M&C levél: Miért hagytuk, hogy így legyen?
A nagy technológiai cégek hatalmat építenek az adatainkból, amelyeket önként és dalolva nyújtunk át
nekik. Az államtól sem remélhetjük e hatalom korlátozását. A kifejlődő információs kapitalizmus saját
szolgálatába állítja a gazdaságot és a társadalmat, valamint átrendezi az alkotmányos és a
nemzetközi jogi kereteket.

Úton az önvezető vállalatok felé - A digitalizáció hatása a vállalatirányításra
Hogyan készülhet fel a CFO terület a digitalizáció adta kihívásokra? Hogyan használhatja ki a leginkább a
digitalizáció lehetőségeit a gazdasági irányításban is? Trendek és teendők pontokba szedve.

Mi a Pénzügy & Controlling terület szerepe a digitalizációban?
A kérdésre a Waberer’s, a Magyar Telekom, a MOL és az Egis vezetői válaszolnak. Videó (4 perc 09 mp).

Korszerű fedezetszámítás SAP S/4HANA-val
A vállalatok gyakran nem mutatják ki és nem elemzik a tény és a standard szerinti költségek közötti eltéréseket,
holott ez jó módszer a pénzügyi felelősségek pontosabb leképezésére. Ebben az S/4HANA is segíthet: bevezetése
jó alkalom a fedezetszámítás fejlesztésére.

Prediktív forecasting a telekom szektorban
A telekom szektorban a legpontosabb előrejelzéseket ma már algoritmusok készítik. Melyek a lehetséges
felhasználási területek? Miért fontos a ma vezetőinek megismerni a legmodernebb előrejelzési megoldásokat? Ez
az angol nyelvű tanulmány többek között ezekre a kérdésekre ad választ.

In the spotlight: Industry 4.0. - Siemens, Bosch, BASF… kapcsolódjon be
Ön is a kutatásba!
Az Industry 4.0 egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi
Intézete és az IFUA Horváth & Partners közösen indított hazai felmérésének célja, hogy helyzetképet kapjunk a
termelő, szállítmányozó és készletező vállalatok digitális működési képességeiről. A nemzetközi benchmarkban
olyan világhírű cégek szerepelnek, mint a Siemens, a Bosch vagy a BASF. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! 5-10 perc.

BI-sarok: Machine Learning módszerek alkalmazása a HR-ben
Mi a Machine Learning, milyen fajtái vannak, mire használható HR területen? Összefoglaljuk.

Kávészünet: 9 tipp arra, hogyan védjük az adatainkat az interneten
Az internet veszélyesebb, mint gondolnánk. Nagyon óvatosnak kell lenni ahhoz, hogy legalább egy kissé
korlátozzuk a rólunk hozzáférhető adatokat. 9 dolog, amit érdemes észben tartani.

Excel-tipp: Interaktív grafikonok készítése makró nélkül
Olyan interaktív grafikon készítését mutatjuk be, amelyben egy gombnyomásra változtathatjuk, hogy a
grafikonunkon mely mutatószám(ok) jelennek meg. A megoldás nem igényli Excel makrók vagy VBA használatát.

Egyesületi hírek
Üzleti modellezés a Családi vállalkozások workshopján (szeptember 21-22.)
MCE Praxisnap 2018. - Mitől lesz tartósan sikeres a vállalkozásom? (október 10.)

IFUA
Indul a Controlling Akadémia!
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.)
Őszi képzéskínálatunk:
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
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 HReseknek
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
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
Beszerzés NOW konferencia (szept. 11.)
A napirenden kerekasztal-beszélgetések és színes szakmai előadások szerepelnek, témakörök: SAP ARIBA CPO
felmérés 2018, e-beszerzés, spot buy, beszerzési teljesítmény értékelése, automatizáció és vizualizáció a
beszerzésben. Részletek és jelentkezés
Minden, ami controlling és vállalatirányítás - tervezze be képzéseinket jövőre is!
Szeptemberben már sok vállalatnál elkezdenek dolgozni a jövő évi terveken. A képzési tervek összeállításához
ajánljuk figyelmükbe Rendezvénynaptárunkat
Tréningjeinket kihelyezett formában is vállaljuk, a megrendelő vállalat sajátosságaihoz igazítva. Kérje ajánlatunkat!

Humor-sarok: A controller utánaszámol

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.
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