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Módszeres vezetés, rendszerszerű irányítás
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8. Együttműködő partnerek

2www.greko.at



• Független, nemzetközi tanácsadó szervezet
• Kipróbált, professzionális technológiák alkalmazása
• Speciális szakterületek: a stratégiai menedzsment és a 

folyamatköltség-számítás
• Alapítva:1997-ben

Bemutatkozás

Az apc.consulting GmbH [advanced profit control] tanácsadói tevékenységének 
célkitűzése a tartós értéknövekedés biztosítása ügyfeleinél. 
Minden vállalkozás, minden szervezet egyedi, de ha a stratégia, a napi üzletmenet és 
az emberi erőforrás összhangban van, mindenhol jelentős értéknövekedés érhető el.
Ebben tud az apc segíteni.

apc.consulting GmbH 
[advanced profit control]

Tartós értéknövekedés az egységes szemléletű vállalatvezetés 
bázisán
• Stratégiai tervezés, célok, intézkedések kidolgozása
• Roadmap, Balanced Score Card

A  vállalatirányítás finomhangolása
• Folyamatorientált költség- és teljesítményszámítás
• apc.Greko Toolbox
• Pénzügyi és likviditástervezés
• A sikertényezők elemzése

apc.Módszertan
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Tanácsadási területek
Az [advanced profit control] stratégiai és operatív témákban támogatja ügyfeleit, a koncepciótól a 
megvalósításig, beleértve az „apc.Greko Toolbox” költség- és teljesítménymenedzsment szoftvert. 

„Az apc.greko Toolbox a legfejlettebb szoftver az egész vállalat folyamatos és konzisztens költség- és 
teljesítménymenedzsmentjének megvalósításához."

apc.Controlling Software
folyamatköltség-számítás

Sikertényezők elemzése

Pénzügyi tervezés

IT Controlling
Rendszerek

Az apc vezetési tanácsadási portfoliója

Tervezés, Irányítás &
Eltéréselemzés

Üzleti szimuláció

Likviditásmenedzsment

Költség- és teljesítmény 
menedzsment

Balanced Score Card

Időszaki
Tervezés és elemzés
Eszközök az önálló elszámolású 
szervezeti egységek működtetéséhez

Vezetés célkitűzésekkel

Stratégia kidolgozás
Üzleti modellek
Folyamatok
Szervezet

Egységes szemléletű 
vállalatvezetés
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„A teljesítményeken alapuló költséghozzárendeléssel az apc.greko Toolbox 
termékfelelőseinknek nagyfokú átláthatóságot biztosít, és segíti őket az eltérések gyors 
felismerésében és a megfelelő ellenintézkedések meghozatalában." 
Ing. Mag. Heinrich Kräuter – ofi Österreichisches Forschungsinstitut - Wien 

„Ami a költségvetési szervek pénzforgalmi könyveléséből nem derül ki, a Grekoval világosan 
bemutatható. Ideális eszköz az önkormányzatok vezetéséhez, mindenekelőtt a belső 
teljesítmények vezérlésére, és az optimális költségtranszparencia megteremtéséhez.”
Amtsleiter Franz Prankl, Marktgemeinde St. Leonhard Forst, NÖ

„Az apc.greko Toolbox egyet jelent az átlátható és rugalmas üzemgazdasági elemzéssel.“
Dir. Karl Jagsch – KSV1870 - Wien 

„Az apc.greko Toolbox előnyei: A lehetőségek olyan széles körét biztosítja a költség- és 
teljesítményelemzés, a kalkuláció és az üzleti területi eredményszámítás területén, amelyet 
kutatásaink szerint más program nem nyújt."  Andreas Labner – PayLife Bank - Wien 

