
93. M&C levél: A controller fontosabb, mint valaha
Sokan és régóta jósolják a controller szakma végét. Abból az alkalomból, hogy már a 200. Controlling
Világ jelenik meg, megvizsgáljuk, hogy jogos-e a félelem. Lelőjük a poént: nem. De vajon miért?

Forecast projektek paradoxonai
A gépi előrejelzéses projekteknél gyakran az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy megfelelően beágyazódjanak a
szervezetbe. Egy kutatás alapján olyan paradoxonokat mutatunk be, amelyek gyakran nehezítik a döntéshozatalt,
de azért kezelhetők.

Felkészülés a recesszióra
A visszaesés már érezhető a gyártóiparban. Ahhoz, hogy a recesszió végén majd ki tudjuk használni a növekedési
lehetőségeket, pár hatékonyságjavító intézkedésnél többet kell most tennünk. Cikkünkből kiderül, hogy mire van
szükség.

12 jó tanács agilis transzformációhoz
Az agilis módszertanok használatával magasabb produktivitás, gyorsabb termékfejlesztés, a piaci környezetre való
gyorsabb reagálás és kisebb kockázattal járó szervezeti folyamatok építhetők ki. De mitől lesz egy szervezet agilis?

Hogyan kezeljük a munkahelyi konfliktusokat? Adunk 5 tippet
A munkahelyi konfliktusok megoldásában is segít a Gordon kommunikáció. Mert nem mindegy, hogy mit és hogyan
mondunk a kollégánknak, amikor kifogásolunk valamit a viselkedésében.

Excel-tipp: Interaktív világtérkép készítése

Egyesületi hírek
Mercedes gyárlátogatással egybekötött Menedzsment és Controlling Konferencia Kecskeméten, október 17-én. 
A konferencia programja itt olvasható.

IFUA
Alapításának 30. évfordulóját ünnepelte az IFUA Horváth & Partners 

Jelentkezzen őszi rendezvényeinkre:

Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás – október 8-10.
Business Process Reengineering – október 9. 
Pénzügy nem pénzügyeseknek – október 9-10. 
Hatásos beszámolás egy napban – október 15. 
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Riportok, beszámolók szakszerűen – vezetőknek – november 7.
Stratégia és controlling – november 12-14.
Tervezés – november 26-28.
Beszámolás – december 10-12.

Humor-sarok: Az IT működésének elmélete és gyakorlata
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