
Válogatás az elmúlt 12 hónap legolvasottabb cikkei közül –
ezeket ajánljuk a nyárra!

Hatalmas változás előtt a CFO-szervezet
Mit csinál a Finance Governance Specialist vagy a Data and Process Quality Steward? Ideje megismerkednünk az
efféle újonnan létrejövő szakmákkal. Ezekre lesz ugyanis szükség a CFO-szervezetben, amelyben már nincsenek
főosztályok és osztályok, csak szerepek, munkakörök, teamek és projektek.

M&C levél: A controller fontosabb, mint valaha
Vajon az adattudósok elveszik a controllerek munkáját? Dehogy. Mert bár jobban értenek a statisztikához, az
adatelemzéshez, az eszközökhöz, nem értenek az üzlethez. Ez a controllerek kompetenciái közé tartozik.

Driver alapú szcenáriómodellezés
A sok vállalatnál alkalmazott, végtelenül részletes bottom-up megközelítések nem alkalmasak válsághelyzetben.
Ilyenkor top-down megközelítéssel kell tervezni, s ebben segít a driver alapú szcenáriómodellezés.

Merre billenjen a Mérleg nyelve?
A Mérleg felülvizsgálata rávilágíthat eszköz- és forrásoldali javítási lehetőségekre és az általuk befolyásolt
pénzáramlás időzítésére.

Gamification platform: Biztonságos visszatérés a munkahelyre
Hova üljünk, hogyan tárgyaljunk, hol és hogyan együnk-igyunk a munkahelyen, ha hátrahagyjuk a home office-t?
Nem csak tudást szerezhet, de ki is próbálhatja magát az IFUA Horváth & Partners gamification platformján.
Játsszon Ön is egyet!

BI-sarok: A dashboard bevezetés 5 fő buktatója
Szép, jó és hasznos dolog a dashboard, de ha nem vagyunk körültekintőek a bevezetésnél, bajt okozhatunk.
Mutatunk 5 buktatót.
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Kávészünet: Controller fizetések 2020-ban
Táblázat a pénzügyi területen elérhető fizetésekről, szakértői vélemény a különböző pozíciókhoz szükséges
tudásról és képességekről. Vajon Ön azt kapja, ami megilleti ezen a munkaerőpiacon?

A legnépszerűbb Excel-tippek
Többszintű legördülő lista készítése

Vízesés diagram alkalmazási területei

Hogyan csökkentsük le Excel fájljaink méretét?

Közösségi hírek
MCE
Exponenciális növekedést biztosító üzleti modellek bevezetése – Az MCE családi vállalkozások workshopja - 2020.
szeptember 18-19.

IFUA Horváth & Partners
Új irodába költözik az IFUA Horváth & Partners
2020. augusztus 1-jével a Kopaszi-gáton épült BudaPart Gate irodaházba költözik az IFUA Horváth & Partners.
Az új cím: 1117 Budapest, Buda-part tér 2. A telefonszám nem változik: +36 1 382 8888.
Részletek és térkép 

Online szemináriumok
IT controlling 2020. szeptember 29.
Hatásos beszámolás 2020. szeptember 30.

Controlling Akadémia
Irányítás és controlling  2021. február 18-20.
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás 2021. március 17-19.
Stratégia és controlling  2021. április 21-23. 
Tervezés 2021. május 19-21.
Beszámolás  2021. június 16-18.

Humor-sarok: A legnépszerűbb viccek
Járványkommunikáció

A válságkezelés 4 fázisa

Állásinterjú a robotgyárban

A Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre.
Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu.

http://controllingportal.hu/controller-fizetesek-2020-ban/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=controlling
http://controllingportal.hu/tobbszintu-legordulo-lista-keszitese/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=excel-tipp
http://controllingportal.hu/vizeses-diagram-alkalmazasi-teruletei/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=excel-tipp
http://controllingportal.hu/hogyan-csokkentsuk-le-excel-fajljaink-meretet/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=excel-tipp
http://mce.hu/exponencialis-novekedest-biztosito-uzleti-modellek-bevezetese-meghivo/
http://horvath-partners.com/hu/hireink/bejegyzes/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=85&cHash=b558287f622ee6f242a284585ef1b60c?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=iroda
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/it-controlling/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/hatasos-beszamolas/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/1-lepcso-iranyitas-es-controlling/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/2-lepcso-vezetoi-szamvitel-koeltseg-es-teljesitmenyszamitas/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/3-lepcso-strategia-es-controlling/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/4-lepcso-tervezes/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/5-lepcso-beszamolas/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=ifua
http://controllingportal.hu/jarvanykommunikacio/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=viccek
http://controllingportal.hu/a-valsagkezeles-4-fazisa/?utm_medium=site&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=viccek
http://controllingportal.hu/allasinterju-a-robotgyarban/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv210&utm_content=viccek
http://mailto:controllingvilag@horvath-partners.com/


Felelős kiadó: Radó István

  ·  Szerzői jogvédelem  ·  Impresszum

Copyright C 2002-2019 IFUA Horváth & Partners Kft. 

http://controllingportal.hu/felhasznalasi-feltetelek/
http://controllingportal.hu/impresszum/

