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104. M&C levél: Agilis controlling
Terjed az agilis működés a controlling szervezetekben is. Ennek kialakítására sokféle
módszer létezik, de még nem dőlt el, melyek válnak általánossá. Radó István több
példát is ismertet az International Group of Controlling tanulmánya alapján..

Mik az aktuális trendek és mik a kihívások a
digitális transzformációkban? 
Jövő héten tartjuk az IFUA Data & Digital konferenciát, melyen Tanács Zoltán, cégünk
partnere izgalmas előadást fog tartani a témában. Gondolta volna, hogy a globális
cégek felsővezetői 2. helyen emelték ki a kiberbiztonságot prioritásként? Adaptív IT

Olvasson tovább!
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5.0 felmérésünk eredményeit is meghallgathatja eseményünkön, szeptember 28-án
az Öbölházban.

BI-sarok: Az univerzális szemantikus réteg
lehet a hiányzó elem az analitikai
kirakósunkból, amire eddig még itthon nem
gondoltunk 
Miért szükséges a sikeres vállalati szintű jelentéskészítéshez és elemzésekhez egy
univerzális szemantikus réteg? És egyáltalán: mi ez? Cikkünk 7 pontban összefoglalja,
milyen követelményeknek kell megfelelnie egy megoldásnak ahhoz, hogy (univerzális)
szemantikus rétegnek nevezhessük, s mindez hogyan teszi gördülékennyé az üzlet és
a technológia együttműködését.

Ez a cikkünk is érdekelheti
Mi dolgunk a dolgok internetével?

Az első magyarországi, nagyvállalati IoT implementációs projektekkel kapcsolatos
átfogó felmérést az IFUA Horváth szakértői készítették el. 25 magyarországi
nagyvállalat közel 40 IoT projektjének gyakorlatát dolgozták fel.

Nézze meg, milyen eredményre jutottak!

Excel-tipp: Elemzés, nyomon követés
feltételes formázás segítségével
Rovatunkban korábban már volt szó a feltételes formázásban rejlő számtalan
lehetőségről, melyek segítségével gyorsan és egyszerűen tehetjük átláthatóvá
munkánkat. E havi rovatunkban néhány pratikus példán keresztül szeretnénk
személtetni, hogyan használható ez a funkció nagy táblázatok áttekintésére, vagy
akár készletek monitorozására.

Részletes program

Olvasson tovább!
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Egyesületi Hírek
Digitalizáción innen és túl - Mit adhat számunkra a NAV digitalizációs tevékenysége?
– a Menedzsment és Controlling Egyesület online workshopja 2022. szeptember 29.-
én 16:00 órai kezdettel

Regisztráció

Lássuk a tényeket! 
Magyarországi kereseti lehetőségek és béremelések a CFO területén – A
Menedzsment és Controlling Egyesület díjmentes online workshopja 2022. október
11-én 16:00-17:00 

Regisztráció

IFUA Horváth
Őszi képzések:

Termelési controlling (2022. október 11.)
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 szemináriumok
 

Humor-sarok: Áramszámla

Olvasson tovább!
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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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