribb digitalizációs akcióprogramok elnevezése
Tudja, mit jelent az IoT Analytics vagy a Source-to-pay Digital Integration? Újabb és újabb trendek jelennek meg
pénzügyi területen, s ezek elnevezése az angolszász gyakorlatot követi. A könnyebb eligazodás kedvéért röviden
értelmezünk néhányat.

Kávészünet: Lehet a mesterséges intelligencia az emberiség nagyszerű, de
utolsó találmánya?
Milyen problémákkal kell szembenéznünk az emberszabású robotok elterjedésével? Erről írt a forbes.hu-n Asimov
robottörténetei alapján Tanács Zoltán, az IFUA Horváth & Partners partnere.

http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/konferencia-2018/?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=bmcf
http://controllingportal.hu/scitec-vilaghoditas-a-magyar-fovarosbol/?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=scitec
http://controllingportal.hu/budapesti-menedzsment-es-controlling-forum-tortenete/?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=infografika
http://controllingportal.hu/s4hana-a-vallalatiranyitasban/?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=s4hana
http://controllingportal.hu/sap-business-planning-consolidation/ ?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=sapbw+kepzes
http://controllingportal.hu/sap-business-planning-consolidation/?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=sapbw+kepzes
http://controllingportal.hu/digitalizacios-akcioprogramok-elnevezese/?utm_medium=portal&utm_source=181CV&utm_campaign=buzzword
http://forbes.hu/uzlet/mesterseges-intelligencia-ifua-velemeny/


BI-sarok: Az R gyökerű gyártói R változatok
Az adattudósok egyik szabványos munkaeszköze az R nyelv. Népszerűsége folyamatosan nő, ezért áttekintjük a
különböző gyártók által támogatott, egyes esetekben ingyenes, de többnyire fizetős R változatokat.

Excel-tipp: Adattisztítás gyorsan, egyszerűen
Az adathalmazok számos okból szorulhatnak adattisztításra, amely rengeteg időt vehet igénybe. Három rövid tipp
segítségével gyorsítjuk meg munkát.

Egyesületi hírek
Kövesse az Menedzsment és Controlling Egyesületet a LinkedIn-en!
MCE rendezvénynaptár 2018

IFUA
Hatásos beszámolás egy napban (2018. 03. 08.) 
SAP Business Planning and Consolidation (2018. 03. 19-23.) 
Stratégiai controlling (2018. 03. 20-22.) 
Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás (2018. 03. 21-22.) 
Financial Modeling Excelben - Döntéstámogatás  (2018. 03. 27-28.) 
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2018. 03. 27-28.) 
HR controlling nem HR vezetőknek (2018. 03. 28.) 
IT controlling (2018. 04. 05.) 
Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak (2018. 04. 05.) 
IT stratégia és irányítás (2018. 04. 24.) 
Professional Reporting - in English (2018. 04. 24.) 
Termelési controlling (2018. 05. 09.) 

Humor-sarok: A controller beszámolója a „Befejezetlen” szimfóniáról
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