
Dinamikus árazás: vissza a bazárba!
A kereskedők ismét alkudoznak a vevőikkel, mint egy török bazárban. De most már adatalapon és
nemsokára az „offline” boltokban is. Szaknyelven kifejezve ez a dinamikus árazás. Controllerek, ideje
felkészülni!

Adatforrások tervezéshez
Tervezéskor fontos, hogy az előfeltevéseket jó minőségű információkra alapozzuk. Ezért összeállítottunk egy
táblázatot olyan forrásokkal, amelyek segíthetik a controllereket a tervezési folyamat első fázisában.

Szezonalitás kezelése haladó statisztikai módszerekkel
A tervezhetőség csökkenése cash-flow, gyártásütemezési és készletezési problémákat okozhat, melyeket haladó
statisztikai eszközökkel jelentősen csökkenthetünk. Megoldásunk logikáját egy kereskedő cég példáján mutatjuk be.
Ha további hasonló módszerekre is kíváncsi, jöjjön el a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
(MLBKT) siófoki kongresszusára november 15-én! A Korszerű adatelemzés szekcióban ilyen módszerekről lesz
szó. Program.

Folyamatmenedzsment a digitális világban: 14 tézis
Az elvek maradnak, de sok folyamatlépés egészen más formát ölt, illetve teljesen eltűnik. Változik a lépések
sorrendjének kialakítása is. A legnagyobb változásra az erőforrások hozzárendelésénél lehet számítani. 14 tézis a
folyamatmenedzsment átalakulásáról.

BI-sarok: Hogyan hat a digitalizáció a gyógyszeriparra?
A kérdésre Poroszlai Csaba, az Egis gazdasági igazgatója válaszol. Videó (1 perc 13 mp).

Infografika: Vállalati IT-szervezetek és a digitalizáció – felmérési
eredmények
A vállalati IT szervezetek nincsenek felkészülve arra, hogy a digitalizáció élére álljanak. Erre jutott az IFUA Horváth
& Partners német nyelvterületen végzett felmérése, de a cég tapasztalatai szerint nincs ez másképp
Magyarországon sem. Nézze meg infografikánkat!

Hogyan építsünk kiemelkedő minőségű szoftverrobotokat?
Az emberi tényező a robotépítésnél is kulcskérdés. Mi más kell még ahhoz, hogy remek szoftverrobotjaink
készüljenek? Méghozzá határidőre és az üzleti igények maradéktalan teljesítésére.

HR munka adatalapon
Vállalati stratégia, adatelemzés, digitalizáció, az üzleti igények kiszolgálása, változások levezénylése. Ezek a
controllerek számára régóta ismerős fogalmak, de ma már a HR-eseknek is meg kell barátkozniuk velük. Közeledik
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egymáshoz a két szakterület.

Kávészünet: Hogyan tanuljunk?
9 + 1 tipp ahhoz, hogy sikeresen megfeleljünk az élethosszig tartó tanulás követelményének.

Excel-tipp: Egyszerű döntéstámogatási módszerek
Három egyszerű, Excelben gyorsan alkalmazható döntéstámogatási módszert mutatunk be: a Polano módszert, a
minimum vagy maximum követelmények teljesülésének ellenőrzését és a toplista szűrést.

Egyesületi hírek
Összefoglaló az „MCE Praxisnap 2018” továbbképzési programról

Vezetői magatartásminták – A Központi munkacsoport programja (2018. november 23-24.-én, Balatonkenesén)

IFUA
Csatlakozzon be a Controlling Akadémiára!

Stratégia és controlling (2018. november 5-8.)
Tervezés (2018. november 19-22.)
Beszámolás (2018. december 10-13.)

További képzéseink:

Advanced Analytics projektek sikertényezői - áttekintés döntéshozóknak (2018.11.14.)

Advanced Analytics R-rel (2018.11.14-15.)

Advanced Analytics Pythonnal (2018.11.21-22.)

Financial Modeling Excelben - Tervezés, költségszámítás (2018.11.14-15.)

Korszerű tervezési és forecasting módszerek (2018.11.20.)

Beruházásgazdaságossági számítások (2018.11.20.)

Hatásos beszámolás egy napban (2018. 12.10.)

Financial Modeling Excelben - Döntéstámogatás (2018.12.19-20.)

Humor-sarok: Miről ismerszik meg a menedzser?
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