„Varázslatos a különböző variációk átszámolása, havonkénti összehasonlítása.  Újdonság az 
„apc.greko Toolbox-ban“ a valódi indokolt értékek kimutatása a lodengyártás minden lépésénél 
rögzített teljesítményadatok alapján. Ezáltal megvalósult a tervszámok dinamikus teljesítése. 
Minden menedzser számára csak ajánlani tudom!„  
Johannes Steiner – Loden Steiner - Mandling

„Egyszerűen öröm a Grekoval dolgozni. Kérdések és válaszok egymásratalálnak a Grekoval. 
Információigényünket optimálisan le tudjuk fedni, a vállalat irányításához leglényegesebb
adatokat biztonságosan elő tudjuk állítani. Rugalmasság és áttekinthetőség ennek az eszköznek 
a leginkább előtérben álló tulajdonságai.”
Mag. Arno Obrietan Geschäftsstellenleiter kfm. Bereich AKM / Wien

„Az apc.greko Toolbox kivételes rugalmassága mély benyomást tett ránk!"
Prok. Gerhard Ullrich – ISD Innsbrucker Soziale Dienste - Innsbruck

Miért bíznak bennünk ügyfeleink?
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Nemzetközi projekttapasztalatok (kivonat 1997-2011)

Tanácsadóink sokéves tapasztalattal rendelkeznek a vezetői tanácsadás és a vállalatirányítás finomhangolása 
területén.
PROJEKTEK PÉNZÜGY Szakterület Ország PROJEKTEK CONTROLLING Szakterület Ország

Interimsmanagement Controlling Oktatás Költség és teljesítménymenedzsment Értékesítés

apc.Greko Toolbox Acélipar Vezetési és irányítási koncepció Gépgyártás

Pénzügyi tervezés & sikertényezők elemzése Túrizmus Vállalatirányítás, BSC Internetshop

Költségelemzés Ingatlan apc.Greko Toolbox Elektronika

Interimsmanagement Bútoripar Költség és teljesítménymenedzsment Önkormányzat

Stratégia kiépítés Textil Költség és teljesítménymenedzsment Bank

apc.Greko Toolbox Textil Sikertényezők elemzése Software

Szervezetfejlesztés Beruházások Költség és teljesítménymenedzsment Ápolóotthon

Cégszanálás szakvéleményezése Pénztranszfer Controlling finomhangolás Építőipar

Költségvetés & Konszernkonszolidáció Beruházások Költség és teljesítménymenedzsment Kutatóintézet

Költségvetés tervezés & Pénzügyi tervezés Hotel Pénzügyi terület átszervezése Önkormányzat

Pénzügyi tervezés Hotel Túrizmus apc.Greko Toolbox Orsz.Vérellátó Sz.

Folyamatmenedzsment Logisztika apc.Greko Toolbox Kb. 20 kórház

Külföldi leányvállalatok tervezési és ell. rendsz. Bank apc.Greko Toolbox Nyomda

apc.Greko Toolbox Beruházások apc.Greko Toolbox Hitelezővédelem

Szervezetfejlesztés Építőipar apc.Greko Toolbox E-Industrie

Pénzügyi tervezés Bőripar Projekt elő- és utókalkuláció Acélipar

Stratégia kiépítés Média apc.Greko Toolbox Gépipar

Vállalatirányítás, BSC Egyház Projekt kalkuláció Softloan finance Önkormányzat

Vállalatirányítás finomhangolása Textil apc.Greko Toolbox Nukleáris
medicina

Referenciák
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Stratégiakiépítés

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek
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Az apc. vállalatvezetési filozófiája

Balanced Scorecard
Eszközök a célokkal történő 

vezetéshez

Emberi
embereket vezetünk

Dologi
üzleti folyamatokat irányítunk

A területek és termékek önálló irányítási 
eszközeinek projektorientált tervezése 

és felügyelete

Jövőkép/Stratégia

Célok/Intézkedések

Strat. Roadmap

Kommunikáció
A kommunikáció segítségével hozzuk létre a kapcsolatot

az emberi és a dologi oldal között

A projektek önálló irányítási 
eszközeinek tervezése és 

felügyelete
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Az egységes szemléletű vállalatvezetés feltételezi a teljes körű controlling
rendszer meglétét

