M&C levél: Gyakorlat teszi a mestert – de nem a
vállalatvezetésben
Pár éven belül bárki vásárolhat a felhőből „Performance Manager”-nek nevezhető mesterséges
intelligenciát. Ez a termelési, értékesítési és pénzügyi adatrekordok millióinak statisztikai
értékelésével megtalálja a teljesítmény kulcsparamétereit. Nem lesz szükség adatmodellezőkre és
adattudósokra, de még házon belüli adatelemző infrastruktúrára sem.

A tervezés megújítása 12 lépésben
A hagyományos tervezési folyamat túl lassú, merev és drága a mai bizonytalan, komplex, kiszámíthatatlan
környezetben. Megújulásra van szükség. Ennek legjobb nemzetközi tapasztalatait foglalta össze 12 pontban
Horváth Péter professzor a XXX. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon. Nézze meg, melyik releváns az
Ön vállalatának tervezési rendszerét illetően!

Hogyan hat a digitalizáció a fuvarozásra?
A rövid válasz: teljesen felforgatja. A hosszabb (de nem hosszú) választ hallgassák meg Erdélyi Barnától, a
Waberer’s vezérigazgatóhelyettesétől! Videó (3 perc 18 mp).

Mit várnak az Ipar 4.0-tól a Knorr-Bremse Rail Systems Budapestnél?
Szépen hangzik, hogy robotokkal meg lehet oldani mindent, de nem így van – mondja saját iparágáról Tavaszi
Tivadar, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest ügyvezető igazgatója. Az adatelemzésben viszont nagy
lehetőséget lát. Videó (1 perc 24 mp).

Meddig éri meg nekem, hogy a vevő a király?
A vevői kiszolgálási szint optimalizálható úgy, hogy a magasabb kiszolgálási szint elérésének költségei
összhangban legyenek az elért bevételnövekedéssel.

BI-sarok: Az IBM Planning Analytics rendszer újdonságai
A legizgalmasabb változást az új objektumként megjelenő, úgynevezett "hierarchiák" alkalmazása jelenti. Cikkünk
bemutatja a többi újdonságot is.

Információvezérelt vállalatirányítás felmérés
A felmérés átfogó képet szeretne alkotni a magyarországi vállalatok vállalatirányítási és controlling
tevékenységének informatikai támogatásáról, az üzleti intelligencia és vállalati teljesítménymenedzsment
rendszerek elterjedtségéről, valamint a fejlett elemzési eszközök használatáról. Töltse ki Ön is a kérdőívet! Kb. 15
perc. A kitöltők megkapják az eredményt.

SAP S4/HANA a beszerzésben

A grafikus felhasználói felület jóvoltából jelentősen javult a felhasználó élmény az SAP S4/HANA beszerzési és
logisztikai megoldásában.

Excel-tipp: Tartalomjegyzék készítése
Ebben a hónapban olyan funkciót mutatunk be, amelynek segítségével pár kattintással tudunk több munkalapból
álló Excel fájljainkban tartalomjegyzéket létrehozni.

Kávészünet: Hogyan felejtsük el a munkát a szabadságunk alatt?
Adunk 5 tippet arra, hogyan szabadulhatunk meg gondolatban is a munkától.

Egyesületi hírek
Vállalati KPI rendszer megoldások bemutatása a Nyugat-dunántúli munkacsoport workshopján
Brandépítés, személyes márka – összefoglaló a Családi Vállalkozások munkacsoport programjáról
MCE Praxisnap – kifejezetten kkv-k számára: Mitől lesz tartósan sikeres a vállalkozásom?
Éves továbbképzés és tapasztalatcsere kis- és közepes méretű gazdálkodó szervezetek vezetői és szakemberei
számára.

IFUA
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.)
Beruházásgazdaságossági számítások (2018.11.20.)
Termelési controlling (2018.11.06.)
Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2018.09.27.)
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2018.10.09.)
IFRS-controlling (2018.09.19.)

Humor-sarok: Controller szabadságon
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Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
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