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Járműipari beszállítók legfontosabb
működési kihívásai
A munkaerőhiány majdnem annyira nyomasztja a járműipari beszállítókat, mint a
költségnövekedés – derült ki a Horváth felméréséből, amely az ágazat aktuálisan
legfontosabb, legkritikusabb operációs, azaz működési kihívásait vizsgálta. 

Az európai gyártók hazatérnek
A távoli gyártási helyszínek leértékelődnek; az európai cégek úgy látják, hogy a legjobb
piaci lehetőséget saját kontinensük nyújtja számukra. Ez igaz mind az értékesítésre,
mind pedig a beszerzésre. Magyarország is pro�tálhat az új trendből. 

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=83526b1e053096615c0f4863c&id=5e95caabfe
https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/tanulmanyok/jarmuipari-beszallitok-legfontosabb-mukoedesi-kihivasai?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv238&utm_content=cikkek
https://www.horvath-partners.com/hu/hireink/bejegyzes/az-europai-gyartok-hazaternek%20?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv238&utm_content=cikkek


Digitális transzformáció: mik az aktuális
trendek és mik a kihívások?
A Horváth csoport két felmérése alapján mutatja be a digitális transzformáció
trendjeit Tanács Zoltán, az IFUA Horváth partnere. Részlet az IFUA Data & Digital
konferencián tartott előadásából. Videó (4 perc 9 mp).

BI-sarok: Hazai adatalapú cégek nem zajos,
de komoly sikerei
Nemzetközi szinten is sikeres, hazai adatalapú cégek képviselői számoltak be
történetükről az IFUA Data & Digital konferencián. Részlet a kerekasztal-
beszélgetésből. Videó (7 perc 16 mp).

Ez a cikkünk is érdekelheti
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

Mely területen érdemes elkezdeni a meglévő kockázatmenedzsment-rendszer
fejlesztését? Irányt mutathatnak a legfontosabb trendek. Ezeket ismerteti cikkünk. 

Excel-tipp: Cellanevek és névtartományok
dinamikus használata
 

Tovább a videóra

Tovább a videóra

https://www.controllingportal.hu/inflacio-es-beremeles-emeles/%20?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv238&utm_content=cikkek
https://www.controllingportal.hu/kockazatmenedzsment-trendek-tobbszoros-valsag-idejen/%20?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv238&utm_content=cikkek
https://www.youtube.com/watch?v=fGALR1263YQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=J2MRphFklpU


E havi Excel tippünk az Excel képletek megértésének felgyorsításában tud segítséget
nyújtani. Általában egy Excel táblázatban a képletek a cellaszámmal együtt jelennek
meg, mondjuk “=(B5*C6)/D3”, ahhoz, hogy megértsük a képlet mögötti logikát,
gyakran meg kell néznünk az eredeti cellák tartalmát, és értelmezni azokat. 

Egyesületi Hírek
Beszámoló az MCE oktatói munkacsoportjának workshopjáról. 

IFUA Horváth
Megvannak a Horváth Péter Ösztöndíj 2022-es jelöltjei
Megjelent, hogy kik azok a �atal írók, akik felkerültek a Horváth Péter Irodalmi
Ösztöndíj idei jelöltjeinek listájára. A díjat cégünk alapítója, az idén elhunyt Horváth
Péter professzor hozta létre a legtehetségesebb pályakezdő írók támogatására. Az
idén már tizedszer ítéli oda az elismerést a kuratórium, amelynek tagjai: Keresztury
Tibor, Parti Nagy Lajos és Szilasi László.

Őszi képzések:
Beszámolás (2022. december 13-15.)

További szemináriumok
 

Humor-sarok: A hivatalnok és a dzsinn

A Menedzsment & Controlling Világ kiadvány az IFUA Horváth & Partners Kft. támogatásával jön
létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@horvath-partners.com.

Adatkezelés

Olvasson tovább!

Elolvasom a viccet!

https://mce.hu/beszamolo-az-mce-oktatoi-munkacsoportjanak-workshopjarol/
https://litera.hu/hirek/megvannak-a-horvath-peter-osztondij-2022-es-jeloltjei.html?fbclid=IwAR3lUHXC03OwNNGqThtgzxNiFjHorZunp88RiWi2wqYdo5eoMpjp9jWcg9k
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/controlling-akademia/5-lepcso-beszamolas?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv238&utm_content=ifua
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok/controlling/controlling-akademia-5-lepcso-beszamolas
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok
https://www.horvath-partners.com/hu/horvath-akademia/szeminariumok
https://www.horvath-partners.com/hu/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=mailchimp&utm_content=footer
https://www.facebook.com/ifua.horvath/
https://www.linkedin.com/company/ifua-horvath-partners
https://www.instagram.com/ifua.horvath/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=mailchimp&utm_content=footer
mailto:controllingvilag@horvath-partners.com
https://www.controllingportal.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
https://www.controllingportal.hu/cellanevek-es-nevtartomanyok-dinamikus-hasznalata/?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv238&utm_content=excel-tippek
https://www.controllingportal.hu/a-hivatalnok-es-a-dzsinn/
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