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IFUA Data & Digital: Találkozzunk idén
személyesen! 
Szeptember 28-án a Kopaszi-gáton levő Öbölház Rendezvényközpontban rendezzük
meg konferenciánkat.
Döntéstámogató szervezetekről, működési modellekről és rendszerekről lesz szó, az
aktuális kihívások mentén: erőforrás vákuum van, SAP S/4 és Microsoft BC átállások
hullámaiban élünk.

Pénzügyes jövedelmek 2022
Hogyan alakult a vállalati pénzügyesek javadalmazása? A Larskol Kft. júniusi
felmérésének eredményét közöljük, táblázattal.
Jó böngészést!
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Nézze meg a részletes programot és jelentkezzen!

Olvasson tovább!

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=eeef1c9716
https://conf-digital.horvath-partners.com/hu/program?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=Data&Digital
https://www.controllingportal.hu/penzugyes-berek-2022/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=cikkek


Milyen kihívásokat állít az EU taxonómia a
controllerek elé?
A környezeti, társadalmi és irányítási szempontok (ESG) beépítése a beszámolási
rendszerbe új feladatokat ad a controllereknek. Az uniós követelményrendszert és az
ebből következő kihívásokat ismerteti cikkünk.

BI-sarok: Mi dolgunk a dolgok internetével?
Magyarországi, nagyvállalati IoT implementációs projektekkel kapcsolatos átfogó
felmérés ez ideig nem született. Ezért az IFUA Horváth szakértői elvégezték ezt a
munkát. Nézze meg Ön is az eredményt!

Árazás konferencia
Hogyan árazzunk in�ációs környezetben, amikor elszállnak az alapanyag-, energia-
és munkaerőköltségek?
Hibrid eseményünk az értékesítési, stratégiai és pénzügyi terület számára egyaránt
hasznos.

HR folyamatok hatékony kialakítása
A HR-esek munkáját is nagyban megkönnyítheti az End-to-End
folyamatautomatizáció. A témáról szóló sorozatunk 5. része számos példával
mutatja be ezt.

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Részletes program

Olvasson tovább!

https://www.controllingportal.hu/milyen-kihivasokat-allit-az-eu-taxonomia-a-controllerek-ele/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=cikkek
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/tanulmanyok/mi-dolgunk-a-dolgok-internetevel?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=cikkek
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/webinariumok/arazasi-konferencia?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=ifua
https://www.controllingportal.hu/hr-folyamatok-hatekony-kialakitasa/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=cikkek


Mire számíthatunk a gázpiacon és hogyan
készülhetnek fel a vállalkozások a közelgő
télre?
A hazai földgázellátás lehetőségeiről, az esetleges korlátozásokról és a vállalkozások
által adandó válaszokról írtak kollégáink a Portfólión.

Excel-tipp: 3 egyszerű mód az ismétlődések
eltávolítására
Gyakran előfordulhat, hogy adattáblánk olyan duplikációkat tartalmaz,
amelyekre nincs szükségünk, ez a probléma azonban könnyen orvosolható. Az
alábbiakban az ismétlődések eltávolítása funkció, az egyedi függvény használata,
illetve a power query segítségével mutatjuk be az ismétlődések eltávolítását.

Egyesületi Hírek
A transzferárazás kihívásai – azaz hogyan feleljünk meg a fokozódó jogszabályi
elvárásoknak – a Menedzsment és Controlling Egyesület online workshopja 2022.
szeptember 15. csütörtök 16:00

Digitalizáción innen és túl - Mit adhat számunkra a NAV digitalizációs tevékenysége?
– a Menedzsment és Controlling Egyesület online workshopja 2022. szeptember 29.
csütörtök 16:00

Működik az MCE-SMART tudástár, amelyen keresztül a Menedzsment és Controlling
Egyesület workshop felvételeit, szakmai videóit tekinthetik meg. A kihelyezett szakmai
anyagok számát folyamatosan növelik. 
Ha még nem tagja az MCE-nek és érdekli a tudástár, regisztráljon tagnak!

Regisztrálás magántagnak
Regisztrálás céges tagnak
 

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

https://mce.hu/transzferarazas-kihivasai-azaz-hogyan-feleljunk-meg-fokozodo-jogszabalyi-elvarasoknak-online-workshop/
https://mce.hu/digitalizacion-innen-es-tul-mit-adhat-szamunkra-nav-digitalizacios-tevekenysege/
http://jelentkezes.mce.hu/jelentkezes2/index.php/tagjelentkez-m
http://jelentkezes.mce.hu/jelentkezes2/index.php/tagjelentkez-c-2
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220802/mire-szamithatunk-a-gazpiacon-es-hogyan-keszulhetnek-fel-a-vallalkozasok-a-kozelgo-telre-559015
https://www.controllingportal.hu/3-egyszeru-mod-az-ismetlodesek-eltavolitasara-excelben/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv235&utm_content=excel-tippek


IFUA Horváth
Árazási konferencia (2022. szeptember 15.)
IFUA Data & Digital (2022. szeptember 28.)

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:
Hogy lehet észlelni az in�ációt?

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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