
31. BMCF: A jövő megérkezett!
Finance & Controlling trendek - BI Roadmap - Digitalizációs stratégia és üzleti modellek -
Adaptív IT - Agilis működés CFO-szemszögből

Ha e témákban szeretné megismerni világcégek és vezető itthoni vállalatok legjobb gyakorlatait,
jöjjön el az év vállalatirányítási konferenciájára!

Előadó cégek:
AUDI | AUCHAN | DECATHLON Austria | DUNAPACK | EON Business Services | LEGO |
MICROSOFT | NKM | PRAKTIKER | RICHTER | TAKARÉKBANK | TRUMPF | ÚJHÁZ CENTRUM |
UNIQA Austria

Nézze meg a konferencia honlapját és regisztráljon!

Mi mindent szalasztunk el, ha leegyszerűsített módon vezetjük be az SAP
S/4HANA Finance-t?
Elhárul az akadály a pénzügyi és a vezetői számvitel integrálása elől az SAP S/4HANA Finance account based
módszerével. De csak akkor, ha jól vezetjük be a rendszert. A cikkből kiderül, milyen hibákat szoktak elkövetni a
cégek és mit kell megtenni a sikerhez.

Digitalizáció a Trans-Spednél
Jönnek-e az önvezető kamionok és a raktári robotok? A Trans-Sped várakozása szerint hogyan tör előre a
digitalizáció az ágazatban? Interjú a komplex logisztikai szolgáltató cég ügyvezetőjével, Fülöp Szabolccsal, aki
előad a 31. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.

Design Thinking módszertan controllereknek
Controllereknek is hasznos a Design Thinking, mert nekik is vannak ügyfeleik. Mégpedig belső vállalati ügyfeleik:
ügyvezetők, társosztályok, saját osztályon belüli munkatársak. Az ő igényeiket segít megérteni a módszertan.

Felmérés: Adaptive IT
A korszerű IT szervezetek ösztönzik a digitális transzformációt, üzleti folyamatokban gondolkodnak és proaktívak.
Az Ön cégének IT szervezete ilyen? És vajon a magyar IT szervezetek hányadrésze felel meg a leírásnak? Töltse
ki a felmérést és ismerje meg az eredményeket a 31. BMCF Adaptív IT szekciójában!

BI-sarok: TM1 UserDay az idén is!
Témák: CPM piaci trendek - IBM Planning Analytics újdonságok - TM1 verzióváltás - IBM-es implementációs
tapasztalatok - Trans-Sped TM1 bevezetési tapasztatok - CDM a Szerencsejáték Zrt-nél.
Az IFUA Horváth & Partners és a Techdata IBM Szoftver divíziója várja a jelenlegi és a jövendő TM1 felhasználókat
április 18-án.

Kávészünet: Controller fizetések 2019-ben
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A controller fizetések vezetői pozíciókban nőttek a leginkább, a beosztottaknál nincs lényeges változás - derül ki a
2019-es Hays Salary Guide-ból. Táblázatok a különböző szinteken elérhető fizetésekről.

Excel-tipp: Pivot tábla/Kimutatástábla felturbózása

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

Üzleti modellezés 2. - Vállalkozói praktikák, szemléletmód (Családi Vállalkozások Munkacsoport, 2019. május 17-
18.)
Jelentkezés

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2019. évi rendezvényei

IFUA
A jövő megérkezett! Idén májusban is BMCF!
Program és regisztráció

TM1 User Day 6.0 (2019. április 18.)

Közelgő képzéseink:

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

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

Készletcontrolling (2019. április 30.)

Önkiszolgáló megoldás Excel környezetben - Riportkészítés Microsoft Power BI (Power BI Desktop, PowerPivot,
Power Query, PowerView) eszközzel (2019. május 29.)

IT controlling (2019. május 30.)

Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2019. június 12.)

Controlling Akadémia 2019. ősszel is!
Program és jelentkezés

Humor-sarok: Hány statisztikus kell egy villanykörte kicseréléséhez?

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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