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In�áció és béremelés-emelés 
Idén vajon mennyire kompenzálták a cégek az in�ációt munkatársaik számára? A
legutóbb készült Larskol felmérés elég világos választ ad erre a kérdésre. Ráadásul
képtelenek vagyunk megjósolni a forint további értékvesztését, ami kihívás elé állítja a
vállalatvezetőket.

Kockázatmenedzsment trendek többszörös
válság idején 
A CFO-k már a legfontosabb feladataik közé sorolják a kockázatmenedzsment-
rendszerek újragondolását. Cikkünk három pontban emeli ki a legfőbb trendeket. 
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BI-sarok: Amikor már "csak" a keresés
segíthet az információs szigetek, silók között
Hogyan tehetjük lehetővé, hogy a vállalaton belül mindenki megtalálja a számára
szükséges információt? Az IFUA Data & Digital konferencián Molnár Ágnes, Enterprise
Search Specialist, SearchExplained mutatta be a lehetőségeket. 

CFO-Study 2023 – 1. rész
Mit várnak a jövő évtől a CFO-k, milyen kockázatokkal számolnak, mit tartanak saját
legfontosabb feladatuknak? A Horváth csoport CFO-k körében végzett felmérésének
első része.

Árazás in�áció és növekvő költségek mellett
A volatilis árak nagy kihívást jelentenek a vállalatok számára, de megfelelő stratégia
és professzionális megvalósítás mellett a jelenlegi helyzet lehetőséggé válhat – a
nagyobb nyereségességhez. Mi a teendő ilyenkor a Horváth csoport meglátása
szerint?

Ez a cikkünk is érdekelheti
104. M&C levél: Agilis controlling

Napról-napra egyre nyilvánvalóbb, milyen nagy szükség van a vállalatok agilis
működésére és ezen belül az agilis controllingra. Erre különböző megközelítések
vannak, közülük többet is bemutatunk gyakorlati példák segítségével.

Tovább a videóra
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Excel-tipp: Diagramkészítés Thinkcell
segítségével
Következő cikkünkben a Thinkcell nevű bővítményt fogjuk bemutatni, amelynek
legnagyobb előnye, hogy sokkal szemléletesebb diagramokat készíthetünk vele
gyorsan és egyszerűen. Mindemellett nagyon felhasználóbarát, így percek alatt pro�
prezentációkészítővé válhatunk. A használata angol nyelvű és licenchez kötött,
azonban a program minden érdeklődőnek biztosít 1 hónapos ingyenes használatot,
amely során minden funkciót ki lehet próbálni. 

Egyesületi Hírek
Hands-on workshop üzleti tervezési modell építése SAP SAC-ban (2022. november
14.) 
Angol és magyar nyelvű tervezési workshop a téma nemzetközi gurujával, Karsten
Oehler professzorral és Kovács Zsolt SAC szakértővel.
Letölthető prospektus 

Adatelemzéstől a stratégiai menedzsmentig - MCE Oktatói Munkacsoportjának
HIBRID workshopja ( 2022. november 11.) 
Regisztráció

IFUA Horváth
Controlling Akadémia:

Tervezés (2022. november 15-17.)
A controller mint Information Manager (2022. november 15-17.)
Beszámolás (2022. december 13-15.)

Őszi képzések:

Készletcontrolling (2022. november 23.)
Beszerzéscontrolling (2022. november 29.)
Sales Excellence (2022. november 30.)
Forecasting új módszerekkel (2022. december 6.)
Legjobb gyakorlatok a hatékony munkatársi együttműködésre O�ce365
környezetben (2022. december 8.)
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Riportkészítés Microsoft Power BI eszközzel (2022. december 8.)
Statisztikai módszerek a tervezésben (2022. december 13.)
Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás (2023. április 12-13.)

További szemináriumok
 

Humor-sarok: A controller pénztárcája
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