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Vállalati előrejelzés bizonytalan időkben
A korábbinál is több kockázatot rejtő világunkban a cégek számára létfontosságú a
lehető legjobb előrejelzések készítése. A „lehető legjobb” természetesen nem
jelenthet bizonyosságot, de a korábbinál jobban segítheti a tervezést, a
döntéshozatalt. Cikksorozatunk első részében bemutatunk öt olyan eszközt, ami
bevethető a jobb vállalati előrejelzések készítse érdekében.

Pénznem konverzió megvalósítása a
döntéstámogató rendszerekben
A pénznem konverzió fontos feladat egy nemzetközi vállalatcsoport CFO-területein.

Olvasson tovább!
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Cikkünkben egy SAP BW-ben megvalósult példán mutatjuk be, milyen megközelítés
lehet célravezető.

Vállalati 몭nanszírozás magas kamatszint
mellett
Az elmúlt két és fél évben masszívan emelkedtek a kamatok Magyarországon. Mit
tehetnek most a vállalatok? Hogyan menedzselhetik a szükséges 몭nanszírozásokat?

BI-sarok: A vállalati közösségi háló szerepe (a
hibrid munkavégzés idején)
A vállalatok munkatársai mind többet érintkeznek online, mint o몭ine, s ez
hosszútávú trendnek tűnik. Ezért egyre több vezető érdeklődik a vállalati
közösségiháló-megoldások iránt, amelyek üzleti vagy személyes érdekek vagy
tevékenységek mentén kapcsolják össze az embereket. Céljuk a vállalaton belüli
kapcsolatépítés a mindennapi munkakapcsolatokon kívül.

Ez a cikkünk is érdekelheti: 
 

Hogyan készletezzünk, ha bizonytalan a beszállítás? 

Lassan harmadik éve küzdenek a vállalatok a beszállítások bizonytalanságával. Ideje
tehát feleleveníteni korábbi cikkünket, amely bemutatja, hogy ha de몭niáljuk a
készlettartás és a készlethiány költségét, majd a kettőt minimalizáljuk, akkor
megtudjuk, hogyan készletezzünk bizonytalan beszállítás esetén.

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!

Olvasson tovább!
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Excel-tipp: Átlátható táblázatok egyéni
számformátumok segítségével 

Januári példánkban azt mutatjuk be, hogyan készülhettünk (volna) fel a szilveszteri
partira. Jó házigazdához híven átadtuk szervezőtársainknak a még szükséges
beszerzések listáját, ehhez néhány tippel átláthatóbbá tettük az adatokat tartalmazó
Excelünket. Ehhez az egyéni számformátumokat hívtuk segítségül. Ezek jelentős
mértékben képesek megkönnyíteni az adatok áttekintését.

IFUA Horváth 

Előrejelzési megoldások a beszerzési területen webinárium (2023. január 26.) 
Italcsomagolások országos visszaváltási rendszere indul 2024-től webinárium (2023.
február 2.) 

Rendezvénynaptár 

Humor-sarok: Zsarolás

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!
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