M&C levél: Posztkorona-forgatókönyvek
Váratlan történéseket nem tudunk megjósolni, de megfelelő technikával le lehet képezni a jövő
alternatíváit. A koronavírus-válság utáni társadalmi-gazdasági helyzetet meghatározó kulcstényezők
alakulását, egymásra hatását előre lehet jelezni és forgatókönyvekbe lehet rendezni. A legnagyobb
valószínűséggel bekövetkező 3-4 forgatókönyv alapján kell dönteni a beruházásokról, az
innovációról, a képzésekről.

BMCF: Shape the New Normal (2020. október 15.)
Májusi konferenciánkat őszre halasztottuk, azt remélve, hogy akkor már a megszokott formában tudunk találkozni.
Sajnos, a bizonytalanság továbbra is nagy, így a digitális forma mellett döntöttünk.
Október 15-én online rendezzük meg a konferenciát, melynek fókusztémája: Shape the New Normal
Neves cégek felsővezetői az újraindítás tapasztalatairól - Mítoszok és tények: kerekasztal a CxO felmérés
eredményeiről - Posztkorona-forgatókönyvek: ágazati körkapcsolás, várakozások, intézkedések, tervek.
Helyszíni közvetítés az IFUA Horváth & Partners új székhelyén berendezett stúdióból hazai és külföldi előadókkal.
A helyszíni pódiumbeszélgetést Horváth Péter vezeti.
Foglalja be a naptárjában október 15-ét! Részletes program hamarosan.

Hogyan készletezzünk, ha bizonytalan a beszállítás?
Mostanság több figyelmet kap, hogy vajon hogyan érkeznek meg a beszállítások. Késnek-e, s ha igen, mennyit?
Cikkünk szerzője erre a bizonytalanságra is kitér, amikor leírja, hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a megfelelő
készletszintek és a vevői kiszolgálás vagy alapanyag-rendelkezésreállás között.

9 tipp a viselkedésalapú árazáshoz
Vásárláskor nem feltétlen döntünk racionálisan. Ha az ilyen viselkedési jellemzőket beépítjük az árazásba, akkor kis
változtatással, minimális költség mellett nagy hatást lehet elérni: növelni a forgalmat, az árréstömeget.

BI-sarok: Rombolhat-e az önkiszolgáló üzleti intelligencia?
Sokat adhat a vállalat hatékonyságához az önkiszolgáló üzleti intelligencia, de kockázatokat is hordoz magában. A
cikkből kiderül, melyek ezek, s hogyan lehet őket elkerülni.

Kiút a riportdzsungelből: vizuális nyelv az IBCS-től
Az önkiszolgáló intelligencia térhódításával egyre többen készíthetnek riportokat egy vállalatnál, s ezek igencsak
eltérő megjelenésűek lehetnek. A közérthetőség érdekében célszerű alapvető kommunikációs és vizualizációs
alapelveket kialakítani. Ebben segít az IBCS sztenderd.

Krízis utáni HR-agenda
A munkatársak egészségének védelme, az együttműködés virtuális formái, kompetenciák az új körülmények között,
a HR digitális átalakítása és a kommunikáció – ennek az 5 pontnak feltétlenül szerepelnie kell napjaink HRagendájában.
Angol nyelvű videó
A működés biztonságos visszaállításában segítséget nyújt ez a játékos, interaktív bemutató

Excel-tipp: Dinamikus névtartomány és grafikon készítése

Közösségi hírek
Exponenciális növekedést biztosító üzleti modellek bevezetése – Balatonfői Yacht Club - Balatonkenese szeptember 18-19.

IFUA Horváth & Partners
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum: Shape the New Normal
2020. október 15.
Foglalja be naptárjában az időpontot!
E-commerce meetup: Fókuszban a viszonteladói értékesítés
B2B webshop, partnershop, mobilshop – ötletek, megoldások, iparági tapasztalatok
2020. szeptember 10., 15:00-17:30, Symbol Budapest
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: Egészségvédelem home office-ban
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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