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A résztvevők a rendszerben dolgoznak, nem egy "demót"
néznek végig. Egy integrált tervezési esettanulmányon
keresztül, az értékesítés tervezéstől az eredménykimutatásig
és a cashflow-ig terjedően elsajátíthatják az adatmodell
készítés és a tervezési feladatok elemeit egy felhőalapú
alkalmazásban. A gyakorlat során egyedi tervezési logikákat
és adatmásolási technikákat próbálnak ki. Ezt követően, a
SAC segítségével megjelenítik az eredményeket, elemzik az
eltéréseket, mutatószám struktúrákba rendezik az
összefüggéseket követve a legjobb gyakorlatokat. Felkészült
mentorok támogatásával az interaktív műhelymunka során a
résztvevők megszerezhetik az első gyakorlati tapasztalatokat
az SAP Analytics Cloud eszközben. 
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SAP Analytics Cloud (SAC) az SAP termékcsalád stratégiai
megoldása a tervezési feladatok összességére. A SAC egyesíti a
tervezés, előrejelzés, üzleti intelligencia (BI) feladatokat, illetve
a különböző fejlett elemzési módszereket (ún. advanced
analytics) egyetlen felhő alapú környezetbe. A SAC a
mesterséges intelligencia (AI) és a memória alapú működés
miatt az egyik legfejlettebb elemzési megoldás.

TRÉNEREK 

Prof. Dr. Karsten Oehler, Chief Solution Advisor, SAP, aki 25
éven keresztül szerzett tapasztalatot nemzetközi technológiai
cégek business intelligence szoftvereinek fejlesztésében és
bevezetésében. 
Kovács Zsolt, az IFUA Horváth SAP Analytics Cloud szakértője
Radó István, MCE elnök, IFUA Horváth ügyvezető, Controlling
Akadémia programigazgatója

ANGOL ÉS MAGYAR NYELVŰ TERVEZÉSI WORKSHOP A TÉMA NEMZETKÖZI GURUJÁVAL,
KARSTEN OEHLER PROFESSZORRAL ÉS KOVÁCS ZSOLT SAC SZAKÉRTŐVEL

TERVEZÉSI LOGIKA ÉS
ADATMODELL FELÉPÍTÉSÉNEK
KIPRÓBÁLÁSA
ADATVIZUALIZÁLÁS,
DASHBOARD ÉPÍTÉS 
DRIVER BASED PLANNING 

CÉLKITŰZÉS
ÜZLETI TERVEZÉSSEL
FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK IT-
PLATFORMTÓL FÜGGETLENÜL
FINANCE & CONTROLLING
SZAKÉRTŐK
SAP FELHASZNÁLÓK

CÉLKÖZÖNSÉG

TERVEZÉS A FELHŐBEN

GYAKORLATI KÉPZÉS
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PROGRAM

Bevezető
Érkezés és üdvözlés

Rendszer indítás
Bejelentkezés, a munkakörnyezet
áttekintése

Adatmodell
Az adatmodellezési alapok, saját adatmodell
létrehozása – beleértve a mutatószám és
szervezeti struktúrákat is

Vizualizáció
Jelentés mappa (story) és input riportok
készítése

Adatbetöltés
2019 – 2022 évekre tényadatok betöltése

Kalkulációk
Kalkulációs szabályok felvétele olyan
kulcsmutatókra, mint például az árbevétel,
előállítási költségek, stb.

09.00 - 12.30
Tervezési logikák
Tervezési logikák definiálása az
adatműveletek (data actions) segítségével –
másolás, előkészítés, kalkulációk stb.

Adatbeviteli riportok
Input riportok készítése mennyiségi
tervezéshez

Másolási folyamatok
Egymást követő időszakok tervadatainak
előtöltéséhez másolási szabályok készítése

Driver Based Planning, Value-Driver Trees
Értékokozókra épülő tervezés koncepciója és
gyakorlati megvalósítása

Jelentések
Riport oldalak kialakítása, dashboard készítés
vízesés diagrammal. Kiegészítő ad-hoc
jelentések eljárásai

Landing Page 
Kezdőoldal létrehozása az optimális
navigációhoz

Összegzés
A témák és tanultak összegzése, visszajelzés

13.30 - 17.00



Részvételi díj
75.000 Ft (áfamentes). MCE tagok
10% kedvezményt kapnak.

Időpont
2022. november 14.

Kapcsolat
Telefon: +36 30 630 6633
Email: denesmara@mce.hu

Helyszín: 
Menedzsment és Controlling
Egyesület
1117. Budapest, Buda-part tér 2.

Szervezési feltételek
Az esetleges program- és
időpontváltoztatás jogát a
hivatalos visszaigazolásig
fenntartjuk.

A részvételi díj tartalmazza a
tananyag, a szünetekben a
frissítők és az ebéd költségét.
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RÉSZVÉTELI INFORMÁCIÓK

A rendezvényen a részvétel feltétele a
részvételi díj előzetes kiegyenlítése. A
visszaigazolással egyidőben díjbekérőt
küldünk.
A jelentkező esetleges visszalépési
szándékát kizárólag írásban jelezheti
felénk a info@mce.hu címre küldött e-
mailben. Telefonos vagy egyéb szóbeli
lemondásokat nem áll módunkban
elfogadni.
Lemondási határidő: legkésőbb a képzés
napja előtti 5. munkanapon 10:00 óráig
bezárólag. Ebben az esetben a teljes
részvételi díj visszafizetésre kerül. Ezt
követően nem áll módunkban elfogadni a
lemondást.
A kifizetett részvételi díj szükség esetén
más személyre is átruházható.
A lemondási határidő utáni regisztráció
esetén lemondásra nincs lehetőség.
Az elektronikus jelentkezés
megrendelésnek minősül, ezért utólagos
reklamációkat a lemondási határidő után
nem áll módunkban elfogadni. Ha a
lemondási határidőig nem érkezett be
írásbeli lemondás, ki kell fizetni a teljes
részvételi díjat a rendezvénytől való
távolmaradás vagy a díjbekérő
kifizetésének elmulasztása esetén is, mivel
a szervezés és előkészítés során
részvételével számoltunk.

Pénzügyi feltételek, lemondás
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