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CFO Agenda 2022: Rugalmasság, fenntarthatóság, digitalizáció

Idén hibrid formában rendezzük meg hagyományos konferenciánkat: a Kopaszi-
gáton levő Öbölház Rendezvényközpontban személyesen, illetve online is lehet
csatlakozni az eseményhez.
A megszokott vállalatirányítási és CFO-témák mellett idén a konferencia fókuszában
a pénzügyi területen zajló transzformációk, a digitalizációs és a fenntarthatósági
kezdeményezések állnak:
•    Irányítás vagy alkalmazkodás?
•    S/4 bevezetés: Ne technológiai kényszerből csináljuk!
•    Hogyan alakítja át a működésünket a fenntarthatóság? 
•    Kihívások a CFO-k előtt 

Időpont: 2022. május 26.
Foglalja be a naptárjában az időpontot! Találkozzunk idén újra személyesen!

Nézze meg a programelőzetest!

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=028461503f
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/34-budapesti-menedzsment-es-controlling-forum-cfo-agenda-2022-rugalmassag-fenntarthatosag-digitalizacio#c87357?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=34.BMCF


103. M&C levél: Az 5 legfontosabb árazási
intézkedés in�ációs környezetben
 

Amikor elszabadul az in�áció, akkor az árazással folyamatosan kell foglalkozni. A
begyűrűző költségtöbbletet nem célszerű mechanikusan áthárítani a vevőkre,
ügyfelekre. De ha ez nem megy, akkor hogyan csináljuk? Radó István cikke.

End-to-end folyamatautomatizáció 1. rész
 

Induló cikksorozatunkban olyan megoldásokat mutatunk be, amelyek üzleti
folyamatokat end-to-end jelleggel automatizálnak. Erre különböző technológiák
összekapcsolásával nyílik lehetőség.

Szigorodnak a szabályok Európában az
ellátási láncok fenntarthatóvá tételére
A magyar vállalatoknak is készülniük kell arra, hogy az Európai Unió törvényi
szabályozással fenntarthatóvá kívánja tenni az ellátási láncokat. Németországban
2021. júniusában már érvénybe is lépett törvény ezzel a céllal, s ennek határokon
átnyúló hatása van.

Nagyító alatt a hazai hitelintézetek
ESG-felkészültsége
Hogyan kaptak fontos szerepet a bankok az ESG területén? Hogyan ellenőrzi a
Magyar Nemzeti Bank az ESG-megfelelést? Hogyan indulhat el a banki termékeknél a
"zöldítés"? A többi között ezekre a kérdésekre is válaszoltak a hazai hitelintézetek
ESG-felkészültségéről tartott hibrid konferenciánk résztvevői. Rövid összefoglaló
videó, 7 perc 22 mp.

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

https://www.controllingportal.hu/103-mc-level-az-5-legfontosabb-arazasi-intezkedes-inflacios-kornyezetben/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=103.%20M&C%20level
https://www.controllingportal.hu/end-to-end-folyamatautomatizacio-1-resz/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=cikk
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/szigorodnak-a-szabalyok-europaban-az-ellatasi-lancok-fenntarthatova-tetelere?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=cikk


Az európai csomagolóipar 2025-ben
A Horváth csoport angol nyelvű tanulmánya bemutatja, milyen trendek érvényesülnek
a csomagolóiparban, s ennek fényében hogyan készülhetnek fel a cégek az igencsak
jelentős változásokra.

Shared Service Centerek hatékonysága
Hogyan hatottak az új munkavégzési formák a Shared Service Centerek
munkavállalóinak teljesítményére? Hatékonyabbak lettek-e a hagyományos irodai
munkavégzéshez képest? Válaszolnak a Hungarian Service and Outsourcing
Association (HOA) és az IFUA Horváth márciusi Future of Work tanulmányában
résztvevő vállalati vezetők. Angol nyelvű videó, 7 perc 42 mp.  

