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Válogatás az elmúlt 12 hónap legolvasottabb
cikkei közül – ezeket ajánljuk a nyárra!

97. M&C levél: Superforecasting
A szuper előrejelzők óvatosak és szerények. Többségük pragmatikus ember, aki nem

szeret bele saját elméleteibe, valószínűségben gondolkodik és kikerüli a kognitív

csapdákat – erről felmérések tanúskodnak. De mire használhatjuk az effajta kutatási

információkat a gyakorlatban?

Miért bukik el sok előrejelzés?

Olvasson tovább!

https://us14.campaign-archive.com/?e=2114660b47&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=dd7e2622ec
https://www.controllingportal.hu/superforecasting/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=mc-levelek


Az egyik leggyakoribb előrejelzési hiba a túlillesztés, amely vállalati környezetben is
rendszeresen előfordul. Mi ez és hogyan kerüljük el? Előzetesen egy jótanács: ha egy
modell nagyon pontos, az elsőre legyen mindig nagyon gyanús.

Az adattó szerepe a CFO területén
Az adattárház az üzleti felhasználóknak való. Az adattó elsősorban az
adattudósoknak. Háttér és összehasonlítás.

BI-sarok: Low-code - Buzzword vagy egy új
technológiai megközelítés?
Bármilyen üzleti applikációt lehet low-code fejlesztési technikával - vagyis gra�kus
interfészeken keresztül – készíteni. A cikk bemutatja a low-code platformokat és hogy
miért, mikor és mire érdemes ezeket használni.

Jövedelmek pénzügyes munkakörökben
A Controlling Világ az idén két forrásból is kapott adatokat a pénzügyi területen
elérhető jövedelmekről, így két cikkben is foglalkoztunk ezzel az igen népszerű
témával.

A legnépszerűbb Excel-tippek:

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Controller �zetések 2021

Pénzügyes bérek 2020

https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/miert-bukik-el-sok-elorejelzes/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=elorejelzes
https://www.controllingportal.hu/az-adatto-szerepe-a-cfo-teruleten/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=bi-sarok
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/low-code-buzzword-vagy-egy-uj-technologiai-megkoezelites/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=bi-sarok
https://www.controllingportal.hu/controller-fizetesek-2021-ben/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=finance+controlling
http://controllingportal.hu/penzugyesek-berei-2020-ban/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=finance+controlling


Keresőfüggvények korlátainak megkerülése

Feltételes formázás

Kimutatásdiagram

Power Query használata Excelben

Többszörösen előforduló érték kikeresése tömbfüggvénnyel (FKERES „kiterjesztve”).
Ráadás: kis kezdőbetűk nagyra cserélése függvénnyel

Egyesületi hírek
MCE-workshop (2021.08.31. 15:00-17:00)
Téma: Kampec az egyesületeknek! Tényleg? Az ICV él és virul. Megbeszéljük, mi a
titkuk. Az esemény hibrid lesz: személyesen és online is lehet csatlakozni.

IFUA Data & Digital - szeptember 29.
A webkonferencia fókuszában a vállalati transzformáció folyamati,
adatmenedzsment és technológiai megoldásai szerepelnek.

Előadóink neves hazai és nemzetközi vállalatok vezetői: 
ASPEN FRANCE SAS | BAT | CONTINENTAL | EATON | EGIS | E.ON | GRANDVISION |
GUURU | KÉSZ Csoport | KIFLI.HU | KNORR-BREMSE | LAC Holding | MVM Csoport |
OTP | PostNL | RICHTER | TUNGSRAM | Városliget Zrt. | VODAFONE

12 előadás mellett 3 kerekasztalban beszélgetünk izgalmas témákról: 
Adatoktól a vezetői riportokig
Nők az IT-ban
Future of Work 

Intelligent Process Management by SAP BPI
Do you want to prepare your company for S/4 Implementation? Join to our special
event and listen to lessons learned from customers who already successfully did this
transition. 

Program

https://www.controllingportal.hu/keresofuggvenyek-fkeres-es-index-hol-van-korlatainak-megkerulese-tetszoleges-sorszamu-ertek-visszateritese/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=excel-tippek
https://www.controllingportal.hu/felteteles-formazas-2/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=excel-tippek
https://www.controllingportal.hu/kimutatasdiagram-letrehozasa-funkcioi-es-szurese-szeletelokkel/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=excel-tippek
https://www.controllingportal.hu/power-query-hasznalata-excelben/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=excel-tippek
https://www.controllingportal.hu/tobbszorosen-elofordulo-ertek-kikeresese-tombfuggvennyel-fkeres-kiterjesztve-raadas-kis-kezdobetuk-nagyra-cserelese-fuggvennyel/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=excel-tippek
https://mce.hu/kampec-az-egyesuleteknek-tenyleg-az-icv-el-es-virul-megbeszeljuk-mi-titkuk/
https://conf-digital.horvath-partners.com/hu/


Date: 22.09.2021
Time: 10:00 – 12:00
Location: online (Teams)

IFUA
Hatásos beszámolás - szeptember 30.
Sikeres controller - szeptember 30.
Korszerű tervezési és forecasting módszerek - december 7.

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: A legnépszerűbb viccek
Egészségvédelem home o�ce-ban

A statisztikus üzenetrögzítője

A lágyszívű főkönyvelő

Bírság és adó

Felválthatják-e a controllereket a robotok?

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

Adatkezelés

Program

https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/hatasos-beszamolas-online/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/sikeres-controller-keszsegfejlesztes-controllereknek/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/korszeru-tervezesi-es-forecasting-modszerek/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/korszeru-tervezesi-es-forecasting-modszerek/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/1-lepcso-iranyitas-es-controlling/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv221&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/2-lepcso-vezetoi-szamvitel-koeltseg-es-teljesitmenyszamitas/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv221&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/3-lepcso-strategia-es-controlling/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv221&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/4-lepcso-tervezes/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv221&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/5-lepcso-beszamolas/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv221&utm_content=ifua
https://www.controllingportal.hu/egeszsegvedelem-home-office-ban/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=viccek
https://www.controllingportal.hu/a-statisztikus-uzenetrogzitoje/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=viccek
https://www.controllingportal.hu/a-lagyszivu-fokonyvelo/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=viccek
https://www.controllingportal.hu/birsag-es-ado/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=viccek
https://www.controllingportal.hu/birsag-es-ado/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=viccek
https://www.controllingportal.hu/felvalthatjak-e-a-controllereket-robotok/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv222&utm_content=viccek
https://www.facebook.com/ifua.horvath/
https://www.linkedin.com/company/ifua-horvath-partners
https://www.horvath-partners.com/hu/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=mailchimp&utm_content=footer
mailto:controllingvilag@horvath-partners.com
https://www.controllingportal.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
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