Üzleti modell Folyamat

stratégiai sík

A stratégiakészítés, felülvizsgálat üzemgazdasági szakértői felügyelete

Piaci és versenytárselemzések beszerzése
A termék/piac portfolió értékelése figyelembe véve, hogy meglévő vagy 
új piacokról ill. termékekről van szó
A stratégiai bevételi/forgalmi célkitűzések hihetőségének ellenőrzése a 
különböző termék/piac kombinációkra
Az alternatív üzleti modellek értékelése
Az értékteremtő folyamat mélységének elemzése (venni vagy gyártani)
Az együttműködési lehetőségek/szükségletek feltérképezése

operativ sík

A stratégia szakértői megvalósítása a folyamatok és a szervezet síkján

A folyamatok definíciója, elemzése 
Az üzleti folyamatok optimalizálása
A résztvevők közti esetleges célkonfliktusok tisztázása 
A BSC (Balanced Scorecard) alapján személyre szabott intézkedések 
és célok alapján termék, terület vagy projektalapú tervezés és 
ellenőrzés

Jövőkép/stratégia Szervezet
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Tervezni, mérni, irányítani

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek
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Az analitikus tervezés során a 
felelősök saját területeiket 
mindenre kiterjedően megismerik.

A vezetők és a munkatársak 
közötti kommunikáció 
nagyságrendekkel javul.

A Célok/Intézkedések 
összekapcsolása a BSC-vel
egyértelműsíti a munkatársak 
FKF=„Feladat, Kompetencia és 
Felelősség” viszonyait.

Az adatok átláthatósága 
leegyszerűsíti a döntéselőkészítést
és a végrehajtás ellenőrzését.

A folyamatos előrejelzés és a 
gyors szimuláció lehetővé teszi a 
menedzsment számára a 
kockázatok alapos elemzését.

Érdemi költségcsökkentési 
lehetőség a folyamat- és 
általánosköltség menedzsment 
működtetésével.

Folyamatköltségek – A lehetőségek kiaknázása

Az analitikus tervezés rávilágít a 
gazdaságtalan területekre. 

A belső teljesítményelszámolás üzleti 
gondolkodást feltételez, ezért a 
felelősök jobban oda kell hogy 
figyeljenek a költségek és a 
teljesítmények alakulására.
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 A folyamatteljesítések 
tervezése

 Az általános költségek 
tervezése, 
költséghelyenként, 
folyamatonként

 A belső teljesítések 
tervezése

 A folyamatok 
teljesítéseinek átterhelése

 Termékkalkuláció 
költségviselőkre

 A fedezetszámítás 
tervezése

 Hihetőségvizsgálat
 Szimulációk

 Folyamatos, havi 
tényelszámolás
 A munkatársak kiképzése
 Szabványjelentések az 

átláthatósághoz
 Eltérések elemzése
 A megvalósult 

eredményhatások mérése
 Rendszeres jelentések
 A költségcsökkentési 

lehetőségek elemzése
 A hatások számszerűsítése

• A koltséghelyek (KH), 
folyamatok  felállítása a 
munkatársak bevonásával

• KH/Üzleti Terület felelősök 
kijelölése

• Belső teljesítmény 
elszámolás

• Az átterhelések rendszere, 
költségviselők fedezete

• A mennyiségadatok 
gyűjtésének rendszere 
(beszerzés, gyártás, 
értékesítés stb.)

• apc Know How

 Igények felmérése
 A megvalósíthatóság 

előzetes felmérése
 A vezetők és a dolgozók 

elvárásai
 A meglévő tervezési elvek 

áttekintése
 Az adatforrások 

meghatározása
 A jelentések 

követelményeinek 
definiálása

 A csatlakozások kiépítése 
az adatszolgáltató 
rendszerekkel

 Opcionális apc.Toolbox
Greko

Elemzés/
kezdőfázis

Minden szervezetnek egyedi igényei vannak a termék/piac kombinációra vonatkozóan. A vezetői 
információs rendszereket ezekhez kell igazítani. 