Excel-tipp: HOL.VAN függvény kiterjesztése
VBA-ban (kezdő és haladó felhasználóknak is)
E havi Excel tippünk bemutatja, hogyan lehet kiegészíteni a rendelkezésre álló keresési
és hivatkozási függvényeket VBA segítségével. A HOL.VAN függvény sokszor nagyon
hasznos, de csak egy értéket tud visszaadni. A most bemutatott függvény abban
különleges, hogy akár sorok és/vagy oszlopok szerint is megkeresi egy adott érték
összes előfordulását. A függvény használatával nagyobb adattömbök átfésülése és
képletes értelmezése is könnyebbé válik. A tipp bemutatja a VBA beállítását, a kód
logikáját és a függvény használatát. A kódolást megismerni nem szükséges, kezdők
és haladók számára is használható.

Tovább a videóra

Olvasson tovább!

Tovább a videóra

Olvasson tovább!

https://www.youtube.com/watch?v=SViCoTsmFFA
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/tanulmanyok/the-european-packaging-industry-in-2025?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=tanulmany
https://www.youtube.com/watch?v=u90IkN8BR6U
https://www.controllingportal.hu/hol-van-fuggveny-kiterjesztese-vba-ban-kezdo-es-halado-felhasznaloknak-is/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=excel-tippek


Egyesületi hírek
New Work New World a CFO területen – Kerekasztalbeszélgetés 2022. április 13-án
16:00-17:30-ig – A Menedzsment és Controlling Egyesület programja
 

IFUA Horváth
Képzések:

Data Driven Sales (2022. április 13.)
Teljesítménymenedzsment új eszközei (2022. április 21.)
Pénzügy nem pénzügyeseknek  (2022. április 26-27.)
Forecasting új módszerekkel (2022. április 27.)
SAP Analytics Cloud (SAC) (2022. április 27.)
Beruházás- és projektcontrolling (2022. május 18.)
Statisztikai módszerek a tervezésben (2022. május 19.) 
Sales Excellence (2022. június 8.)
SquirrelBI (2022. június 14.)
Termelési controlling (2022. június 15.)
 

Controlling Akadémia 2022. ősz:

Controlling Akadémia 1. lépcső: Irányítás és controlling (2022. szeptember 20-22.)
Controlling Akadémia 2. lépcső: Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás
(2022. október 11-13.)
Controlling Akadémia 3. lépcső: Stratégia és controlling (2022. október 25-27.)
Controlling Akadémia 4. lépcső: Tervezés (2022. november 15-17.)
Controlling Akadémia 5. lépcső: Beszámolás (2022. december 13-15.)

További képzéseink
 

Humor-sarok
Hogyan viccelnek a beszerzők?

Elolvasom a viccet!

https://mce.hu/newwork-newworld-cfo-teruleten-2022-aprilis-13/
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/sales/data-driven-sales?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv229&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/teljesitmenymenedzsment-uj-eszkoezei
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/vezetoknek/penzuegy-nem-penzuegyeseknek?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv229&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/forecasting-uj-modszerekkel
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/business-intelligence/sap-analytics-cloud-sac
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/financial-controlling/beruhazas-es-projektcontrolling
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/statisztikai-modszerek-a-tervezesben
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/sales/sales-excellence?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv229&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/business-intelligence/squirrelbi
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/termelesi-controlling-online?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv228&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/1-lepcso-iranyitas-es-controlling
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/controlling-akademia-1-lepcso-iranyitas-es-controlling
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/controlling-akademia-2-lepcso-vezetoi-szamvitel-koeltseg-es-teljesitmenyszamitas
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/controlling-akademia-3-lepcso-strategia-es-controlling
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/controlling-akademia-4-lepcso-tervezes
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/controlling-akademia-5-lepcso-beszamolas
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok
https://www.horvath-partners.com/hu/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=mailchimp&utm_content=footer
https://www.facebook.com/ifua.horvath/
https://www.linkedin.com/company/ifua-horvath-partners
https://www.instagram.com/ifua.horvath/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=mailchimp&utm_content=footer
https://www.controllingportal.hu/hogyan-viccelnek-a-beszerzok/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=viccek


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

Adatkezelés

Copyright © 2022 IFUA Horváth & Partners Kft., All rights reserved.

mailto:controllingvilag@horvath-partners.com
https://www.controllingportal.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

