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CFO Agenda 2022: Rugalmasság, fenntarthatóság, digitalizáció

Május 26-án 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.

Előadóink lesznek:

Endersz Frigyes stratégiai és fenntarthatósági igazgató, E.ON Hungária Zrt.
Erdélyi Barna igazgatósági tag, Waberer's International Nyrt.
Faragó Ágnes CFO, Tengelmann Twenty-One KG
Fazekas László CFO, MVM Zrt.
Makai Szabolcs CEO, Talentis Agro Zrt. 
Nyári Károly Group Vice President FP&A, GRUNDFOS SE Europe Kft.
Ormosy Gábor vezérigazgató, AutoWallis Nyrt.
Dr. Sóki Krisztina gazdasági vezérigazgató-helyettes, Gallicoop Zrt. 
Sóskuti György kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, Bonafarm Csoport
Suba Levente fenntarthatósági program vezetője, K&H Bank
Szabados Márk CEO, MOGYI Kft.

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=d3145ac301


Szatmári Johanna integrációs projekt igazgató, OPUS TIGÁZ Zrt.
Tancsics Róbert Finance Director Europe, DURA AUTOMOTIVE 

A számvitel és a controlling integrációja
elkerülhetetlen 
A digitalizáció kikényszeríti az együttműködést a számviteli és a controlling terület
között, s erre még ráerősít az SAP S/4HANA bevezetése. Egyebek mellett erre világít
rá német nyelvterületen végzett felmérésünk, az Accounting study 2022.
Összefoglaló magyar tapasztalatokkal kiegészítve.

Mesterséges intelligencia alkalmazása az
árazásban
Egyre gyakoribb, hogy mesterséges intelligencia segíti az árazást mind a fogyasztói,
mind az üzleti piacokon. Ugyanakkor még mindig nagy vele szemben a
bizalmatlanság, s az alkalmazásához szükséges képességek is fejlesztésre szorulnak
– mutatta ki a Horváth csoport által készített Global AI-based Pricing Survey 2022.

Szállítói törzsadatok kezelése: a DHL példája
A Deutsche Post DHL csoportnál hatalmas feladat a szállítói törzsadatok rögzítése.
End-to-End folyamatautomatizációról szóló sorozatunk 2. része bemutatja, miként
automatizálja ezt a cég.
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Részletes program és jelentkezés
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In�ációs kockázat a bankoknál: hogy
előzhetjük meg a lakossági hitelek tömeges
bedőlését?
Miképp kezeli a bankrendszer a most kibontakozó válságot? Tovább mélyíti, mint
2008-ban, vagy abból okulva más eszközökhöz nyúl? Cikkünk a Portfólión. 

IoT felmérés – villámkérdőív 5 percben
Szeretné tudni, hogyan áll vállalata az IoT (Internet of Things) alkalmazása
szempontjából más magyar vállalatokhoz képest? Ha igen, válaszolja meg 10
kérdésből álló felmérésünket. 
A kitöltőknek egyéni visszacsatolást adunk az eredményekről, valamint ajándékba
adjuk Oliver Greiner Touchdown! - Így teheti verhetetlenné vállalkozását című
kézikönyvét a stratégiáról.

Ezek a cikkeink is érdekelhetik
Signavio: S/4 mellé a legjobb gyakorlatok ajándékba
Az S/4-t azért érdemes bevezetni, hogy a legjobb gyakorlatok szerint alakíthassuk ki a
folyamatainkat. A Signavio pedig új alapokra helyezte azt, hogy hogyan tudunk a best
practice-ekből kiindulni.

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
elemzési képességeiket úgy, hogy a közös megértés és a koherens adatstruktúra ne
sérüljön.

Excel-tipp: 7+1 tipp az Excel munkafüzetek
futásának gyorsítására

Olvasson tovább!

Kitöltöm

https://www.controllingportal.hu/signavio-s-4-melle-a-legjobb-gyakorlatok-ajandekba/
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/cikkek/hogyan-valtoztatja-meg-a-xiaomi-azt-amit-a-platformokrol-gondolunk-es-ez-hogyan-segit-megerteni-hogy-mi-szuekseges-egy-jo-vallalati-bi-megoldashoz
https://www.portfolio.hu/bank/20220407/inflacios-kockazat-a-bankoknal-hogy-elozhetjuk-meg-a-lakossagi-hitelek-tomeges-bedoleset-537471
https://www.surveymonkey.com/r/WL6LJ3D


Az összegyűjtött 7+1 tipp arra az esetre kíván segítséget nyújtani, amikor egy projekt
vagy környezet megköveteli, hogy mindenképpen Excel programban dolgozzunk fel
akár több tízezer sort, végezzünk számításokat és a program futása akadozottá,
lassúvá válik.  Mindazonáltal megjegyezzük, hogy nagy mennyiségű adatok
kezelésénél érdemes lehet egyéb eszközök (adatbázisok, ETL eszközök, stb.)
bevonását is megfontolni. 

Egyesületi hírek
Látogatás a Liget projekt kiemelkedő épületében, a Magyar Zene Házában – A
Menedzsment és Controlling Egyesület programja – 2022. április 26.

Háború, recesszió, in�áció? - „Túlélési” akcióterv
Lehetséges fogatókönyvek, szükséges tennivalók - 1,5 napos workshop a Balatonon
a Menedzsment és Controlling Egyesület céges és egyéni tagjainak 2022. május 27-
28-án
További információ: mara.denes@mce.hu
 

IFUA Horváth
Képzések:

Beruházás- és projektcontrolling (2022. május 18.)
CFO Agenda 2022: Rugalmasság, fenntarthatóság, digitalizáció (2022. május 26.) 
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
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Humor-sarok
Miért lettem statisztikus? – Újabb 5 indok
 

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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