
Az intelligens vállalathoz vezető út hét mérföldköve
Valóban intelligenssé tehető egy vállalat vagy ez csak egy újabb varázsige? És ha létezik ilyen, akkor
hogyan hozható létre? Ha pedig már megvan, milyen veszélyekkel kell szembenéznünk?

Milyen hatással lesz az életünkre a mesterséges intelligencia?
Kell-e félnünk a mesterséges intelligenciától? Nemet mond-e nekünk, eluralkodik-e rajtunk, elveszi-e a munkánkat?
Mérő László matematikus, pszichológus mondja el erről a véleményét videónkban, amelyet a 31. BMCF-en
készítettünk vele.

Megújul a Controlling Akadémia!
A nemzetközi trendekhez igazodóan ősztől szétváltak az alapvető controlling ismeretek és a specializációk. A
controlleri szakmát művelők több irányban fejlődhetnek, a három fő terület: financial controlling, information
management, change management.

Kávészünet: Hogyan adjuk át a munkát a szabadságunk idejére?
7 tipp arra, mit célszerű megtennünk annak érdekében, hogy nyugodtan mehessünk szabadságra. Már 4 héttel
indulás előtt ideje készülődni!

Excel-tipp: A projektköltségek átlátható követése Excelben

Egyesületi hírek
Az MCE BI Munkacsoport harmadik workshopja

Beszámoló a Menedzsment és Controlling Egyesület csapatépítő kirándulásáról

IFUA
Controlling Akadémia
1. lépcső: Irányítás és controlling 2019. szeptember 24-26.
2. lépcső: Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás  2019. október 8-10.
3. lépcső: Stratégia és controlling 2019. november 12-14.
4. lépcső: Tervezés 2019. november 26-28.
5. lépcső: Beszámolás 2019. december 10-12.

Controlling Akadémia specializációk
A controller, mint a változások mestere (Change Agent) 2019. szeptember 17-19.
A controller, mint Information Manager 2019. október 15-17.
Financial Controlling 2019. november 5-7.
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Humor-sarok: A statisztikus hangpostája

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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