Válogatás az elmúlt 12 hónap legolvasottabb cikkei közül –
ezeket ajánljuk a nyárra!

M&C levél: Önkiszolgáló BI – áldás a controlling szervezetnek
A vállalaton belül a legnagyobb eséllyel a controller képezheti ki magát önkiszolgáló BI szakértővé. Cikkünkből az is
kiderül, hogy mit tehet ennek érdekében.

Mikor okoz bevételkiesést a készlethiány?
Nem mindig éri meg expressz fuvart vagy túlórát elrendelni, ha a termékünk kifogyott a polcról.

Mi mindent szalasztunk el, ha leegyszerűsítjük az S/4HANA bevezetését?
Az S/4HANA Finance használatával a vezetői számvitel eredménye folyamatosan megegyezik a pénzügyi
számvitel eredménykimutatásával. De ha elkapkodjuk a bevezetést, és az áttérést pusztán technikai migrációként
kezeljük, akkor éppen ezt az előnyt veszítjük el.

Roadmap S/4HANA bevezetéshez
Az S/4HANA bevezetése előtt célszerű felmérni a vállalatspecifikus előnyöket, lehetőségeket és kockázatokat. Erre
építve alakíthatjuk ki a migrációs stratégiát és a megfelelő roadmapet.

Controller és könyvvizsgáló együttműködése
A controller és a könyvvizsgáló nézőpontja különböző, mégis tudniuk kell szorosan együtt dolgozni, bonyolult,
nehéz témakörök kapcsán. Megadjuk ehhez a kulcsot.

BI-sarok: Mit kell tanulnia annak, aki eddig az Excel világában élt?
Nehéz megmondani, hogy egy vállalat életében mikor jön el az a pillanat, amikor Excelről célszerű valamilyen
Enterprise Analytics célszoftverre váltani. Adunk támpontokat a megfelelő időpont felismeréséhez és a
szoftverválasztáshoz is.

Karrierépítés: Milyen területeken fejlődjön 2019-ben?
Az alapvető controlling ismereteken túlmenően három specializációs irány mentén érdemes továbbképezniük
magukat a controllereknek. Új témák is körvonalazódnak.

Controller fizetések

Táblázatok a különböző pénzügyi pozíciókban elérhető fizetésekről. Kitérünk arra is, hogy mitől válik egy controller
keresetté a munkaerőpiacon.

Kávészünet: Hogyan fejlesszük angol tudásunkat?
Adunk 7 tippet arra, hogyan válhat a tanulás szórakoztatóbbá és eredményesebbé.

A legnépszerűbb Excel-tippek
Pivot tábla/Kimutatástábla felturbózása
Gyorsbillentyűk az Excelben
8 gyakori Excel hibaüzenet és orvoslásuk

Egyesületi hírek
14. Menedzsment és Controlling konferencia – Az intelligens vállalat – Kecskemét, 2019. október 17.
Az enneagram alkalmazása a gyakorlatban – Extra workshop – 2019. augusztus 23-24.

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.
Pénzügy nem pénzügyeseknek 2019. október 9-10.
Hatásos beszámolás egy napban 2019. október 15.
Önkiszolgáló megoldás Excel környezetben – Riportkészítés Microsoft Power BI (Power BI Desktop, PowerPivot,
Power Query, PowerView) eszközzel 2019. szeptember 26.
Riportok, beszámolók szakszerűen - vezetőknek 2019. november 7.
További őszi rendezvények

Humor-sarok: a legnépszerűbb viccek
Gépi tanulás a bárban
Adattudós állásinterjún
Az álmatlan controller
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