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Nobelovu cenu za ekonomii získal francouzský ekonom Jean Tirole
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STUDIE

Flowenta

Controllingový panel 2013, Část I Plánování

Role CFO v řízení raných fází prodejního
cyklu
Můžete spoléhat na obchodníky a do poslední chvíle žít
v nejistotě, zda opravdu uzavřou kontrakty v těch
objemech a těch časových obdobích, jaké slíbi...

ROZHOVOR
Karel Hübl, GEM System, a.s.

Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní
průzkum controllingových procesů, takzvaný
„Controlling-Panel“. Stejně jako v letech 2011 a 2...

AKCE

Economic Value Added

Dnes odpovídá...
Zavádění BI ve VZP

Je použití ukazatele EVA v podnikové praxi stále aktuální
nebo je to již překonaný model? Dozvíte se na webináři
Controller Institutu, 14.11.2014, pom...

O technickém řešení BI pro Všeobecnou zdravotní
pojišťovnu jsme si povídali s Karlem Hüblem ze
společnosti GEM System, která implementaci
realizovala....

MS Excel - makra a VBA

SLOVNÍK

Insolvence
Neschopnost dlužníka platit své závazky ve lhůtách
splatnosti. Insolvencí se rozumí také neschopnost
společnosti, sdružení nebo jednotlivce dostát pl...

Pojďme společně zkrotit data v Excelu! Na tomto školení
si vyzkoušíme, jak zautomatizovat práci, a to ať už půjde
o jednoduchý report nebo složitější...

ZAJÍMAVOST

Nobelovu cenu za ekonomii získal
francouzský ekonom Jean Tirole

Service Level Agreement (SLA)

Francouzský ekonom Jean Tirole obdržel Nobelovu cenu
za dlouholetý výzkum v oblasti regulace monopolních a
oligopolních struktur.

Pojem Service Level Agreement (SLA) nemá vžitý český
ekvivalent, ale lze jej přeložit jako dohoda o úrovni
poskytovaných služeb. Dohoda o úrovni posky...

Technologické giganty už nebudou moc
využívat Irsko k vyhýbání se daní
Po dlouhá léta si některé velké firmy otevíraly své
pobočky v Irsku aby se pomocí mezery v zákonech
vyhnuly daním. Irská vláda nyní učinila podobným ú...
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