CFO = Chief Future Officer?
XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum
Hallgassa meg élenjáró vállalatok felsővezetőinek előadásait konferenciánkon!
Idén május 24-én 30. alkalommal rendezzük meg vállalatvezetőknek és gazdasági szakembereknek
egyaránt szóló konferenciánkat, melynek előadói a következő vállalatoktól érkeznek:
EGIS | MOL GROUP | CEWE | TÖRLEY | ERSTE BANK | ARGENTA | CREDIT SUISSE | BEK |
HIRTENBERGER AUTOMOTIVE | KNORR-BREMSE | AUTÓIPARI PRÓBAPÁLYA | SZIGET |
MANN + HUMMEL | SCITEC NUTRITION | TAKARÉKBANK | IBM | TELEKOM FLIP |
WABERER'S
Részletes program és jelentkezés itt.

M&C levél: Nem digitalizáció, hanem felbomlás
Sok döntéshozó beszél digitalizációról és transzformációról, mert nem meri kimondani, hogy valójában felbomlásról
(disruption) van szó. Tömegesen alakulnak át és szűnnek meg vállalati munkahelyek. Mi lehet ebben a helyzetben
a finance szakemberek és controllerek túlélési stratégiája, sőt életük nagy lehetősége?

Integrált tervezés
Rengeteg munka és alkudozások sora vezet valami alig használható eredményhez, ha bottom-up szemléletben
terveznek a vállalatok. Ideje áttérni integrált tervezésre, amely kevesebb erőforrást igényel és sokkal nagyobb
hasznot biztosít, támogatja a stratégia megvalósítását és előre viszi a vállalatot.

Kolozsvárról egy német világcég legfelső vezetésébe
Hogyan lett a 3,5 milliárd euró árbevétellel rendelkező Mann+Hummel CFO-ja, igazgatóságának tagja
Weissenbacher Emese, és milyen vállalati feladatok foglalkoztatják most? Interjú.

Ipar 4.0 a Knorr-Bremse Rail Systems Budapestnél
Szinte minden új vasúti jármű egyedi elvárásokat támaszt. Az Ipar 4.0 segítségével kívánja ezt az igényt gyorsan és
a legkevesebb erőforrás felhasználásával kiszolgálni a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest. Kérdéseinkre
Tavaszi Tivadar ügyvezető igazgató válaszolt.

BI-sarok: Hol tart a digitalizáció a vállalatoknál? Infografika
Egyelőre inkább csak álom, hogy a vállalatok jelentős bevételnövekedést érjenek el a digitalizációnak
köszönhetően, pedig a többség ezt várja. Nézze meg a Horváth & Partners felmérésének eredményeit infografikán!

Kávészünet: 12 tipp arra, hogyan viselkedjünk meetingen
Van, akitől a többiek a falra másznak, másokat meg észre sem vesznek egy meetingen. Adunk 12 tippet, amelyek
közül mindenki kiválaszthatja, neki személy szerint min érdemes változtatnia.

Excel-tipp: Adattisztítás makróval – makróírás alapok
Kézzel történő adatbevitelkor gyakran okoz problémát, hogy ugyanaz a tartalom több különböző formában is
megjelenik. Erre szeretnénk megoldást nyújtani. A makróírás alapjait mutatjuk be egy könnyen érthető adattisztítási
példán keresztül.

Egyesületi hírek
Kontroll és teljesítménymenedzsment a közszolgálati szektorban (2018.05.14.)
A Családi Vállalkozások munkacsoport májusi workshopjának témája: Brandépítés, személyes márka
Beszámoló a Zwack üzemlátogatásról

IFUA
Miben rejlik az Advanced Analytics sikerének titka? 6 példa
Data Science és Business Intelligence szaktudás mellett az iparági ismeretek, valamint a vállalatirányítási
szakértelem is elengedhetetlen az adatalapú vállalatvezetés térnyeréséhez. Mutatunk hat példát arra, hogyan tud
értéket teremteni cégének az Advanced Analytics!
Új magyar partnerek cégcsoportunknál
A stuttgarti központú Horváth & Partners nemzetközi vezetési tanácsadó cég partnerré nevezte ki Havas Leventét
és Palotai Bálintot. Havas Levente az Enterprise Analytics Kompetencia Központ vezetője, Palotai Bálint pedig a
Stratégia, Innováció és Értékesítés Kompetencia Központért felel Magyarországon.
IBM Premium, Microsoft Gold, SAP Silver – mindhárom minősítéssel rendelkezünk!
Ma már nem létezik vezetési tanácsadás megfelelő IT támogatás nélkül - az ezirányú szakértelmet a legnagyobb IT
vendorok minősítési kategóriákkal ismerik el.

Rendezvények
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum (2018. május 24.)
Hatásos beszámolás (2018. május 8.)
Tableau (2018. április 25.)
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2018. június 5-6.)
Őszi Controlling Akadémia (2018. szept.17-dec.13.)

Humor-sarok: A legdrágább papagáj
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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