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IFUA Data & Digital (szeptember 29.)
Mi kell ahhoz, hogy 360 fokos képünk legyen a piacunkról, az ügyfeleinkről? 

dr. Vértessy Dániel, az Aspen France SAS gyógyszeripari cég D/A/CH régiós

üzletfejlesztési szakértőjeként bemutatja, hogyan lehet igazi tükröt tartani a

vállalatról rengeteg külső adat elemzésével a menedzsment számára.

A nők szerepe a digitális transzformációban kerekasztalban nagy tapasztalattal

rendelkező női IT vezetők vesznek részt:

Majtényi Márta, CIO, Tungsram

Neumann-Toró Krisztina, vezető tanácsadó, IFUA

Polereczki Andrea, CISO/CCSO, Inter-Computer-Informatika Zrt.

Tajthy Krisztina, főtitkár, IVSZ

Számos izgalmas kérdés mellett arra fókuszálunk, hogyan lehet vonzóbbá tenni az IT-

t / digitalizációs területet a nők számára, mit kell tenni a cégeknek ennek érdekében.
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101. M&C levél: CFO napiparancsa az
adatökoszisztéma és a mesterséges
intelligencia bevezetéséről
A technológia már lehetőséget ad az új, digitális platformra helyezhető
adatökoszisztéma létrehozására, ami új feladatot jelent a CFO-nak. De milyen
feladatot és miért pont neki?

BI-sarok: Stratégiai tervezés krízis idején és
krízis után - Szimuláció és szcenárióelemzés
A szcenárióelemzés használata egyértelmű versenyelőnyöket kínál a vállalat
számára: jobb döntéseket lehet hozni rövidebb idő alatt, valamint erősödik a vállalat
jövőorientáltsága is.

Nőtt az igény zöld munkahelyekre
A Covid-járvány miatt elterjedt hibrid munkavégzés előnyeit és hátrányait
kiegyensúlyozottan ítélik meg az emberek – derült ki az IFUA Horváth nemzetközi
közösségimédia-felméréséből. A fenntarthatóság egyre fontosabb az alkalmazottak
számára.

Ezek a cikkeink is érdekelhetik:
Újra lángra fogja lobbantani az SAP BI stratégiáját a BO BI (SAP BusinessObjects BI)?
Az SAP forradalmasíthatja a nagy penetrációval bíró BI környezeteit, de ehhez vissza
kell térnie a jól bevált - legszükségesebb - “egy igazság” alapú és akár SAP
alaprendszer-független régi útjához, annak kommunikációjához.

Chatbotok a CFO területen – Nicsak, ki beszél?
Chatbotok használatával a munkatársak hatékonysága nő, és az adatgyűjtési
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folyamatok lerövidülnek. Példák arra, hogy mi mindenre lehet használni chatbotokat
a CFO-területen.

Excel-tipp: XKERES függvény használata
E havi Excel tippünk az XKERES (XLOOKUP) függvényt mutatja be, mely újdonságnak
számít a programcsomagban. Az Excel egyik leghasznosabb függvénye, az FKERES
(VLOOKUP) sokak számára ismert, noha a funkciónak vannak bizonyos korlátai.
Ezen korlátok kezelésére nyújt megoldást az XKERES, mely lényegében az FKERES
függvény összetettebb verziójának felel meg.

Egyesületi hírek
Mesterséges intelligencia a vállalati gyakorlatban. Az MCE BI munkacsoportjának
online workshopja – 2021. szeptember 23. 15:00-18:00

IFUA
Intelligent Process Management by SAP BPI webconference- szeptember 22.
Hatásos beszámolás - szeptember 30.
Sikeres controller - szeptember 30.

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.

Digitális képzéseink

Humor-sarok 
Mikor szeretne belépni?
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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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