Ta
rta

lo
m

Er
ed

m
én

ye
k

1 Fázis 2 Fázis 3 Fázis 4 Fázis

Tervezési-
modellezési fázis

Analitikus tervezés
Költségviselő/Üzleti 

terület

Terv-Indokolt-Tény
Kiértékelések

Célok, Intézkedések

Eljárásmód - controlling méretre szabva…

 A tervezési alapelvek és 
adatforrások tisztázottak

 A célok és követelmények 
továbbítva a számvitel 
felé

 Tervezési naptár

• Definiált rendszerek a 
tervezéshez

• Egyeztetett felelősségi 
területek

• Mintaszámítások
• Sűrítési területek

• Fajlagos költségek az 
átterheléshez és az 
elemzéshez

• Termékkalkuláció
 Ösztönzési rendszer
 Adatforrások a 

tervezéshez

Megtakarítások realizálása
 Eszköz a folyamatos 

vezetéshez
Méretre szabott 

kiértékelések
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Problématérkép Projektterv
1. Igényesebb ügyfelek
2. Hibás információk-emelkedő költségek
3. Költségcsökkentés a teljesítményhatások 

figyelembe vétele nélkül
4. Nincs átláthatóság az általános költségekben
5. Elhanyagolt költséghelyi struktúra
6. Nincs rugalmasság a merev költségvetésben
7. A vezetői inf. rendszer használhatatlan
8. A költségvonzatú teljesítmények követésének 

hiánya
9. Szezonalitás nélküli tervezés

Módszertan Eredmény
1. Folyamatorientált költség- és teljesítménytervezés 

költséghelyi és termékszinten
2. Belső teljesítmény-elszámolás
3. A költségek és a teljesítmények hozzárendelése
4. Az árképzés nagyfokú javulása
5. A munkatársak feladatai, célkitűzései egyértelműek
6. A fajlagos költségek folyamatos ellenőrzése
7. Rendszerezett eredmény- és fedezetszámítás

Hónapok
Projektfázisok 1 2 3 4 5
A folyamatmenedzsment 
kiépítése

Adatimport, csatolások

Teszt és átadás

Rugalmas folyamatköltségszámítás, felelősségi 
területi bontásban

apc.greko Toolbox – Analitikus tervezés
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Problématérkép Projektterv
1. Forgalomváltozás – 30%
2. A kalkulációk 5 éve változatlanok
3. A költségek ellenőrizetlenek
4. A költségszámítás összehangolatlan
5. Nincs folyamatos utókalkuláció
6. A munkatársak nem szembesülnek a költségekkel és 

a mért teljesítményekkel
7. A teljesítménymérés létezik, de nem egyértelmű
8. Kihasználatlansági problémák

Módszertan Eredmények
1. Költségszámítás Greko programmal
2. A folyamatok átdolgozása az értékteremtési lánc 

alapján, a felesleges folyamatok feltárása és 
eltávolítása

3. A költségstruktúra következetes átdolgozása
4. Fedezetszámítás kidolgozása
5. Termékkalkuláció
6. A vezetők és a dolgozók közti nézeteltérések 

megszüntetése, kérdőíves dolgozói felmérés
7. Célok/intézkedések átadása a felelősök részére BSC 

módszerrel

apc.greko Toolbox – Átszervezési folyamat

Hónapok
Projektfázisok 1 2 3 4 5

Status Quo elemzés

Koncepciókészítés

Végrehajtás
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Problématérkép Projektterv
1. Különböző számviteli előírások
2. Különböző könyvelőprogram
3. Kommunikációs problémák
4. Nincs rendszer a jelentéskészítésben
5. A költséghelyi struktúra nem informatív
6. Előkalkuláció becsült fajlagos költségekkel
7. Nincs utókalkuláció
8. A szükséges intézkedések nem kerülnek 

