
Advanced Analytics a szervezetben
Az Advanced Analytics (fejlett adatelemzés, rövidítve “AA”) megvalósítása sok vállalat számára
érdekes, intellektuálisan vonzó felvetés. De milyen szervezeti megoldásokkal lehet kialakítani az AA
képességet a vállalatokban? Cikkünk ezt járja körbe.

Hogyan működhet együtt a controller és a könyvvizsgáló?
A controller és a könyvvizsgáló együttműködése szükségszerű, de nem egyszerű. Összefoglaljuk, hogy mivel lehet
a közös munkát segíteni.

Robotizált folyamatautomatizálás (RPA) a controllingban
A számvitelben szerzett kedvező tapasztalatok ellenére eddig alábecsülték az RPA szerepét a controllingban.
Pedig számos controlling folyamat tartalmaz ismétlődő, standardizált tevékenységeket. Mivel a megfelelő
controlling rendszerkörnyezet kialakítása gyakran nagyon idő- és befektetésigényes, sokszor az RPA a
legelőnyösebb megoldás az automatizálásra.

Adaptív IT
Vajon a magyarországi vállalatok IT szervezetei mennyire képesek segíteni a digitális világba vezető átmenetet?
Mert az már nem kérdés, hogy a digitalizáció és annak erősítése minden vállalat számára kulcsfontosságú lesz az
elkövetkező időszakban. A digitális megoldásokat pedig a vállalati IT-nek kell biztosítania, szolgáltatnia.

Német nyelvterületen a vállalati IT szervezetek nincsenek felkészülve arra, hogy a digitalizáció élére álljanak,
döntően üzemeltető, kevéssé proaktív szerepet játszanak – ezt mutatta ki a Horváth & Partners felmérése. A
magyarországi helyzetet is szeretnénk tisztábban látni, erre szolgál itteni felmérésünk. Kérjük, hogy válaszaival
segítse kutatásunkat!

Kérdőív a magyar IT szervezetek digitális felkészültségéről.

BI-sarok: Élet az Excel után
Bemutatjuk, milyen Enterprise Analytics célszoftvereket érdemes megismerni azoknak, akik jelenleg a controlling
feladataikat az Excel eszközkészletének segítségével látják el.

Karrierépítés: Milyen területeken fejlődjön 2019-ben?
Mire érdemes specializálódniuk a controllereknek? Melyek az elsajátításra érdemes új témák?
Controlling képzési trendek 2019-ben.

Az elmúlt és az idei év HR-es szemszögből
A HR-esek sokszor hasonló gondokkal küzdenek, mint a controllerek: a digitalizáció, a folyamatos változás nekik is
bőven ad munkát. Neves HR vezetők, szakemberek beszéltek feladataikról a People1st hírlevelünkben.
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Kávészünet: Hogyan tegyünk újévi fogadalmat?
Az újévi fogadalmak túlnyomó része már februárra meghiúsul. Most még nem késő változtatni, hogy elkerüljük a
kudarchoz vezető hibákat. Ehhez adunk 7 tippet.

Excel-tipp: Függőleges keresés mindkét irányból

Egyesületi hírek
Az Asahi Sörgyár tervezési rendszerének, riportjainak és a sörgyártás folyamatának megismerése (február 21.)

A vállalati tervezés eltérő gyakorlatai - Összefoglaló a Menedzsment és Controlling Egyesület Nyugat-dunántúli
munkacsoportjának workshopjáról

A Menedzsment és Controlling Egyesület 2019. évi rendezvényei

IFUA
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.)

Tekintse meg 2019-es képzéseinket:

Képzéseink - Controlling

Képzéseink - Business Intelligence

Képzéseink - Stratégia

Képzéseink - Vezetőknek

Képzéseink - IT

Képzéseink - HR

Képzéseink - Készségfejlesztés

Képzéseink - Működésoptimalizálás

Humor-sarok: Mi a marketing?

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
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