XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum
Digitalizáció és robotizáció: R2D2 is ott lesz a BMCF-en!
A robotok már jelen vannak a vállalatirányításban, sőt, a konferenciánkon is! Díszvendégünk R2D2,
akivel sokkal érdekesebb lesz bepillantani a CFO világ kihívásaiba és a szakma újdonságaiba. Még
közös fotó készítésére is lehetőség nyílik!
A konferencia fókusztémái: CFO-Agenda | Data Driven Marketing & Sales | Digitalizáció | Sikeres
üzleti modellek | BI/Enterprise Analytics | Controlling trendek
Részletek és jelentkezés

Magyar adattudós Új-Zélandon
Mindegy, hogy mit gyárt vagy szolgáltat, minden cég alapvetően analitikai cégként fog működni, és ehhez már
nagyon közel vagyunk - állítja Fáklya Endre adattudós, aki a Debreceni Egyetemen végzett, majd Új-Zélandon
csinált karriert. Interjú.

Controller fizetések 2018-ban
Pénzügyi és számviteli területen több az elérhető szakember, mint a betöltetlen pozíció – derül ki az idei Hays
Salary Guide-ból. Konkrét adatokat is közlünk, és azt is megírjuk, mit érdemes tanulni, miben célszerű fejlődni az
előrejutáshoz.

Beszerzési dashboard
A digitalizáció a beszerzésben is lehetőséget ad az on-line, valós idejű (real-time), adatvezérelt (data-driven)
működésre. Segít az előrejelzések pontosságában, a trendek értékelésében, és még számos más dologban
támogatja a beszerzési döntéshozatalt. A kérdéseinkre pedig dinamikus felületen, lefúrással, valós időben
kaphatunk választ.

IT szolgáltatások árazása 4 lépésben
A nagyvállalatok jelentős része az informatikát szolgáltatásként veszi igénybe külső vagy belső szolgáltatótól.
Ilyenkor fontos, hogy az IT szolgáltatások árazása valósághű legyen. Az okozathű költségelszámolás folyamatát
mutatjuk be 4 lépésben.

BI-sarok: A felhőszolgáltatás üzleti vonatkozásai
A felhő használatának mind informatikai, mind gazdasági szempontból nagyon sok vonatkozása van. Ezért célszerű
minden egyes esetben megvizsgálni, hogy milyen hatásai vannak egy esetleges felhő bevezetésnek. Cikkünk
szerzője áttekinti a legfontosabb tényezőket.

Változásvezetés hálózatkutatással
A változásvezetési projekteknek csak nagyjából harmada lesz sikeres, főként azért, mert a vezetők sokszor
alulértékelik a kollégák bevonásának és elköteleződésének fontosságát. Pedig jelentősen megnő a siker esélye, ha
a kulcsemberek a változás mellé állnak. Őket pedig hálózatkutatással lehet megtalálni a szervezetben.

Kávészünet: 9 tipp a stressz kezelésére
Mi mindent tehetünk a stressz csökkentésére? Erre adunk tippeket. És egyáltalán, mikor káros a stressz? Ezt is
megmondjuk.

Excel-tipp: Néhány hasznos trükk a feltételes formázáshoz
Egy leltározási példán keresztül megmutatjuk, hogyan lehet képlet segítségével cellákat formázni, mire kell
figyelnünk a feltételes formázáskor, és hogyan kombinálhatjuk a feltételes formázást jelölőnégyzetekkel.

Egyesületi hírek
Beszámoló a Menedzsment és Controlling Egyesület V. Egészségügyi workshopjáról
Brandépítés, személyes márka és GDPR a Családi Vállalkozások munkacsoport programjában május 25-26-án
Egyesületi kirándulás június 16-án a Visegrádi Pisztrángos Tavaknál

IFUA
XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum (2018. május 24.)
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2018. június 5-6.)
Controlling Akadémia (2018. szeptember 17. - december 13.)
Átfogó vállalatirányítási képzés 5 lépcsőben:
Irányítás és controlling (2018. szeptember 17-20.)
Vezetői számvitel, költség-és teljesítményszámítás (2018. október 15-18.)
Stratégia és controlling (2018. november 5-8.)
Tervezés (2018. november 19-22.)
Beszámolás (2018. december 10-13.)

Humor-sarok: Defekt
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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