végrehajtásra

Módszertan Eredmények
1. Az apc.greko Toolbox bevezetése vezérfonálként.
2. A dolgozók elégedettek a világos költség és 

teljesítményrendszerrel
3. Átlátható jelentések és kiértékelések segítik a gyors 

és mély áttekintést
4. A minden folyamatra kiterjedő fajlagos költségek 

lehetővé teszik a teljesítményelszámolást
5. A rosszirányú költség és teljesítményfolyamatok 

azonnal a felszínre kerülnek
6. Mindenki az anyanyelvén dolgozik

apc.greko Toolbox – Egy külföldi leányvállalat irányítása

Hónapok
Projektfázisok 1 2 3 4 5
A folyamatmenedzsment 
kiépítése

Adatkapcsolatok, 
adatimport

Teszt és átadás
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apc.greko Toolbox
egységes szemléletű vállalatvezetés

A stratégiakészítés 
moderációja Termék/piac elemzés Stratégia Roadmap A sikertényezők 

elemzése

A folyamatok/teljesítmények 
rendszerének kiépítése

Egyszerű
IT rendszerek

Eltérés 
elemzés Eredményelemzésapc.greko

Managementsoftware

Csak kiemelkedő tudású, független, tapasztalt tanácsadókollégák vesznek részt az együttműködésben, 
amiből az évek során rendkívül hatékony menedzsment eszközök születtek.

Az apc.greko Toolbox helye az egységes szemléletű vállalatvezetésben

16www.greko.at



A legfontosabb sikertényező

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek
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A fraktális szervezet túlmutat a 
teamorientált szervezetmodellen. 
Teamek helyett a vállalat önállóan 
és saját felelősséggel működő 
egységekből, az ú.n. fraktálokból 
áll össze. A fraktálok vállalatok a 
vállalatban és így saját 
célkitűzéseik vannak, és saját 
teljesítményt hoznak létre.

Forrás Meffert & Kirchgeorg (1998)

Az apc filozófiája a fraktális rendszerekből merít
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Aki vezet, annak szeretnie kell az embereket!

Ha végiggondoljuk, hogy hol tudunk jobbak lenni, 
csak a folyamataink maradnak! 
A folyamatokat viszont emberek tartják kézben…

Mitől működik jól a vezetés?
1. Van-e visszacsatolás?
2. Hogyan működik az elismerés?
3. Hogyan teremt tekintélyt?
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Manager Controller

C
on

tr
ol

lin
g

Forrás: Dr. Deyhle

nekünk kell az átfedést megnövelnünk!

A kommunikáció támogatása…
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Mi motiválja a különböző személyiségtípusokat?

FÖLDZÖLD
biztonságot igényelnek:
- türelem és megnyugtatás
- a szükséges támogatás
- dicséret a jól végzett munkáért
- harmonikus környezet
- ne legyen nyomás alatt

JÉGKÉK
stabilitást és függetlenséget 
igényelnek:
-bátorítás és dicséret
-rendezett környezet
-stresszmentesség
-kevés döntési felelősség

TŰZPIROS
nagyrabecsülést és 
függetlenséget igényelnek:
- dicséret
- elismerés
- részvétel a döntéshozatalban
- tisztelet

NAPSÁRGA
társadalmi elfogadottságot 
igényelnek:
- gyakori kapcsolattartást másokkal
- személyes figyelem
- barátságosság
- dicséret

Forrás: © insights Discovery

Hatékony motiváció
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A vezérfonal … 

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek

22www.greko.at
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-kedvező árú szoftverkövetés és 
támogatás, 
-ügyfélközpontú fejlesztés

-könnyű kezelhetőség
-copy / paste funkció

-egyszerűen használható belső 
teljesítményelszámolás

-rugalmas felhasználás, 
-magas számítási sebesség

-szimulációs lehetőségek
Mi lenne ha…?

