
Válogatás az elmúlt 12 hónap legolvasottabb cikkei közül – ezeket ajánljuk a nyárra!

Mitől érzik rosszul magukat a controllerek?
A vezetőknek sürgősen cselekedniük kell, mert sok controller a kiégés küszöbén áll. 7 pont arról, mi adhat értelmet
a controllerek munkájának, mi az, ami miatt büszkék lehetnek a hivatásukra.

A csapatépítő controller
Egy vállalatvezetőnek tudnia kell, hogyan állíthatja maga mögé a dolgozókat. De hogyan segíthetnek neki ebben a
controllerek?

Controller fizetések
Táblázat a controller fizetésekről a „The 2018 Hays Salary Guide” alapján. Cikkünkből kiderül az is, miben érdemes
fejlődni a gyorsabb, biztosabb karrierhez.

Robotok pénzügyi munkakörökben
Az operatív munka jelentős részét átveszik majd a robotok, míg az emberek feladata a folyamatok szüntelen
standardizálása lesz. Felsorolunk veszélyeztetett munkaköröket.

Forecasting 4.0: Miért érdemes a jövő előrejelzési módszerét használni?
Minden, amit a ma ismert legkorszerűbb üzleti előrejelzési metódusról tudni kell. Ha képbe akar kerülni, olvassa el
ezt a cikket!

Értékesítési adatok elemzése infografikán
Bemutatjuk, milyen adatok elemzésével milyen döntéseket alapozhatunk meg, hogy a korábbinál nagyságrendekkel
jobban szolgáljuk ki a vevőinket, és ezáltal értéket teremtsünk a magunk számára is. Nem csak értékesítési
controllereknek!

SAP S/4HANA: a vállalatirányítás forradalma előtt állunk?
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.

A tervezés megújítása 12 lépésben
A jövő a digitális tervezésé: teret nyer az adatelemzés alkalmazása az üzleti döntésekben. Ehhez meg kell újítani a
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tervezést. De hogyan?

BI-sarok: Szeretne adattudós lenni? Csak elemzőeszköz kérdése
Prediktív szoftverek, amelyeket előképzettség nélkül is lehet használni - összeállítottunk róluk egy táblázatot.
Példákat is mutatunk arra, hogy mi mindent lehet velük megcsinálni.

Kávészünet: 10 dolog, amitől boldogabbak leszünk a munkahelyünkön
Kevesen olyan szerencsések, hogy a munkájuk egyben a hobbijuk is. De ha nem tartozunk e kevesek közé, akkor
is lelhetünk örömet a munkánkban. Megmondjuk, hogyan.

A legnépszerűbb Excel-tippek
Adattisztítás gyorsan, egyszerűen

Nagy Excelek, kis makrók

Beruházásgazdaságossági számítás pénzügyi függvényekkel

Felmérés: mennyire terjedt el az adatalapú döntéshozatal a termelésben és
a logisztikában?
A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete és az IFUA Horváth & Partners vezetési tanácsadó cég
magyarországi termelő, szállítmányozó és készletező vállalatok körében végez felmérést az adatalapú
döntéshozatalról. A cégek termelési és logisztikai vezetőit kérik a kérdőív kitöltésére. A válaszadóknak elküldik
majd a kutatás eredményeinek összefoglalóját.

Töltse ki Ön is a kérdőívet!

Egyesületi hírek
Üzleti modellezés a Családi vállalkozások workshopján (szeptember 21-22.)

International Controlling eNews, June 2018

Második félévi rendezvénynaptár az MCE weblapján

IFUA
Őszi képzéskínálatunk:

Controlling Akadémia (2018. 09.17 - 12.13.)

