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Jak zlepšit plánování prodeje a marketingu v malých a středních firmách
Rodinné foto vaší firmy aneb o roli účetnictví a účetních závěrek
Aleš Studený
Klouzavá předpověď/rozpočet
Platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a 2015 - pozice Finanční ředitel
Česká ekonomika loni vzrostla o 4,3 procenta

ČLÁNEK

STUDIE

Tomáš Nekvapil

Rodinné foto vaší firmy aneb o roli
účetnictví a účetních závěrek

Platová studie pro finanční pozice Srovnání
výsledků 2013 a 2015 - pozice Finanční
ředitel

Vzpomínáte si na staré školní fotografie? Nebo fotky ze
svateb a nejrůznějších rodinných událostí? To nejzajímavější
přijde, pokud za sebou seřadíte s...

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou
certifikovaných účetních a společností Schulmeister Finance
Professional Search již podruhé pro...
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AKCE

Dnes odpovídá...
Aleš Studený

Jak zlepšit plánování prodeje a marketingu
v malých a středních firmách

Aleš Studený (ředitel služeb ALVAO) se připojil k CAFIN na
podzim loňského roku a už jsme ho mohli potkat jako hosta
konference IT pro FINANCE nebo ta...

aneb Jak neztratit užitek z plánování v prostředí, které
plánům všeobecně nepřeje – zkušenosti úspěšných v rychle
stravitelném podání. Celodenní semi...

SLOVNÍK

Webcast: Business Intelligence. Big Data.
Internet of Things. Analytics Cloud.

Klouzavá předpověď/rozpočet
Klouzavá předpověď je průběžně aktualizovaná předpověď,
v níž je vždy po vyhodnocení skutečných výsledků přidáno
další rozpočtové období, a odhady pro...

Strategické manažerské účetnictví
Jedná se o firmu manažerského účetnictví, ve které je důraz
kladen na informace, jež se vztahují k externím faktorům
společnosti, jakožto i na naturál...

CAFIN se stal partnerem speciální on-line akce "Oracle
Business Analytics", a proto všechny naše členy srdečně
zveme, aby se 5.5.2016 (10:00-12:00) p...

ZAJÍMAVOST

Česká ekonomika loni vzrostla o 4,3
procenta
Český statistický úřad po zpřesnění odhadů potvrdil již dříve
avizovaný růst ekonomiky v loňském roce.

Škoda do roku 2020 zdvojnásobí prodej v
Číně na půl milionu aut
Společnost Škoda Auto zvýší do roku 2020 dodávky svých
vozů zákazníkům v Číně na dvojnásobek, tedy na více než
půl milionu aut.
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