
Hogyan alakítsuk újjá a működési modellt?
Hat kulcsfontosságú tényező szükséges ahhoz, hogy a koronavírus-válság után sikeresen tudjuk
átalakítani a szervezetet. A szerzők részletesen ismertetik ezeket.

Driver alapú szcenáriómodellezés
A jelenlegi helyzetben a vállalatoknak több rövid- és középtávú forgatókönyvre is fel kell készülniük, ezekre
döntéseket, akciókat kell megfogalmazniuk. Ilyenkor jól jön a driver alapú szcenáriómodellezés.

Merre billenjen a Mérleg nyelve?
A költségcsökkentés lépéseinek meghatározásában nagy segítséget nyújthat a Mérleg is, amely rávilágíthat
eszköz- és forrásoldali javítási lehetőségekre és az általuk befolyásolt pénzáramlás időzítésére.

Gamification platform: Biztonságos visszatérés a munkahelyre
Interaktív bemutató arról, hogy a koronavírus-járványban miként védekezhetünk a vírus ellen a munkahelyen.
Játsszon Ön is egyet az IFUA Horváth & Partners gamification platformján!

Webinár felvételről: The office is closed, but efficiency still matters
Hogyan menedzselhetjük a teljesítményt és a hatékonyságot a koronavírus-válságban? Az IFUA Horváth &
Partners Shared Service Centerek számára tartott angol nyelvű webinárjának teljes felvétele.

Excel-tipp: Idősorok
Előrejelzés idősorokból, a leggyakoribb trendfajták, béta0 és béta1 meghatározása, szezonalitás vizsgálata.

IFUA Horváth & Partners
2020. december 31-én megszűnik a SAP Dashboards (CDD) támogatása, az alapjául szolgáló Flash technológia
megszűnése miatt. Új, hosszú távú roadmappel rendelkező megoldást kell találni.

SAP Dashboarding jövője – június 25.

Közösségi hírek
MCE: A koronavírus-válság hatásai, alkalmazott eljárások – interaktív webinár – június 18.

MCE: Adatvizualizáció, reporting az International Business Communication Standards (IBCS®) szerint Power BI-
ban és Zebra BI-ban – webinár a Menedzsment és Controlling Egyesület és az IFUA Horváth & Partners
szervezésében – június 30.
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Humor-sarok: Járványkommunikáció
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