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IFUA Data & Digital 2021: foglalja be a
naptárjában!
Idén szeptember 29-én rendezzük meg a webkonferenciát, mely a hagyományos
Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Enterprise Analytics szekciójának
folytatásaként jött létre.
A tavalyi esemény nagy sikere azt bizonyítja, hogy a vállalatvezetők, gazdasági
szakemberek, üzleti elemzők és controllerek nyitottak a digitalizációs
vállalatirányítási újdonságokra. 
A webkonferencia fókuszában a transzformáció folyamati, adatmenedzsment és
technológiai megoldásai szerepelnek.

Előadóink lesznek:

Peter Klekner (CEO, ki�i.hu): Digitális értékesítés sikere
Bartó Péter (Digital Solutions Leader, Knorr-Bremse Vasúri Rendszerek): 
Mi van akkor, ha még éretlen a cég, de bele akar csapni a BI-ba?
Gunyits Zakariás (Chief Data O�cer, MVM Csoport): Digitalizációs kihívások
Klementisz-Csikós Gábor (Digitális transzformációs igazgató, KÉSZ Csoport):
Digitális transzformáció az építőiparban
Majtényi Márta (CIO, Tungsram): Nők az IT-ban - kerekasztal
Continental Automotive Hungary Kft. (felkérés alatt): Digitális fejlesztő
központ kialakítása globális leszállítási képességekkel
Polereczki Andrea (CISO/CCSO, Inter-Computer-Informatika Zrt.):
Nők az IT-ban - kerekasztal

SAP S/4HANA – ösztönzés a vállalati
folyamatok átalakítására
Az ERP megújítása nem veszített jelentőségéből a járvány kezdete óta, sőt, sok
szervezetnél még fel is gyorsult - mutatta ki a Horváth tanulmánya, amely a SAP R/3-
ról S/4-re átálló vállalatokra fókuszált.

Jelentkezés
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BI-sarok: Újra lángra fogja lobbantani
az SAP BI stratégiáját a BO BI (SAP
BusinessObjects BI)?
Az SAP előtt hatalmas lehetőség áll a BI stratégiájának (élen járó ügyfelei BI
stratégiájának) megújítására. Vajon milyen irányba lenne célszerű elmozdulnia? 

Treasury felmérés
Hektikus devizaárfolyam-mozgások, megugró in�áció, kamatemelések, rapid
nyersanyagár-emelkedések – mindez igencsak szükségessé teszi a piaci kockázatok
kezelését.  Ugyanakkor a vállalati treasury szakmában is hódítanak az automatizált
megoldások, a robotizáció vagy a mesterséges intelligencia. 

Szeretné megtudni, hogy az Ön vállalatánál mennyire fejlett a treasury funkció a
többi hazai közép- és nagyvállalathoz képest? Ha igen, vegyen részt kutatásunkban!
A felmérésben résztvevő vállalatvezetőknek visszacsatolási lehetőséget biztosítunk
az egyedi eredmények bemutatására. 

A kérdőív kitöltése kb. 10-15 percet vesz igénybe. Június végéig várjuk a válaszokat.
Közreműködését előre is köszönjük.

Ezek a cikkeink is érdekelhetik:
Adatdopping a foci EB-n
A big data átformálja a labdarúgást is. A hatalmas adatbázisok elemzésének hála ma
már pontosan lehet tudni, mitől lesz sikeres egy focicsapat.
Az IFUA ügyvezetőjének cikke a G7-en. 

Gyökeres fordulat előtt a biztosítási kárrendezés
Merre viszik a biztosítási kárrendezést az ügyfélelvárások és a technológia fejlődése?
Kollégánk megírta a Világgazdaságban.
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Controlling Akadémia – 45. alkalommal, újra
onsite!
2021. őszére újra meghirdetjük a hazai gazdaságiszakember-képzésben egyedülálló,
átfogó tanfolyamunkat. 
Az alkalmazott üzleti szimulációk révén élményszerű a fejlődés, a kommunikációs
tréningnapokon controllingspec�kus helyzeteket dolgozunk fel. 
Oktatóink a vállalati gyakorlatban bevált, legkorszerűbb ismereteket és gyakorlati
módszereket mutatják be.  

Excel-tipp: Irányított szűrés használata
E havi Excel tippünk az irányított szűrés funkciót mutatja be. Az alap szűrés funkció
használata mindenki számára ismert, azonban az irányított szűrés kevésbé elterjedt.
Irányított szűrésnél egy külön táblázatban adjuk meg a szűrési feltételeket és a
funkciónak egyik előnye, hogy a kritérium listát szűrés során végig látjuk. Emellett,
amennyiben nincs szükségünk mindenre a kiinduló táblázatból, ez a funkció lehetővé
teszi csak a szükséges oszlopok megjelenítését szűrés után.

Egyesületi hírek 
Csapatépítő kirándulást szervez a Menedzsment és Controlling Egyesület (június 26.)

IFUA
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.

Hatásos beszámolás - szeptember 30.

Nézze meg a programot!
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Sikeres controller – készségfejlesztés controllereknek - szeptember 30.
Korszerű tervezési és forecasting módszerek - december 7.

Humor-sarok
Csodaszép nap

A Menedzsment & Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners Kft. támogatásával jön
létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@horvath-partners.com.
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