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Előadóink lesznek

Fókusztémák:

Digitális transzformáció a CFO-területen

Fenntarthatóság a vállalatirányításban

Stratégia & transzformáció – új lendület az újranyitáshoz

S/4HANA bevezetési tapasztalatok

Monitor kerekasztal a CFO-kat érintő aktuális kérdésekről

Részletes program

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. Jelentkezés

Chatbotok a CFO területen – Nicsak, ki
beszél?
Nem könnyű kialakítani, de talán még nehezebb fenntartani, hogy az igazságnak –
vagyis mindenféle adatnak - csak egyetlen forrása legyen a vállalatnál. A chatbotok
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azonban segítenek. Cikkünk gyakorlati példákat is bemutat.

Miért �zetett az SAP 360 milliárdot egy
startupért?
A transzformációs projektek méretének, árának és bonyolultságának drasztikus
csökkentését ígéri az SAP. Ebben új szerzeménye, a Signavio segít.

BI-sarok: Az adattó szerepe a CFO területén
Az adattó és az adattárház egymást kiegészítő technológiák. De mire jó az egyik és
mire a másik?

Ezek a cikkeink is érdekelhetik:
Driver alapú szcenáriómodellezés
Napjainkban a vállalatok a működés újraindítására koncentrálnak. Pontosan úgy,
ahogy egy évvel ezelőtt is tették. Ez teszi aktuálissá akkori cikkünket, amely
bemutatja, hogy a driver alapú szcenáriómodellezés lehetővé teszi a gazdasági
bizonytalanság kezelését és tervezhetővé alakítja a vállalati működést.

10 éves a Green Controlling Díj
A német Green Controlling Díj mintájára született meg az IFUA Green Controlling Díj,
amelyet először az idén, a 33. e-BMCF-en adnak át. Interjú az immár 10 éves
németországi díjról annak alapítójával, Horváth Péter professzorral.

Excel-tipp: Indirekt függvény az Excelben

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!
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E havi Excel-tippünkben az Excelben használható INDIREKT függvényt fogjuk
bemutatni, amivel dinamikusan tudunk cellareferenciákat és értékkivonatokat
készíteni, a cellák tartalma alapján.

Közösségi hírek 
Képzési kimenetek a controlling oktatásban – A Menedzsment és Controlling
Egyesület Teljesítménymenedzsment és Controlling Oktatói munkacsoport online
workshopja – 2021. május 14. 

Enneagram – önismeret és emberismeret – A Menedzsment és Controlling Egyesület
Családi Vállalkozások Munkacsoportjának workshopja – 2021. május 29.

IFUA
33. e-BMCF: Transzformáció és fenntarthatóság a vállalatirányításban - május 27.

Hatásos beszámolás - június 10.

Controlling Akadémia 2021. ősz
Irányítás és controlling - szeptember 21-23.
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás - október 19-21.
Stratégia és controlling - november 9-11.
Tervezés - november 23-25.
Beszámolás - december 14-16.
 

Humor-sarok
Az információ torzulása

A Menedzsment & Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners Kft. támogatásával jön

Olvasson tovább!

Elolvasom a viccet!
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létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@horvath-partners.com.
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