
31. BMCF: A jövő megérkezett!
Az év vállalatirányítási konferenciája Budapesten, május 23-án, új helyszínen!
Jelentkezzen most és használja ki az Early Bird kedvezményt!
Neves előadók, érdekes vállalatok, úttörő kezdeményezések. Fókuszban a digitalizáció és a BI,
legyen szó stratégiáról, üzleti modellről vagy vállalatirányításról.
Bármilyen feladatkörben dolgozzon is pénzügyi vagy menedzsment területen, ott a helye
konferenciánkon.

Nézze meg a programelőzetest és regisztráljon!

Digitális ökoszisztéma a Praktikernél
Kívül-belül digitalizálják a Praktikert, azaz a vevők számára látható megoldások mellett a vállalatirányítást is digitális
alapokra helyezik. Interjú Burka Szilviával, a barkácsáruházlánc marketing és online szolgáltatások
osztályvezetőjével, aki előad a 31. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon is.

Mikor okoz bevételkiesést a készlethiány?
A készlethiányból nem mindig lesz elveszített rendelés. Cikkünk szerzője levezeti, hogy mikor érdemes mindent
megtenni a megrendelés teljesítéséért és mikor nem.

RPA a belső ellenőrzéshez és kontrollokhoz
A robotizált folyamatautomatizálás (RPA) olyan projekteket kezdeményezhet, amelyek erősíthetik a szervezetek
belső kontrolljait. Ezért a függetlenített belső ellenőrzés tevékenységében is meghatározó lesz az RPA.

BI-sarok: Az Óperenciás tengeren innen, de az Excelen túl
Ez a cikk azoknak szól, akik szeretnének elmozdulni a fejlett adatelemzés irányába. Áttekintjük, mi is az a data
science / machine learning platform, majd a népszerű, jelenleg személyes használatra ingyenes KNIME
segítségével bemutatunk egy alkalmazási példát. A KNIME ideális választás lehet a programozási tudással nem
rendelkező kezdők számára is.

Hogy állnak a magyar cégek az Industry 4.0-val?
A vállalatok digitális működése kialakulóban van nálunk is, de nagy a különbség a jelenlegi és az elérni kívánt
állapot között. Általában egy-egy projektre vagy egy felmerülő probléma megoldására használják a gyűjtött
adatokat, folyamatos adatelemzés még nagyon kevés helyen valósult meg.

Munkavédelem és hatékonyság egyidőben
A vállalat hatékonyságát is növelheti, aki okosan alkalmazza az idén júniustól életbe lépő új munkavédelmi
szabványt. A megkívánt paraméterek objektív, műszerekkel történő mérése lehetőséget teremt a folyamat
optimalizálására is.
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Kávészünet: A controller „Top Job” Amerikában és Németországban
Nő a controllerek fizetése és az irántuk való kereslet is Amerikában és Németországban. Az ösztönzők közt már a
munka és a magánélet egyensúlya is szerepel.

Excel-tipp: Gyorsbillentyűk az Excelben

Egyesületi hírek
Online marketing - meghívó a Központi Munkacsoport workshopjára (április 5-6.)

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2019. évi rendezvényei

IFUA
Idén májusban is BMCF! Most Early Bird kedvezménnyel!

Programelőzetes és regisztráció

Közelgő képzéseink:

Hatásos beszámolás egy napban (2019. március 13.)

IFRS-controlling (2019. március 21.)

Business Process Reengineering (2019. március 21.)

Pénzügy nem pénzügyeseknek (2019. március 26-27.)

Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2019. április 11.)

Controlling Akadémia specializációk:

A controller, mint a változások mestere (Change Agent) (2019. április 9-11.)

A controller, mint Information Manager (2019. április 15-17.)

Financial Controlling (2019. május 7-9.)

Controlling Akadémia 2019. ősszel is!

Humor-sarok: Statisztika vizsgán

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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