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Master Data Management, a csendes gyilkos
Mi történik, ha nem törődünk a törzsadatkezeléssel? Semmi. Eddig is eljutottunk
valahogy. De nem is fogunk tudni adatkezelésen alapuló innovációkkal a piacon előre
kerülni – adott választ saját kérdésére Németh Kitti, törzsadatkezelési guru az IFUA
Data & Digital webkonferencián. Nézze meg az előadását videón!

Tovább a videóra

BI-sarok: Hogyan álljunk át SAP környezetben
törvényileg nem szabályozott eszközök
esetén?
Az SAP BO BI eddig is egy kiforrott eszközrendszer volt, de továbbra is fejlesztik a
termékfelelősök. Cikkünk azokat a felhasználókat szeretné gondolatokkal segíteni,
akik SAP környezetben dolgoznak, legyen az ERP, BI vagy akár CPM rendszer,
melyekkel a BO BI gördülékeny integrációt kínál.

Olvasson tovább!

Ezek a cikkeink is érdekelhetik:
A cégek új szentháromsága: digitalizáció, fenntarthatóság, munkatársi jóllét
A címben szereplő három téma szerepel a vállalatok stratégiai prioritásainak élén –
mutatta ki nemzetközi felmérésünk. A 26 ország 11 ágazatának 250 felsővezetőjével
folytatott személyes beszélgetésekből kiderült, hogy a válság hatására üzleti modellt
váltanak a cégek. De hogyan? Cikk a Világgazdaságban Vida Gábortól, az IFUA
partnerétől.
Ügyfélélményből versenyelőny – avagy milyen megváltozott ügyféligényeket
szükséges kiszolgálnunk?
A pandémia hatására az értékesítési stratégiát, és ezen belül az ügyfélkiszolgálás
folyamatát is felül kell vizsgálni. Kollégáink megírták, hogyan.

Excel-tipp: Kapcsolatvizsgálat
Rovatunk e havi témája a statisztikai kapcsolatvizsgálat, annak három módja a
vizsgált ismérvek jellegének függvényében. Ehhez nem minden esetben áll
rendelkezésre függvény a programban, így kimutatás készítésére, némi manuális
munkára, összetettebb képletezésre van szükség. Excel-tippünk ennek mikéntjét
mutatja be, szokás szerint példával szemléltetve.

Olvasson tovább!

Egyesületi hírek
Kutatás és publikálás a controlling és teljesítménymenedzsment területein – a
Teljesítménymenedzsment és Oktatói Munkacsoport programja – október 22., péntek
10:00-14:00
„Értelem első látásra” – követésre méltó gyakorlatok az üzleti prezentációkban november 8., hétfő 16:00-17:30

IFUA

Képzések:
Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás - október 19-21.
Stratégia és controlling - november 9-11.
A contoller, mint Information Manager – november 16-18.
Tervezés - november 23-25.
Riportkészítés Microsoft Power BI eszközzel - december 9.
Beszámolás - december 14-16.
Webináriumok:
Digitális transzformáció az értékesítésben - október 20.
Pricing Round Table - október 21.

Humor-sarok
Olyan vagyok, mint egy notebook!

Elolvasom a viccet!
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