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Tam, kde je obtížné nalézt použitelné řešení založené
exaktně na teoretických východiscích, si praktik musí
vědět rady. Nedělat nic je také rozhodnutí...

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

Efektivní řízení cash flow

Dnes odpovídá...
Petr Stiebitz (Micro-Electronics CR)
Petr Stiebitz (finanční ředitel, MicroElectronics Czech
Republic) je věrným členem CAFIN a úspěšný absolvent
vzdělávacího cyklu Diplomovaný Controlle...

SLOVNÍK

Řízení peněžních prostředků
Řízení peněžních prostředků Pojem řízení peněžních
prostředků je spojen s širokou oblastí podnikových financí
a zahrnuje inkasování peněžních prostře...

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

Pojďme společně během jednoho dopoledne nahlédnout
pod pokličku možného a praxí ověřeného způsobu řízení
toku peněz. Pro úspěšné zvládnutí celé proble...

IT pro FINANCE 2016
Zveme Vás na 3. ročník konference IT pro FINANCE. A proč
určite stojí za to přijít? Inspirujete praktickými UKÁZKAMI
od specialistů z významných spole...

ZAJÍMAVOST

Employment in Poland
Společnost Accace vypracovala zajímavý materiál
k problematice pracovního práva ve vybraných evropských
zemích, konkrétně v CEE regionu. V třetím díl...

Sdílená ekonomika pobláznila Evropu, lidé
se dělí o věci a služby ve velkém
Činnosti typu pronájem pokoje či výměna kohoutku od
souseda patří do oblasti sdílené ekonomiky, která je na
raketovém vzestupu. V České republice ji v...
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