
A sikeres vállalatirányítás titka: ne a visszapillantóból vezess!
Magyarország élen járó vállalatai már hatalmas BI projekteken dolgoznak. Alkalmazzák a korszerű
prediktív módszereket, technológiákat és magukhoz vonzzák a szakembereket. Aki nem lép most, az
behozhatatlan hátrányba kerül.

Hogyan készítsünk roadmapet SAP S/4HANA bevezetéshez?
Az S/4HANA előnyeit kizárólag akkor tudjuk kihasználni, ha az új funkcióknak és a megváltozott IT architektúrának
megfelelő folyamatokat és szervezetet alakítunk ki. Nézzük meg, hogyan készíthetünk ehhez roadmapet!

Az adatvezérelt árazáshoz vezető 9 lépés
Kik a legértékesebb ügyfeleink? Mely termékekben milyen áremelési potenciál rejlik? Még sok hasonló kérdésre kell
választ találnunk ahhoz, hogy meg tudjuk határozni az adott vevőre, csatornára, termékre, lokációra és időpontra
legjobb árat. Az ide vezető utat 9 lépésben írjuk le.

Miért omlik össze egy folyamatrobotizáló projekt?
Sokszor triviális hibákat követünk el egy folyamatrobotizáló (RPA) projekt során, és ezek katasztrofális
következményekkel járhatnak. Mire figyeljünk, s ha már hibáztunk, hogyan javítsuk ki? Pontokba szedtük.

BI-sarok: Mit gondolnak a digitalizációról a Magyar Telekomnál?
Elmondja Endersz Frigyes, a Magyar Telekom Csoport stratégiai igazgatója, a Flip vezetője. Videó (1 perc 47 mp).

Kávészünet: Mit adhatnak a filozófusok a vállalati vezetőknek?
Elmélkedés, kételkedés, megbékélés – nem árt az ilyesmi vállalati vezetőknek sem. Gyakorlati tanácsok Anders
Indsettől, napjaink egyik legismertebb és legfelkapottabb üzleti filozófusától.

Excel-tipp: Hivatkozások, ikonok

Egyesületi hírek
Vezetői magatartásminták - Az MCE Központi munkacsoport programja (2018. november 23-24., Balatonkenese)

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2019. évi rendezvényei
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Még jelentkezhet 2018-as képzéseinkre!

Hatásos beszámolás egy napban (2018.12.10.)

Controlling Akadémia 5. lépcső: Beszámolás (2018.12.10-13.)

Financial Modeling Excelben - Döntéstámogatás (2018.12.19-20.)

Tekintse meg 2019-es rendezvényeinket!

Humor-sarok: Adattudós állásinterjún
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