
CFO Agenda 2020 – mentse el a naptárjába! (2020.05.26.)
Immár 32. alkalommal rendezzük meg a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumot, melyen az
elmúlt évtizedekben közel 9000 vezető és gazdasági szakember vett részt.
Konferenciánk idei fókusztémái:
CFO-kihívások az új évtizedben | Digitális ökoszisztéma | Agilis teljesítményirányítás, agilis szervezet
a CFO szemszögéből | Korszerű Business Intelligence & Enterprise Analytics megoldások | Új
munkakörök a CFO területen 
Foglalja be ezt a napot a naptárjában, hamarosan jelentkeztünk a részletes programmal!

M&C levél: Üzleti platformok – nem tudjuk kikerülni őket
Akár akarjuk, akár nem, az üzleti platformokkal foglalkozni kell. A digitális innovátorok átformálják a vevők
elvárásait, s aki nem felel meg ezeknek, annak terméke/szolgáltatása leértékelődik. Insight-driven vállalattá kell
válni, amely megszállott módon elemez, s amelynek CFO-ja nem spórolja meg az adatokba és az elemző
eszközökbe fektetett tőkét.

Infografika: A sikeres S/4HANA bevezetés titkai
Az átállás S/4HANA-ra elkerülhetetlen, de egyben óriási lehetőség is arra, hogy új alapokra helyezzük vállalatunk
működését. Az IFUA Horváth & Partners „S/4HANA bevezetéséről őszintén” című ügyféltalálkozója alapján
infografikát készítettünk a sikerhez vezető út legfontosabb lépéseiről.

CFO Study: töltse ki!
CFO-knak és controlling vezetőknek szóló kutatásunk arra keresi a választ, hogy hol tart jelenleg a CFO terület a
digitalizáció felé vezető úton. A kérdőív emellett az üzleti intelligencia, a fejlett elemzési megoldások és integrált
platformok jelentőségét is vizsgálja.
A felmérésben az 5 mrd Ft fölötti árbevételű vállalatok részvételére számítunk, cégenként egy kérdőívet várunk.
A kitöltést az idén 32. alkalommal megrendezésre kerülő BMCF konferenciára szóló belépővel honoráljuk, ahol
bemutatjuk a felmérés eredményeit.

A dashboard bevezetés 5 fő buktatója
Mire érdemes odafigyelni, ha dashboard bevezetés előtt állunk? Milyen buktatókkal találkozhatunk? Hogyan lehet
ezeket elkerülni?

BI-sarok: TM1 User Day az idén is!
Hatodik alkalommal rendezzük meg április elején szokásos szakmai fórumunkat, melynek fő célja a
tapasztalatcsere és az újdonságok bemutatása. További részletek

Kávészünet: Hogyan verjük vissza a személyes támadásokat a
munkahelyen?
Sajnos, a gorombaságok, a szóbeli támadások a munkahelyen is nagyon gyakoriak. Mit tehetünk, hogy ilyen
helyzetben frappánsan reagáljunk?

http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/konferencia-2020/
http://controllingportal.hu/95-mc-level-uzleti-platformok/?utm_medium=portal&utm_source=205cv&utm_campaign=mc-level
http://horvath-partners.com/index.php?id=1745&L=3
http://d432.keyingress.de/?i_survey=2__814be38d20ff5fcda7c6a25a129ca6c8
http://controllingportal.hu/a-dashboard-bevezetes-5-fo-buktatoja/?utm_medium=portal&utm_source=205cv&utm_campaign=bi-sarok
http://controllingportal.hu/tm1-user-day-6-0-2/?utm_medium=portal&utm_source=205cv&utm_campaign=bi-sarok
http://controllingportal.hu/tm1-user-day-6-0-2/?utm_medium=portal&utm_source=205cv&utm_campaign=bi-sarok
http://controllingportal.hu/szemelyes-tamadasok-a-munkahelyen/?utm_medium=portal&utm_source=205cv&utm_campaign=kaveszunet


Excel-tipp: Egyéni számformátumok profi módon

Egyesületi hírek
A Menedzsment és Controlling Egyesület (MCE) tagjai választhatják az ICV-MCE Duális tagságot, amellyel
egyszerre vehetik igénybe a Nemzetközi Controller Egyesület (ICV) és az MCE által nyújtott szolgáltatásokat. Az
előnyöket infografika mutatja be.

IFUA
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás március 17-19.
Pénzügy nem pénzügyeseknek március 25-26.
Termelési controlling március 26.
Önkiszolgáló megoldások - Power BI május 21.
Beszámolás június 16-18.
Controlling Akadémia 2020. ősz szeptember 22-december 17.

Humor-sarok: Tévedni emberi dolog...
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