
CFO = Chief Future Officer? 
XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum
Ízelítő az előadások témáiból:
CFO Agenda | Sikeres üzleti modellek | Adatalapú marketingstratégia és ügyfélszegmentáció |
Pontos forecasting üzleti driverekkel | Robotika a CFO területen | HR hot topic: Mit tehet a CFO a
munkatársak megtartásáért? | Ipar 4.0 üzleti előnyei, termelési adatok kihasználásának haszna |
Korszerű tervezés | Kerekasztal a CFO-kihívásokról | IBCS Reporting standardok a beszámolásban |
Business Intelligence / Enterprise Analytics | Stratégiához illeszkedő BI jövőkép és fejlesztési
stratégia |
Időpont: május 24. 
További részletek, jelentkezés itt. 

CEWE: digitális úttörés
A fotó ágazatban a digitalizáció beköszöntével a legtöbb cég romba dőlt. Nem úgy a CEWE, amely az új
korszakban is folyamatosan nő. Mi a titka, és mi ebben a magyarországi vállalat szerepe? Interjú Zoboki Zoltánnal,
a CEWE Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával, a XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum egyik
előadójával.

Kollégánk, a chatbot
Ki készül kilépni? Milyen rejtett tulajdonságai vannak egy kiváló értékesítőnek? Hol tudja helyettesíteni a HR-est egy
robot? A HR terület digitalizálásáról kérdeztük Bek-Balla Lászlót, az Erste Bank HR igazgatóját, aki előad a XXX.
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.

Hogyan alkalmazkodjunk az állandó változásokhoz? 6 fontos tudnivaló
A munkatársak, a szervezet gyors alkalmazkodóképessége manapság rendkívül fontos. Ebben nagy az egyetértés,
ám a szervezetek alig tesznek valamit az alkalmazkodóképesség fejlesztése érdekében. Ezt állapította meg a
Harvard Business Review (HBR) és a North Highland – az IFUA Horváth & Partners amerikai együttműködő
partnere – által kiadott tanulmány. De mi is az, amit a vállalatoknak tenniük kéne, s mégsem tesznek meg?
Összefoglaljuk 6 pontban.

A potenciálalapú tervezés 4 lépése
A potenciálalapú tervezés kapcsolatot teremt a stratégiai és operatív tervezés között. Segítségével adatalapon,
akár statisztikai módszerek segítségével tudunk külső mutatókat is bevonni a tervezésbe, azon belül a
célkijelölésbe. De hogyan kell ezt csinálni? 4 pontban bemutatjuk.

A robotizált folyamatautomatizálás 4 percben
Mit érdemes tudni a robotizált folyamatautomatizálásról (Robotic Process Automation, RPA)? Kérdések és
válaszok.

CFO szervezet 4.0
A digitális átalakítás soha nem látott mértékben forgatja fel a pénzügyi területet. A technológiai innovációk mellett
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teljesen új folyamatokra, szerepekre és kompetenciákra lesz szükség, amelyek alapjaiban változtatják meg a
vállalatirányítást. Kihívások és intézkedések szövegben és ábrán.

BI Sarok: TM1User Day idén is!
Április 18-án rendezzük meg jelenlegi és leendő TM1 felhasználóknak szóló hagyományos találkozónkat. 
A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

Kávészünet: A controllingpápa 20 perces ételreceptjei
Horváth Péter professzor, akit Németországban controllingpápaként emlegetnek, maga készíti el a vacsoráját, hogy
változatosan étkezhessen. De mivel nem szeretné, ha ez túl sok időt venne el tőle, controllerhez méltóan
hatékonyan dolgozik: 20 perc alatt elkészül. Trükkök és receptek.

Excel-tipp: Tömeges adatbevitel és adattisztítás
Folytatva a múlt havi Excel-tippeket, újabb adattisztítási trükköket, gyors és egyszerű funkciókat gyűjtöttünk össze.

Egyesületi hírek
V. Egészségügyi workshop (2018. április 11.)
„Egészség-gazdaságtani elemzések módszertanának alapjai” témakörben, az EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a SOTE
támogatásával.

Karriermenedzsment (2018. április 13-14.)
Személyes szakmai pályafutás tervezése, szervezése és megvalósítása a Siker-M Program módszerrel. Bevált
egyéni, kis- és nagycsoportos munkával, tapasztalatcserével, közös élményekkel és eredmények bemutatásával új
módszerek megismerése, gyakorlása és feladatok megoldása.

IFUA
TMI1User Day 5.0
Sikeres controller (2018. 04. 26.)
Hatásos beszámolás egy napban (2018. 05. 08.)  
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2018. 06.05 - 06.) 
IT controlling (2018. 04. 05.) 
Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak (2018. 04. 05.) 
IT stratégia és irányítás (2018. 04. 24.) 
Termelési controlling (2018. 05. 09.)
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum (2018.05.24.)

Engedélyes képzéseink GINOP pályázatokhoz

Humor-sarok: Interjú egy sikeres üzletemberrel

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
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