
31. BMCF: A jövő megérkezett!
Hogyan irányítanak mások? Hogyan alakítanak ki stratégiát, üzleti modellt vagy éppen BI
Roadmapet? Hogyan követik, illetve formálják a trendeket?

Legjobb gyakorlatok világcégektől és vezető itthoni vállalatoktól.

Az év vállalatirányítási konferenciája Budapesten, május 23-án, új helyszínen! Ne hagyja ki!

Fókuszban: Finance & Controlling trendek / Digitalizációs stratégia és üzleti modellek / BI
Roadmap / Leadership és nonprofit / Adaptív IT / Agilis működés CFO-szemszögből

Nézze meg a programot és regisztráljon!

„Már 2030-ra drámaian megváltozik az autóipar”
Magyarországon is ki kell építeni az elektromos járművekhez és az önvezető autózáshoz szükséges
kompetenciákat – mondja interjúnkban Dietmar Voggenreiter, a Horváth & Partners csoport senior autóipari
szakértője, korábban az Audi igazgatóságának tagja, aki előad a 31. Budapesti Menedzsment és Controlling
Fórumon.

BI-sarok: Üzleti intelligencia a LEGO-nál
Mi szerepel a LEGO BI-jövőképében? Mekkora jelentősége van az üzleti intelligenciának a cégnél? Milyen szerepet
szánnak a felhőnek? Válaszol Heiszmann Gábor, a LEGO csoport Business Intelligence igazgatója, aki előad a 31.
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.

Az SAP megrengeti a robotika piacát a Contextorral?
Az SAP S/4HANA-hoz heteken belül elérhető lesz üzleti folyamatok automatizálására (RPA) szolgáló eszköz.

Adatforradalom a HR-ben
Még az előítéletek leküzdését is segíti az üzleti analitika, amely sok mindenben megváltoztatja a vállalati HR
működését.

Kávészünet: Hogyan kérjünk segítséget a kollégáinktól?
Miért ne féljünk segítséget kérni és hogyan tegyük ezt? Tippek és trükkök 9 pontban.

Excel-tipp: 8 gyakori EXCEL hibaüzenet és orvoslásuk

Egyesületi hírek
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Online marketing - meghívó a Központi Munkacsoport workshopjára (Balatonkenese 2019. április 5-6.)

Automatizálási, robotizálási döntések controlling fókuszú előkészítése - a Nyugat-magyarországi munkacsoport
workshopja a Grundfos Magyarország Gyártó Kft-nél (Tatabánya -2019. április 18.) 

Beszámoló az Asahi Dreher Sörgyárak Zrt.-nél tett látogatásról

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2019. évi rendezvényei

IFUA
Idén májusban is BMCF! Március 22-ig Early Bird kedvezménnyel!
Program és regisztráció

TM1 User Day 6.0 (2019. április 18.)

Közelgő képzéseink:

Önkiszolgáló CPM megoldás A-Z-ig Excel és heterogén vállalati környezetben – Jedox (2019. március 28.)

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

Korszerű tervezési és forecasting módszerek (2019. április 24.)

Riportok, beszámolók szakszerűen - vezetőknek (2019. április 25.)

Készletcontrolling (2019. április 30.)

IT controlling (2019. május 30.)

Controlling Akadémia 2019. ősszel is!
Program és jelentkezés

Humor-sarok: Gépi tanulás a bárban

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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