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Václav Houser

Platová studie 2015

Tři směry rozvoje Business Intelligence
Článek se zamýšlí nad rozvojem Business Intelligence (BI) z
pohledu podpory procesů řízení celofiremní výkonnosti
(CPM). Rozvoj je spatřován ve třech směrech – v tendenci
ke komplexnímu pokrytí řídicích procesů dané kategorie, v
příklonu ke standardi...

ROZHOVOR
Lenka Kovaříková

Dnes odpovídá...
Gabriela Konečná (Gumotex)
Gabriela Konečná je Vedoucí odboru controllingu ve
společnosti Gumotex a je zároveň novou členkou v CAFINu.
Co byl ten klíčový moment, který ji přivedl do oblasti
controllingu, a proč nemá ve své profesi žádné vzory, si
můžete pře...

SLOVNÍK

Controlling
Controlling je široce koncipovanou metodou řízení, která
soustřeďuje svou pozornost do dvou relativně
samostatných oblastí: jednak samotného procesu ř...

Účinnost
Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem souměření
vynaložených nákladů s dosaženým ekonomickým
prospěchem. Její elementární formou je porovnání nákla...

Jak jsme již uveřejnili v říjnovém čísle newsletteru, Česká
asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Sch...

AKCE

FINprojekt 2016 (soutěž)
Projekt roku v podnikových financích 2016 Vážené dámy
a vážení pánové,dokončili jste zajímavý projekt v oblasti
controllingu nebo finančního řízení, ...

Vánoční setkání členů CAFIN s prof. Mudr.
Janem Pirkem
Srdečně Vás zveme na poslední akci v tomto roce,
tradiční Vánoční setkání členů CAFIN, na které letos
přijal pozvání pan prof. MUDr. Jan Pirk, významn...

ZAJÍMAVOST

Míra nezaměstnanosti v Německu
zůstává nejnižší od sjednocení země
Počet nezaměstnaných v Německu v říjnu klesl výrazněji,
než se čekalo. Míra nezaměstnanosti zůstala na 6,4
procenta, tedy na nejnižší úrovni od sjedno...

Škodě se daří. Provozní zisk ji vzrostl o
tři čtvrtiny
Spolěčnosti Škoda auto díky vysoké poptávce po jejich
produktech vzroslt v období od ledna do září provozní
zisk o 76%.
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