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Hat nap múlva IFUA Data & Digital!
Már több, mint 530-an regisztráltak a szeptember 29-i webkonferenciára.

Az adatoktól a vezetői riportokig című kerekasztalunk vendége lesz Róth Rebeka, a

Yale Women’s Soccer élsportolója.

Nézze meg a teljes programot!

Hogyan váltanak üzleti modellt a cégek
világszerte?
A válság végeztével a cégek nem ott folytatják, ahol abbahagyták – derült ki a
stuttgarti központú Horváth csoport – amelynek az IFUA is tagja – nemzetközi
felméréséből. 26 ország 11 ágazatának 250 felsővezetőjével folytatott személyes
beszélgetés alapján látható, hogy a fenntarthatóság immár nem csak a társadalmi
elvárások miatt fontos a cégeknek. A digitalizáció hatalmas erőbedobással folyik, és
központi kérdés, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat a vállalatnál. Az üzleti
modellváltás részleteiről Vida Gábor, az IFUA partnere írt cikket a Világgazdaságban.

Program és regisztráció

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=fdbda45a97
https://conf-digital.horvath-partners.com/hu/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=data-digital


Digitális transzformáció az értékesítési
területen CRM megoldásokkal
A szakmai webináriumon arra keressük a választ, hogyan teheti hatékonyabbá
értékesítését CRM megoldásokkal, miként lehet kihasználni a CRM megoldásokban
rejlő lehetőségeket.

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött.

Időpont: 2021.október 20.

Ezek a cikkeink is érdekelhetik:
100. M&C levél: A CFO csodálatos utazása a modern �nance világába 
A nagy cégek mellett már a kisebbeknek is be kell lépniük a modern �nance világába.
Ehhez nem elsősorban pénz, hanem átgondoltság, szisztematikus építkezés
szükséges. A CFO új feladatairól, a megteendő lépésekről szól cikkünk.

BI-sarok: A jó döntések nem (csak) a számokra épülnek - most akkor mik a
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. Őt kérdeztük a Forrester DDP-elemzése
kapcsán.

Excel-tipp: Irányított beillesztés használata
E havi Excel tippünk az irányított beillesztés funkciót mutatja be. A Ctrl+C és Ctrl+V,
azaz másolás és beillesztés billentyűkombinációk legtöbbünk számára ismertek
lehetnek. Azonban az Excel ennél összetettebb beillesztési lehetőségeket is felkínál,
csak ismernünk kell őket. Bemutatjuk, hogyan lehet különböző igényeknek
megfelelően végrehajtani a másolt objektum beillesztését – például formátum, képlet,
érték, oszlopszélesség �gyelembevétele mellett. A lehetőségeken egyesével
végighaladunk, melyek működését az “Adatok” munkalapon kipróbálni, követni,
ellenőrizni is lehet.

Olvasson tovább!

Program

https://www.controllingportal.hu/100-mc-level-a-cfo-csodalatos-utazasa-a-modern-finance-vilagaba/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=ezek+is+erdekelhetik
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/a-jo-doentesek-nem-csak-a-szamokra-epuelnek-most-akkor-mik-a-doentestamogato-rendszerek/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=ezek+is+erdekelhetik
https://www.vg.hu/velemeny/2021/09/digitalizacio-fenntarthatosag-munkatarsi-jollet
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/webinariumok/hogyan-teheti-hatekonyabba-ertekesiteset-crm-megoldasokkal/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=webinarium


Egyesületi hírek
Válságkezelés a szervezet innovációs képességének kialakításával – Műhelymunka
az MCE Családi Vállalkozások Munkacsoportjának szervezésében (2021. 10. 29.
-30.)

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

Riportkészítés Microsoft Power BI eszközzel - december 9.

További képzések

Humor-sarok 
Fizetésemelés

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

Adatkezelés

Olvasson tovább!

Elolvasom a viccet!

https://mce.hu/valsagkezeles-szervezet-innovacios-kepessegenek-kialakitasaval/
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=cv224&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=cv224&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/4-lepcso-tervezes/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/5-lepcso-beszamolas/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/business-intelligence/riportkeszites-microsoft-power-bi-eszkoezzel-online/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=ifua
https://www.facebook.com/ifua.horvath/
https://www.linkedin.com/company/ifua-horvath-partners
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https://www.controllingportal.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
https://www.controllingportal.hu/iranyitott-beillesztes-hasznalata-excel-ben/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=excel-tippek
https://www.controllingportal.hu/fizetesemeles/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv224&utm_content=viccek


Copyright © 2021 IFUA Horváth & Partners Kft., All rights reserved.


