31. BMCF: A jövő megérkezett!
A Ryanair esete azt a féktelen akaratot mutatja, amellyel egyszerre akar más és jobb lenni, mint a
versenytársai. Ezáltal tud nyereségesen tovább növekedni – írja Touchdown! című könyvében Dr.
Oliver Greiner. Meggyőződése, hogy a kimagasló eredmények eléréséhez nem arra van szükség,
hogy jól tippeljünk a nagy piaci lottón, hanem arra, hogy mások és jobbak legyünk, mint a
konkurencia.
Ha kíváncsi a részletekre, jöjjön el a BMCF-re! Egyrészt megkapja a stratégiáról szóló könyv
magyar nyelvű kiadását, másrészt a konferencia előadóitól megismerhet számos kiváló vállalati
gyakorlatot. Tegye a BMCF segítségével olyan verhetetlenné vállalatát, mint a Ryanair!
Olvasson bele a könyvbe!
Jelentkezés

Tanuljunk az Ubertől! - Adatok integrálása árazási döntésekbe
Az adatelemzésen alapuló fejlett árazás sikerreceptjének több összetevője van, amelyek közül talán maga az adat
a legfontosabb. Cikkünk azzal foglalkozik, hogyan biztosíthatjuk a megfelelő adatokat az analitikához.

Hogyan építi saját szervezetét az újHÁZ Centrum?
Üzleti intelligencia rendszereket is bevet az irányításba az újHÁZ Centrum építőanyag-kereskedelmi hálózat, amely
59 jogilag önálló társaságból áll. Interjú Dr. Rázsóné Szórády Csillával, az újHÁZ Centrum cégvezetőjével, aki
előad a 31. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.

BI-sarok: Okosmérés a MOL-nál, Ipar 4.0 a Richternél - Interjúk az IFUA IoT
szakmai találkozójának előadóival
Saját energiafogyasztását okosmérés segítségével készül optimalizálni a MOL. A Proof of Concept sikeréről, a
további tervekről beszél Ott Károly, Data Innovation Lead .
A Richternél Data Science csapat terjeszti el az Ipar 4.0 megoldásokat a szervezetben. Mit csináltak eddig és
milyen terveik vannak? Válaszol Dr. Tóth Martin, Data Science témafelelős .

Javaslat CFO-knak: Ne spóroljanak a beszerzési funkción – megéri!
Ha digitális megoldásokkal támogatjuk a beszerzés időrabló, inkább adminisztrációs feladatait, akkor a
szakemberek idejük nagyobb részét tudják értékteremtő feladatokra fordítani.

Kávészünet: Hogyan fejlesszük angol tudásunkat?
7 tipp arra, mi könnyítheti meg előrehaladásunkat az angol nyelvben.

Excel-tipp: Az FKERES praktikus használata nagy méretű táblákban

Egyesületi hírek
Digitalizáció a vállalatirányításban - Milyen szerep jut a controllingnak? (Controlling és teljesítménymenedzsment
Oktatói Munkacsoport - 2019. május 10.)
Üzleti modellezés 2. - Vállalkozói praktikák, szemléletmód (Családi Vállalkozások Munkacsoport, 2019. május 1718.)
Jelentkezés
A Menedzsment és Controlling Egyesület 2019. évi rendezvényei

IFUA
A jövő megérkezett! Idén májusban is BMCF!
Program és regisztráció
Idén 47. alkalommal, ősszel újra az 5 lépcsős Controlling Akadémia!
Program és jelentkezés

Közelgő képzéseink:
Önkiszolgáló megoldás Excel környezetben – Riportkészítés Microsoft Power BI (Power BI Desktop,
PowerPivot, Power Query, PowerView) eszközzel (2019. május 29.)
Program és jelentkezés
IT Controlling (2019. május 30.)
Program és jelentkezés
Sikeres controller - készségfejlesztés controllereknek (2019. június 12.)
Program és jelentkezés

Humor-sarok: Miért lettem statisztikus?
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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