Pénzügyi vezetők tavalyi tapasztalatai és várakozásai 2021-re
Felértékelődött a controllerek szerepe a járványban – derül ki pénzügyi vezetők körkérdésünkre adott
válaszaiból. Rövid beszámolók neves szakemberektől a tavalyi év menedzseléséről és az idei évre
való felkészülésről.

Smart Energy Management – aktualitások az okos energiagazdálkodásról
Az okos mérés, a részletes adatgyűjtés és ezek analitikus feldolgozása elengedhetetlen a korszerű
energiamenedzsmenthez. Cikkünk az ehhez kapcsolódó adókedvezményekre és az idei évtől érvényes
szabályozásra is kitér.

BI-sarok: Döntéstámogató rendszerek
Magyarországon keveseknek van még tapasztalatuk digitális döntéstámogató platformokkal (DDP), de Györke
Dánielnek, a SYNLAB Hungary CIO-jának, a SYNLAB International BI vezetőjének már van. Öt kérdeztük a
Forrester DDP-elemzése kapcsán.

Excel-tipp: Power Query használata Excelben

Közösségi hírek
Monitor: Aktualitások a pénzügyi & controlling területen (február 9.)
Monitor címmel indít közös webinárium sorozatot a Menedzsment és Controlling Egyesület és az IFUA Horváth &
Partners a pénzügyi és controlling terület vezetői, szakemberei számára. Az első, februári kerekasztal témája az új
év indulásához kötődő aktualitások áttekintése.

IFUA
Áruházi hatékonyság javítása digitális eszközzel, adatokra építve
A jelenlegi gazdasági környezetben az áruházak, boltok számára létkérdés a változások gyors követése. Ebben tud
támogatást nyújtani a mobilapplikáció alapú CapacityInsight eszköz, amely lehetővé teszi a norma alapú
tevékenységmérést és modellezést. Cikkünkből kiderül, hogyan.
BioNTech - Horváth & Partners együttműködés
A BioNTech cég köszönetét fejezte ki azoknak a partnercégeknek, amelyek segítették a COVID-19 vakcina

kifejlesztésében. Köztük van a Horváth & Partners is, amely a több mint két éve tartó együttműködésben most egy
holisztikus CFO-Agenda implementációját támogatja.
Webináriumok
Áruházi hatékonyság javítása digitális eszközzel, adatokra építve (január 25.)
Milyen témákra kell fókuszálni a beszerzésben 2021-ben? (január 28.)
Smart Energy Management - költségmegtakarítás és hatósági megfelelés 2021. január 1-től (január 21.)
Online képzések 2021 első félévében
Hatásos beszámolás (2021. február 23.)
IT Controlling (2021. február 24.)
Sikeres controller – készségfejlesztés online fókusszal (2021. február 17.)
Termelési controlling (2021. március 17.)
Üzleti intelligencia online képzések

Humor-sarok: A lágyszívű főkönyvelő
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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