Robotok controllereknek
Szeretne többször szünetet tartani munka közben? Ha igen, használjon robotokat! Példákon
keresztül mutatjuk be, hogyan szabadítják fel a szoftverrobotok a controllereket az unalmas,
ismétlődő rutinfeladatok alól s hogyan teremtenek időt az érdemi munkára – meg a pihenésre.

A Flex pénzügyi területének átalakítása
A controlling szerepe egyre jobban adatmenedzsment strukturálás felé tolódik a Flexnél, hogy minőségi
információkká alakíthassák a keletkező adatokat. Interjú Csordás Péter finance managerrel, a Menedzsment és
Controlling Egyesület konferenciájának egyik előadójával.

BI-sarok: Hogyan építi be a működésébe a digitális csatornákat az
Auchan?
A vásárlók igényeit követve fogott bele az Auchan például az online élelmiszer kereskedelembe, amely két
számjeggyel bővülő kategória a teljes internetes kereskedelmi forgalmon belül. Erről beszél Szomolányi Márk,
digitalizációs és internetes kereskedelmi igazgató, aki előadott a 31. BMCF-en. Videó, 3 perc 21 mp.

People1st: Üzleti előny az emberi viselkedés megértéséből
Előfordult már, hogy a felettesei folyamatosan nyomtak pénzt valamibe, pedig egy idő után a számokból már
látszott, hogy ennek semmi értelme sincs? Azért történt, mert nehezen ismerjük be a veszteségeket. Cikkünk
bemutatja az emberi viselkedés effajta mozgatórugóit, amelyek ismerete az üzleti életben is hasznos.

Kávészünet: Mit tehetünk, ha rossz főnökünk van?
Egy rossz főnöktől menekülni kell, de ez csak a legritkább esetben sikerül azonnal. Mutatunk 7 praktikát, amelyek
segítségével elviselhetővé tehetjük a helyzetet, míg végre bekövetkeznek a jobb idők.

Excel-tipp: Szövegösszefűzés függvény

Egyesületi hírek
Intelligens vállalatok Magyarországon – Beszámoló a 14. Menedzsment és Controlling konferenciáról
Mi fán terem? A LEAN szemlélet, 5S és a Six Sigma??? – workshop – november 15-16.
A workshopot Zseli Dávid, az IFUA Horváth & Partners lean szakértője vezeti.
Digitalizáció a menedzsment és controlling tárgyak oktatásában – összefoglaló a workshopról

IFUA
Biztosan induló idei képzéseink, melyekre még lehet jelentkezni:

A controller mint Information Manager november 18-20.
Advanced Analytics Pythonnal november 21-22.
Tervezés november 27-29.
Beszámolás december 10-12.

Humor-sarok: A Brexit jövője
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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