
Vegyen részt a BMCF-en online!
Még sosem volt ilyen könnyű részt venni a BMCF-en: az idén online tartjuk meg és ezért ingyenes
lesz. Regisztráljon Ön is az október 15-iki konferenciánkra!

Témák:
Melyek most a CFO-k prioritásai, milyenek az üzleti kilátások, hogyan alakul át a pénzügy és a
controlling? – Melyek a legvalószínűbb posztkorona-forgatókönyvek, mit mondanak erről neves
gazdasági, pénzügyi, tőkepiaci és információtechnológiai szakemberek? – A karanténnak
köszönhető hatalmas digitalizációs ugrás után hogyan tovább?

Előadóink a következő szervezetektől érkeznek:
BORSODCHEM | BPW | BUSCH | FLEX | GENERALI | GRUNDFOS | GÜNTNER TATA |
HIRTENBERGER | HOLD | INNOGY | INTERNATIONALER CONTROLLER VEREIN | 
KNORR BREMSE | MKB | OTP

Ha nem tud az elejétől a végéig velünk maradni, akkor is bekapcsolódhat azokra az előadásokra,
amelyek a legjobban érdeklik. 

Nézze meg a programot és regisztráljon!

Hosszú távú kockázattervezés
A BMCF-en előad a Nemzetközi Controller Egyesület (Internationaler Controller Verein, ICV) elnöke, Prof. Dr.
Heimo Losbichler is. Angol nyelvű előadásának címe: The Role of Controlling in Times of Crisis. A témához tartozik
a hosszú távú kockázattervezés is, amelyről két szerzőtársával cikket írt az ICV folyóiratába. Ennek magyar nyelvű
összefoglalóját közöljük.

Szimuláció és szcenáriómodellezés
Nem csak válságban hasznos a szimuláció és a szcenáriómodellezés, de ilyenkor különösen az. Angol nyelvű
cikkünk bemutatja, hogyan célszerű ezt alkalmazni, milyen előnyökkel jár és milyen informatikai háttér szükséges
hozzá.

Átalakul a munka világa Magyarországon: jönnek a hibrid munkahelyek
Az iroda nem vész el, csak átalakul – de hogyan? Milyen feladatokat ró ez a vezetőkre, és hogyan használják majd
a munkatársak az irodát? Koltai Vera, az IFUA Horváth & Partners vezető tanácsadója írt erről a Portfólión.

Excel-tipp: Keresőfüggvények korlátainak megkerülése

http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/e-bmcf-shape-the-new-normal/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv212&utm_content=e-bmcf
http://horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/e-bmcf-shape-the-new-normal/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv212&utm_content=e-bmcf
http://controllingportal.hu/hosszu-tavu-kockazattervezes/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv212&utm_content=controlling
http://horvath-partners.com/en/media-center/features-articles/simulation-and-scenario-modelling-an-important-controlling-instrument-in-times-of-crisis-and-beyond/
http://portfolio.hu/gazdasag/20200912/atalakul-a-munka-vilaga-magyarorszagon-jonnek-a-hibrid-munkahelyek-448350
http://controllingportal.hu/keresofuggvenyek-fkeres-es-index-hol-van-korlatainak-megkerulese-tetszoleges-sorszamu-ertek-visszateritese/?utm_medium=portal&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv212&utm_content=excel+tippek


Közösségi hírek
Hogyan nyúljunk hozzá? – Módszertanok a controlling oktatásban – Workshop controlling és
teljesítménymenedzsment oktatók számára – 2020. október 16.

IFUA Horváth & Partners
Készletelemző eszköz
Az alapanyag-készletek csökkentéséhez fejlesztett ki platformot az IFUA Horváth & Partners. Alkalmazásával a
korábban több napi, akár heti manuális elemző munka percekre csökken és hibamentessé, standarddá válik. Az
eszköz kiváltja a korábbi riportokat és lehetőséget ad további elemzésekre.

A sikeres költségcsökkentés 6 pontja
A költségbázis jelentős változtatása nem lehet sikeres az üzleti és irányítási modell újragondolása nélkül. Sorra
vesszük, mit érdemes áttekinteni költségcsökkentés esetén.

Árazást támogató eszköz B2B értékesítéshez
B2B piacon működő vállalatok árazási döntéshozatalát támogatja az IFUA Horváth & Partners eszköze, amely az
árazási irányelveket építi be a mindennapi gyakorlatba és segíti az értékesítőket a megfelelő árak
meghatározásában és érvényesítésében.

Humor-sarok: Assessment Center új munkatársaknak

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