
VUCA, kryzys, recesja – szansa czy zagrożenie 

dla controllingu? 

Opowiem, dlaczego KPI i prognozy są istotne  

w zarządzaniu w zmiennym otoczeniu.

Jak wykorzystać szanse i zbudować świetny 

controlling – konkretne przykłady informatyzacji 

controllingu, zwymiarowane korzyści. 

Będą konkretne przykłady klientów m.in. 

grupy kapitałowej, polskiej firmy rodzinnej  

i oddziału międzynarodowej korporacji, którzy  

z profesjonalnym systemem osiągnęli sukces  

w controllingu. Pokażę też, jak ten sukces można 

zmierzyć.

EURECA w elastycznym podejściu – od narzędzia 

self-service do kompleksowego rozwiązania  

i Centrum Dowodzenia dla całej organizacji. 

Czy wdrożenie kompleksowego rozwiązania 

controllingowego musi od razu oznaczać duże 

przedsięwzięcie? Podczas prezentacji pokażę 

różne podejścia - od samodzielnej budowy 

rozwiązania przez controllera, przez szybki start 

z rozwiązaniem predefiniowanym, po klasyczne 

dedykowane wdrożenie. Pokażę jak wejść na 

wyższy poziom informatyzacji controllingu 

niezależnie od etapu rozwoju firmy, kompetencji 

controllingowych i informatycznych, a także czasu 

i pieniędzy.

Czy informatyzacja controllingu musi 

oznaczać odejście od Excela? 

Nie wyobrażasz sobie swojej pracy bez Excela? 

Z systemem EURECA można pracować zarówno 

bezpośrednio w aplikacji, w przeglądarce 

internetowej, a także w Excelu. W tej części 

skupię się wyłącznie na interfejsie Excela  

i pokażę, w jaki sposób można wyeliminować 

znane controllerom bolączki np. przez zapis 

danych do bazy zgodny z uprawnieniami i… 

Więcej o tym na prezentacji. 

EURECA a światowe rozwiązania 

BI – rozwiązania konkurencyjne czy 

komplementarne? 

Opowiem, w jaki sposób można osiągnąć 

synergię, łącząc system EURECA m.in.  

z Power BI.

Poznaj TOP 10 funkcjonalności systemu EURECA oraz elastyczne opcje 
dostępu do narzędzia i know-how, które przekonały ponad 200 firm, setki 

controllerów i menedżerów w Polsce.

Jak usprawnić narzędziową sferę 
controllingu nie pozbywając się Excela?
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 ZOBACZ MÓJ ARTYKUŁ W “CONTROLLING I ZARZĄDZANIE”

W najnowszym numerze czasopisma “Controlling i Zarządzanie”, 

które znajdziesz w swoim pakiecie konferencyjnym, możesz 

przeczytać mój artykuł - Jak zbudować świetny controlling 

w trudno przewidywalnych czasach? Miłej lektury.

Strony: 20 - 26

 ODWIEDŹ NAS NA STOISKU

Na naszym stoisku są wciąż obecni konsultanci, doskonale znający możliwości systemu EURECA. Już w czasie 

wstępnej rozmowy będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb 

konfiguracji systemu EURECA, a także poznać ich wstępne poziomy cenowe.

 ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ - ŚWIETNY CONTROLLING

Opisy ponad 10 świetnych wdrożeń 

controllingu znajdziesz w zakładce 

Świetny Controlling naszego serwisu 

www.controlling-systems.pl

Członek Zarządu Controlling Systems Sp. z o.o. odpowiedzialny m.in. za 

rozwój narzędzi i usług controllingowych wspomagających biznes.

Prowadzi: Paweł Musiał

• Członek zarządu Koła Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków Controllerów ICV

w Warszawie.

• Autor wielu publikacji na temat koncepcji i narzędzi dostarczających menedżerom informacje 

zarządcze.

• Prelegent wielu konferencji i szkoleń z obszaru finansów i sprzedaży.

• Wykładowca w SGH i UMK na studiach podyplomowych.

• Na co dzień wykorzystuje wiedzę controllingową w zarządzaniu firmą.


