Hasznos mutatószámok termelőüzemeknek: TEEL, OOE, OEE
Termelőüzemekben az eszközök kihasználtságát a TEEL, OOE és OEE mutatókkal lehet mérni.
Cikkünkből kiderül, melyik mire jó.

A költségcsökkentés nyolc területe a banki értékesítésben
A német ifo gazdaságkutató intézet üzleti klíma mutatója 2019 augusztusában az elmúlt hét év legalacsonyabb
értékét mutatta. Nem csoda hát, hogy a német bankok számára fontos téma az értékesítés költségeinek
csökkentése. Bár nálunk még az idén is várhatóan szépen nő a GDP, a német példa jelzi: az itthoni bankokban is
ideje javítani az értékesítés hatékonyságát.

Közeleg a biztosítók IFRS 17 átállása: hogyan készüljünk fel az új
biztosítási standard bevezetésére?
Az IFRS 17 standard alapjaiban fogja megváltoztatni azon társaságok számviteli elszámolásait, amelyek biztosítási
szerződéseket bocsátanak ki. Bár a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2022 januárjára halasztotta
bevezetést, ideje elkezdeni a felkészülést.

BI-sarok: Trendek 2020
Az adatminőség és a törzsadatkezelés immár harmadik éve a legfontosabb trend az üzleti intelligenciában. A
második helyre az adatfeltárás és adatvizualizáció került, szintén már harmadszor. A német BARC kutatóintézet
jelentése alapján összefoglaljuk a legfontosabb BI-trendeket.

Kávészünet: Hogyan mondjunk nemet a főnökünknek?
Öt lépés ahhoz, hogy nemet tudjunk mondani. Mert nem kell mindig engedelmeskedni.

Excel-tipp: Egyedi értékek számának meghatározása egy tartományban

Egyesületi hírek
Látogatás a Transferwise budapesti irodájába - Hatékonyság és controlling 21. századi irodai környezetben

IFUA
Touchdown! Stratégiai kézikönyv - a könyvesboltok mellett honlapunkon is megrendelhető!
Controlling Akadémia
Irányítás és controlling február 18-20.
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás március 17-19.
Stratégia és controlling április 21-23.
Tervezés május 19-21.
Beszámolás június 16-18.

Controlling Akadémia Specializációk
A controller, mint a változások mestere (Change Agent) március 17-19.
A controller, mint Information Manager április 21-23.
Financial Controlling május 19-21.
Tekintse meg 2020-as képzéseinket:
Controlling
Business Intelligence
Vezetőknek
Stratégia
HR
IT
Készségfejlesztés
Működésoptimalizálás

Humor-sarok: A projektek hat fázisa
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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