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Signavio: S/4 mellé a legjobb gyakorlatok
ajándékba
Az SAP S/4-t úgy érdemes bevezetni, ha a legjobb gyakorlatok szerint alakítjuk ki a

folyamatainkat. Ez utóbbiban a Signavio felbecsülhetetlen segítség.

BI-sarok: Hogyan változtatja meg a Xiaomi
azt, amit a platformokról gondolunk, és ez
hogyan segít megérteni, hogy mi szükséges
egy jó vállalati BI megoldáshoz?
A BI platformok közötti verseny már nem abból adódik, hogy melyik megoldás milyen
vizualizációs lehetőséget biztosít, hanem abból, hogy mennyire tudják kiszélesíteni az
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elemzési képességeiket úgy, hogy a közös megértés és a koherens adatstruktúra ne
sérüljön. 

Ezek a tartalmaink is érdekelhetik:
Minőség és kiválóság
Mást értenek minőség alatt az amerikaiak, a németek, a japánok, és az az igazi,
amikor a különböző törekvéseket sikerül kombinálni egymással. Na de hogyan
tehetjük meg ezt? Tavaszi Tivadarral, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest korábbi
ügyvezető igazgatójával Minőség és kiválóság című könyvéről beszélget Vári Attila,
az IFUA partnere.

Diversity controlling – a sokszínűség irányítása
A diversity controlling kérdéseit sokféle módon közelítik meg, egyelőre nincs egységes
módszertan, amely minden cégnél alkalmazható lenne.

Excel-tipp: Számított mező használata Power
Pivotban
E havi Excel tippünkben a Power Pivot számított mező eszközével ismerkedhetünk
meg. Gyakran előfordulhat, hogy olyan mutatószámokra lenne szükségünk a
kimutatások elkészítése során, amelyek az adatbázisunkban nem szerepelnek, de
számítással előállíthatók. Ilyen esetekben nem kell az alapadatokon változtatnunk,
hiszen a Power Pivot számított mező segítségével új mezőket vehetünk fel a Pivot
tábla készítése közben.

Egyesületi hírek
A családi vállalatok utódlása az első hazai reprezentatív vizsgálat tükrében
(webinárium) – 2022. január 25.
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Nagyító alatt a hazai hitelintézetek ESG-felkészültsége (2022. február 10. 9:30-
11:30)
Banki vezetőknek szóló hibrid konferencia a jegybanki Zöld ajánlás témakörében.
Program: MNB-helyzetértékelés, kerekasztal a jó gyakorlatokról

Képzések:
Minőség és kiválóság – mire fókuszáljunk vezetőként?  (2022. március 24.)
IT controlling (2022. március 17.)
Termelési controlling (2022. március 23.)
Hatásos beszámolás (2022. március 25.)

További képzéseink
 

Humor-sarok 
Sikertelen randik rövid indoklása
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