2022. május | Menedzsment és Controlling Világ Hírlevél

In browser / Online változat

CFO Agenda 2022: Rugalmasság, fenntarthatóság, digitalizáció
Jövő csütörtökön tartjuk a Budapesti Menedzsment és Controlling
Fórumot, ahol érdekes előadóktól, izgalmas témákról hallhat.
Jöjjön el és inspirálódjon vállalatirányítási konferenciánkon!
Sorossy Sándor, az IFUA Horváth gázipari szakértője "A tél közeleg: mi vár ránk a
földgáz fronton?" címmel tart előadást a földgáz-helyzetről:
Mit okozhat számunkra az oroszországi földgázvásárlások európai uniós
korlátozása?
Lesz-e Magyarországon elegendő földgáz a lakosság és az ipar számára?
Milyen forrásokból tudunk vásárolni, mennyire tudjuk kiváltani az orosz
földgázt rövid és hosszú távon?
Kik nyernek és kik veszítenek ebben a helyzetben?

Konferenciánkon előadó CEO-k:
Erdélyi Barna igazgatósági tag, Waberer's International Nyrt.
Makai Szabolcs CEO, Talentis Agro Zrt.
Ormosy Gábor vezérigazgató, AutoWallis Nyrt.
Szabados Márk CEO, MOGYI Kft.

Konferenciánkon előadó CFO-k:
Bujdosó Péter CFO, Hunguest Hotels
Csörgő Attila gazdasági igazgató, Dr. Oetker Kft.
Faragó Ágnes CFO, Tengelmann Twenty-One KG
Fazekas László CFO, MVM Zrt.
Nyári Károly Group Vice President FP&A, GRUNDFOS SE Europe Kft.
Dr. Sóki Krisztina gazdasági vezérigazgató-helyettes, Gallicoop Zrt.

Konferenciánkon előadó CXO-k:
Endersz Frigyes stratégiai és fenntarthatósági igazgató, E.ON Hungária Zrt.
Sóskuti György kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, Bonafarm Csoport
Suba Levente fenntarthatósági program vezetője, K&H Bank
Szatmári Johanna integrációs projekt igazgató, OPUS TIGÁZ Zrt.

Részletes program és jelentkezés

Bérköltség tervezése – Példa valós adatokkal
Egy gazdasági részleg példáján, munkaerő-piaci bérekre támaszkodva mutatja be a
cikk a bértervezés lépéseit.

Olvasson tovább!

Import ÁFA kezelésének folyamata - a DHL
példája
Hogyan érte el a Deutsche Post DHL csoport, hogy az úgynevezett DTP küldemények
ÁFA-kezelésénél mindössze az esetek 5%-ában kell a munkatársaknak aktív szerepet
játszani? Ezt mutatja be End-to-End folyamatautomatizációról szóló cikksorozatunk
3. része.

Olvasson tovább!

BI-sarok: Nagyon kell nekünk egy
döntéstámogató rendszer!

Melyik lesz megfelelő, melyek a szempontok?
Az SAP Hungary-val közös szervezésű online eseményünkön a döntéstámogató
rendszerek kiválasztásáról, azok üzleti hasznáról és a kapcsolódó pályázati
lehetőségekről lesz szó.

Részletek és díjmentes regisztráció

A projektcontroller eszköztelensége
A projektek controllingjára, kockázatkezelésére és visszamérésére a magyarországi
intézmények és nagyvállalatok jelenleg nem alkalmaznak elég mély, komplex
funkcionalitással bíró alkalmazásokat – miközben az igény egyértelműen jelen van
egy ilyen komplex megoldásra a piacon. A témában végzett felmérésünk
eredményének összefoglalója.

Olvasson tovább!

Ez a cikkünk is érdekelheti
103. M&C levél: Az 5 legfontosabb árazási intézkedés in ációs környezetben
A jelenlegi helyzetben ki kell alakítanunk azt a képességet, hogy a költségek felőli
nyomást hogyan célszerű áthárítani a vevőinkre, ügyfeleinkre. Radó István tanácsai.

Excel-tipp: LAMBDA függvény használata
E havi Excel tippünk a LAMBDA függvényt mutatja be. A LAMBDA kifejezés egy
anonim funkcióra vagy kifejezésre utal, mely lehetőséget ad új egyedi függvények
létrehozására. Ezen egyénileg készített függvényekkel a felhasználó kiválthat hosszú
egymásba ágyazott képletkombinációkat, így az összetett funkciók esetén gyakran
felmerülő – például gépelési – hibák elkerülhetők, ami sokkal rugalmasabbá teheti a
napi munkamenetet. A létrehozott LAMBDA függvények újból felhasználhatók a
munkafüzetben, VBA vagy makrók használata nélkül, továbbá a függvény egy
sajátossága, hogy rekurzívan “hívható”, tehát a függvény már a de níciójában képes
meghívni, így felhasználni önmagát.

Olvasson tovább!

IFUA Horváth
Lehetséges? Adatvezérelt kórházirányítás a magyar kórházakban
Milyen információból hozzák meg a döntéseket a magyar kórházakban és vajon
terepet kaphat-e a mesterséges intelligencia? Havas Levente partner (IFUA Horváth),
Kovács László principális (IFUA Horváth) és Szamosvári György Sr. Account
Executive (Oracle) előadása a Digital Health Essential konferencián.
Részletek

Őszi képzések:
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.)
Termelési controlling (2022. június 15.)
Beruházás- és projektcontrolling (2022. október 11.)

További szemináriumok

Humor-sarok
Mi adja meg az embernek a hatalom érzését?

Elolvasom a viccet!

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.

