
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Process Mining: Adatalapú folyamatelemzés
A process mining (folyamatbányászat) transzparenciát teremt, csökkenti a kockázatokat és a költségeket, valamint
megmutat automatizálási lehetőségeket. Azt szolgálja, hogy a vállalat a legtöbb valós információt a lehető
leghatékonyabb módon nyerje ki a folyamataiból.

Az S/4HANA bevezetés legjobb gyakorlatai
Az S/4HANA bevezetés, ha jól csinálják, egy igazi transzformációs program. Olyan beavatkozás, amely lehetőséget
ad a szervezet alapvető működésének újragondolására.

Miért van szükség Automatizálási Központra intelligens
folyamatautomatizáláshoz?
A robotizált folyamatautomatizálás (RPA) sikeréhez elengedhetetlen a holisztikus megközelítés – ezt nevezzük
intelligens folyamatautomatizálásnak. Ennek érdekében célszerű létrehozni egy Automatizálási Központot, amely
összefogja az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Digital Value 2019
A cégek nem spórolnak a digitalizáción, pedig már érzékelik a gazdasági lassulást. A pénzköltés azonban nem elég
a sikerhez, ahhoz átfogó koncepció is szükséges. A Horváth & Partners német nyelvterületen végzett felmérésének
eredményei négy infografikán.

BI-sarok: Merre tart az IBM?
Egyszerűbb termékportfólió, skálázható felhő és más. Milyen trendek rajzolódtak ki az IBM Data Science & Watson
AI European Partner Technical Summit konferencián?

Kávészünet: Társadalmilag hasznos karácsonyi ajándékok
Annak, akinek mindene megvan, különleges karácsonyi ajándék lehet, ha valamilyen jótékony célra adakozunk az
ő nevében. Ha pedig meg akarunk maradni a tárgyi ajándékoknál, akkor társadalmi vállalkozásoktól vásárolva jó
célokat támogathatunk. Összegyűjtöttünk néhány lehetőséget.

Excel-tipp: Hogyan csökkentsük le Excel fájljaink méretét?
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Egyesületi hírek
LEAN szemlélet, módszertan – Összefoglaló a Menedzsment és Controlling Egyesület Központi
munkacsoportjának őszi workshopjáról.

IFUA
Rendezvénynaptár 2020

Humor-sarok: Télapó pszichológusnál
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