2018. szeptember

2018.09.11 - 09.12. Financial Modeling Excelben - Tervezés, költségszámítás

2018.09.12 - 09.13. Financial Modeling Excelben - Döntéstámogatás

2018.09.17 - 09.20. Controlling Akadémia 1.lépcső: Irányítás és controlling

2018.09.18 - 09.20. Stratégiai controlling

2018.09.18. Önkiszolgáló üzleti intelligencia / Self Service BI
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2018.09.18. Önkiszolgáló CPM megoldás A-Z-ig Excel és heterogén vállalati környezetben - Jedox

2018.09.19. Working Capital Management

2018.09.19. Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - SAP BusinessObjects BI

2018.09.19. IFRS-controlling

2018.09.20. Önkiszolgáló megoldás Excel és SAP környezetben - SAP Lumira

2018.09.25. IT szolgáltatás- és alkalmazásmenedzsment

2018.09.25. HR controlling nem HR vezetőknek

2018.09.25. Önkiszolgáló megoldás Excel és kalkulációintenzív környezetben - IBM Cognos Insight

2018.09.26. Önkiszolgáló megoldás Excel és Sharepoint környezetben - Microsoft Power BI (PowerPivot,
PowerView, PowerMap)

2018.09.27. Hatásos beszámolás egy napban

2018.09.27. Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek

2018.09.27. Döntéshozatal támogatása előítéletmentesen

2018. október

2018.10.03. Balanced Scorecard

2018.10.04. IT controlling

2018.10.04. Lean menedzsment szolgáltatóvállalatoknak

2018.10.09. Pénzügy nem pénzügyeseknek

2018.10.10. Termékfejlesztés - eredményes és hatékony innovációmenedzsment

2018.10.10. Finance for Nonfinancials - in English

2018.10.11. Business Process Reengineering

2018.10.15 - 10.18. Controlling Akadémia 2. lépcső: Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás

2018.10.16. Automatizált előrejelzések, prediktív elemzés - betekintés az adatvezérelt vállalatirányítás
eszköztárába

2018.10.17. Önkiszolgáló megoldás Excel és innovatív vizuális elemzési igényekkel - Tableau

2018.10.17 - 10.18. Hogyan lesz a HR a topmenedzsment elismert tagja? - Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-
eseknek

2018.10.25. Viflow

2018. november

2018.11.05 - 11.08. Controlling Akadémia 3. lépcső: Stratégia és controlling

2018.11.06. Termelési controlling

2018.11.13. Beszerzéscontrolling

2018.11.14. Vállalatcsoportok irányításának és működésének integrálása SAP-val

2018.11.15. IT stratégia és irányítás

2018.11.15. Professional Reporting - in English

2018.11.15. Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - QlikView

2018.11.19 - 11.22. Controlling Akadémia 4. lépcső: Tervezés

2018.11.20. Korszerű tervezési és forecasting módszerek

2018.11.20. Beruházásgazdaságossági számítások

2018.11.20. - 11.22. IFUA Menedzsment tréning

2018.11.21. Harc a kiválóságokért - verseny és együttműködés, avagy az új titánok felkutatása és megtartása

2018.11.22. Önkiszolgáló megoldás Excel és nagyvállalati reporting környezetben - Microstrategy BI

2018.11.26 - 11.28. Projektportfólió-controlling

2018.11.27 - 11.29. Hogyan lesz a HR a topmenedzsment befolyásos tagja? - HR controlling HR-eseknek 
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2018. december

2018.12.04. Ügyfélérték-számítás folyamatköltség-számítással

2018.12.04. A controller önmenedzselése és személyes marketingje - Survival tools for the next 10 years

2018.12.05. Készletcontrolling

2018.12.05. Riportok, beszámolók szakszerűen - vezetőknek

2018.12.05 - 12.06. Controlling nem controllereknek

2018.12.10 - 12.13. Controlling Akadémia 5. lépcső: Beszámolás

2018.12.11. Kockázatmenedzsment, kockázatcontrolling

Humor-sarok: a legnépszerűbb viccek
Hogyan értékeli Télapó könyvelője Télapó szánját?

Az ebédidőben dolgozó controller

Hogyan olt tüzet egy fizikus, egy vegyész és egy statisztikus?

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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