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Válogatás az elmúlt 12 hónap legolvasottabb
cikkei közül – ezeket ajánljuk a nyárra!

103. M&C levél: Az 5 legfontosabb árazási
intézkedés in ációs környezetben
Nem mindegy, hogy a költségek felőli nyomást hogyan hárítjuk át a vevőinkre,
ügyfeleinkre. Radó István cikkéből az is kiderül, hogyan célszerű az in ációt kezelni a
vállalatirányításban.

Olvasson tovább!

Mikor elég érett a cég egy integrált tervezési

rendszer bevezetésére?
Kiemelt üzleti előnyökkel kecsegtet az integrált tervezési rendszer, mert segíti a
kereslet és a kínálat hatékony kiegyensúlyozását. Bónusz: a vállalat egyéb
funkcionális tevékenységeivel is összhangot teremt.

Olvasson tovább!

Signavio: S/4 mellé a legjobb gyakorlatok
ajándékba
S/4 bevezetésekor nem a meglévő folyamatainkból, hanem az általános és iparági
legjobb gyakorlatokból célszerű kiindulni. Ebben segít a Signavio.

Olvasson tovább!

End-to-End folyamatautomatizáció
Trendek az End-to-End folyamatautomatizációban és felkészülés az alkalmazására.
A témáról szóló cikksorozatunk első részében erről adtunk áttekintést.

Olvasson tovább!

Projektcontrolling és projektkockázatkezelési gyakorlatok Magyarországon
Hogyan végzik itthon a projektcontrollingot? Milyen IT-eszközökkel támogatják a
projektmenedzsmentet? Milyen gyakorlatok jellemzőek a kockázatkezelésben?
Felmérésünk eredményei.

Olvasson tovább!

Szigorodnak a szabályok Európában az
ellátási láncok fenntarthatóvá tételére
A magyar vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy egyre több európai
ország hoz törvényt az ellátási láncok fenntarthatóságáról. Sőt, már az egységes
uniós szabályozás is készül.

Olvasson tovább!

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?
Általában kétféleképpen szokás megközelíteni az üzleti platformokat: platform, mint
ökoszisztéma vagy platform, mint vállalati kockázatitőke-befektetés. A Xiaomi ezeken
felül kidolgozott egy harmadik, kevert megoldást is, amely nagy hatással van arra,
hogy a jövőben miként tekintünk a BI-platformokra.

Olvasson tovább!

Horváth Péter professzor, a mecénás
Anyagi támogatás és önkéntes szakértői munka – Horváth Péter mindkettővel
segített jó ügyeket. Mecénásként is megőrizzük emlékezetünkben a nyár elején
elhunyt nagylelkű professzort.

Olvasson tovább!

A legnépszerűbb Excel-tippek:
LAMBDA függvény használata Excel-ben
7+1 tipp az Excel munkafüzetek futásának gyorsítására
HOL.VAN függvény kiterjesztése VBA-ban (kezdő és haladó felhasználóknak is)
Számított mező használata Power Pivotban
ÖSSZESÍT függvény használata Excel-ben

IFUA Horváth
IFUA Data & Digital 2022 (2022. szeptember 28.)
Foglalja be a naptárában!

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.)
Hatásos beszámolás egy napban (2022. szeptember 29.)
Sikeres controller – készségfejlesztés controllereknek
(2022. szeptember 29.)
Beruházás- és projektcontrolling (2022. október 11.)
Riportkészítés Microsoft Power BI eszközzel (2022. december 8.)
További szemináriumok

Humor-sarok: A legnépszerűbb viccek
A főnök karácsonyi beszéde
Sikertelen randik rövid indoklása
Olyan vagyok, mint egy notebook!
Kezdő controller
Hogyan viccelnek a beszerzők?
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