M&C levél: A digitális beszámolás negatív következményei
A digitalizáció nem csak megold meglévő problémákat, de újakat is teremt. Sőt, esetenként
súlyosbíthatja is a bajainkat, miközben azt hisszük, hogy minden rendben van.

Mit tegyünk kapacitáshiány esetén?
Előbb-utóbb minden vállalat szembesül azzal, hogy több terméket vennének tőle, mint amennyit képes előállítani.
Megmondjuk, mit lehet tenni, ha a bővítés nem megoldás.

Az IoT projektek sikerének titka
Minden alapvető feltétel adott, a vállalatok mégsem ruháznak be tömegesen IoT projektekbe. Cikkünk sorra veszi a
buktatókat és elkerülésük módját.

BI-sarok: A Decathlon, a szentháromság és a digitalizáció
Eredményesen digitalizál a Decathlon, de azért volt példa arra is, hogy valami nem jött be. Erről beszél Pósfai
Gábor, Country Leader, Decathlon Austria, aki előadott a témáról a 31. BMCF-en. Videó, 2 perc 41 mp.

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: 10 tipp az e-mailezéshez
Hogyan írhatunk olyan e-mailt, amelyet el is olvasnak, ugyanakkor hogyan védhetjük magunkat az e-mail-áradattal
szemben?

Excel-tipp: Vízesés diagram alkalmazási területei

Egyesületi hírek
14. Menedzsment és Controlling konferencia – Az intelligens vállalat – Kecskemét - 2019. október 17.
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Controlling Akadémia 2019. szeptember-december

IT controlling (2019. szeptember 18.)
Advanced Analytics - Python alapok egy napban (2019. szeptember 18.)
Irányítás és controlling (2019. szeptember 24-26.)
Power BI (2019. szeptember 26.)
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás (2019. október 8-10.)
Pénzügy nem pénzügyeseknek (2019. október 9-10.)
Hatásos beszámolás egy napban (2019. október 15.)
Riportok beszámolók vezetőknek (2019. november 7.)

Humor-sarok: Hogyan kerüljük el a kudarcot?
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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