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SELF SERVICE CONTROLLING 
AZ ÖNKISZOLGÁLÓ ÜZLETI INTELLIGENCIA  

A KONTROLLER KEZÉBEN 

 

Előadóink: 

Nagy Péter, vezető tanácsadó 
Gordon & Webster Zrt. 

Jancsy Krisztián, tanácsadó 
Gordon & Webster Zrt. 
 

Hécz Roland, tanácsadó 
Gordon & Webster Zrt. 

 
 
Időpont és helyszín: 

2017. február 8. szerda 
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 8.00 órától. 
 
Danubius Hotel Arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. 

 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa /fő 

 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  

 Ajánló: 

Előadóink, mint a kontrolling terület szakértői, a szakmai nap 
során arra a kérdésre fókuszálnak, amely a legnagyobb gondot 
jelenti a közép és nagy vállalatok kontrolling vezetői számára: 
milyen IT eszközökkel növelhető a kontrolling terület 
hatékonysága? Egy esettanulmányon keresztül – részben saját, 
részben mindenki számára elérhető eszközök használatával – 
mutatják be, hogy az önkiszolgáló üzleti intelligencia megoldások 
(pl.: folyamatok automatizálása, saját adatmodell építése) hogyan 
kínálnak testre-szabható megoldást a problémára. 

Tematika: 

Adatintegráció: Adatbetöltés, adattisztítás bármilyen forrásból, 
legyen az EXCEL, CSV vagy adatbázis (MS Sql, Oracle, Sybase, 
Mysql, PostrgreSQL, dbase, stb.) 
 

Modellbővítés egyszerűen: Mit tegyen, ha új dimenzióra, 
attribútumra vagy hierarchiára van szüksége?  
 

Riporting: Ad-hoc lekérdezések pivot segítségével, testre szabott 
riportok a kockaérték függvény alkalmazásával, automatikus 
küldés, jogosultság kezelés 
 

Adatbekérő felületek, azaz a controlling adatgyűjtés 
kiszervezése: A kontroller szabadon vezérelheti, hogy ki, mikor, 
milyen adatot szolgáltasson a CO felé, akár tény, akár tervadatot. 
 

Tervezési variációk három felvonásban: Kétirányú 
tervharmonizáció (TopDown, BottomUp) ▪ TopDown bevétel 
tervezés, mely alapja a többi kalkulált elemnek ▪ Árrés tervezés  
a tulajdonosi elvárás ismeretében 
 

BI: Adat-vizualizáció egyszerűen a Power BI segítségével 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 
 

 Cégnév:  ...................................................................................  
 

 Cím:   .....................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   .......................................................................  
 

 Beosztás:  ..............................  E-mail:  .......................................  
 

  Telefon:  .............................  Fax:  ...........................................  
 

Kérek ebédet:    �                    A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ................................................................
 
Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat, valamint 
hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen,  
és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