-egyszerű frissítés, 
-nem kell komoly 
szerverteljesítmény

Miért apc.greko Toolbox ?      

-áttekinthető űrlapok és jelentések

-gyakorlatorintáltság, tapasztalati 
háttér
-egyszerű adatimport, szabványos 
csatornákon
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Néhány kiértékelés a programból

1. ábra A folyamatok fajlagos költségeinek 
változása 1-4. időszakban
2. ábra Folyamatos termékutókalkuláció a 
költségviselőn

25www.greko.at



Döntéselőkészítés– Folyamatok fajlagos költségei, költségviselők fedezetei 

Jelentéskészítés á la Prof. Hichert…

Terv-indokolt-tény összehasonlítás az őszinte 
értékelő beszélgetéshez, az elismerést közvetlenül az 
érintett munkavállaló érezhesse.
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Példa a termék-folyamat elemzésből
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Könyvelés Bérszámfejtés WAWI Raktár BDE ERP

Költség- és teljesítmény
management

apc.Greko
Toolbox

Excel Word Power Point Visszaküldés az adatszolgáltatóknak

apc.GrekoVc
Felelősök adatbázisai

apc.greko Toolbox – Adatszolgáltatók és az Easy - Import

Excel

Fix
Format

Ad
at

fo
rrá

so
k

Ad
at

fe
ld

ol
go

zá
s

Je
le

nt
és

ek

apc.Greko
Teljesítmények
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Controlling
Munkahely I.

apc.greko Toolbox – Egyszerű IT architektúra

Database Access

apc.Toolbox Greko

Greko Greko

Greko

Greko

Greko

Greko

Ahogy ezt már említettük csak kiemelkedő tudású, független, tapasztalt tanácsadókollégák vesznek részt az 
együttműködésben, amiből az évek során rendkívül hatékony menedzsment eszközök születtek. 
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Pénzügyi- és likviditástervezés

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek
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Pénzügyi- és likviditástervezés

Többlet/ H
iány

Idő

Befektetés Likviditástervezés
kb. 1 hónap
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Problématérkép Projektterv
1. Extrém szezonális hullámzás
2. Nyersanyagbeszerzés költséges
3. A likviditási helyzet kiélezett
4. Alacsony nyereségesség miatt nincs 

lehetőség tartalékolásra
5. Nincs követeléskezelés
6. Nem fizető ügyfelek
7. Hosszú raktározási idők
8. Áresés az egész piacon

Módszertan Eredmények
1. Pénzügyi tervezés kiépítése a könyvelési 

adatok átirányításával
2. A fizetési hajlandóság javítása
3. A kamatkondíciók újratárgyalása
4. Folyamatos követeléskezelés
5. A raktárkészlet leépítése- a darabjegyzék 

megváltoztatása
6. Új árak kisebb mennyiségekre
7. Áthidaló hitel a bankoktól
8. Szoros együttműködés a céginformációs 

szervekkel KSV1870

Fizetési nehézségek, mit tegyünk …?

Napok
Projektfázisok 1 2 3 4 5
A fizetési folyamat 
elemzése

Modellezés, adatimport

Megvalósítás
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A sikertényezők értékelése

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek
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A KNA ©alaphelyzete

Az ügyfél helyzete a piacon

A sikertényezők elemzésében az ügyfél „Kunde”  egy 
célcsoport ill. piac átlagos ügyfele. 

Forrás: Schauenburg Consulting
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Kiértékelés  fejlesztési projektekhez
Az autóértékesítés sikertényezői a KNA© kritériumrendszerben

Forrás: Schauenburg Consulting

Teljesítmény
adatok

Design

Fizetési 
feltételek

Garancia

Szolgáltatás

Üzemeltetési
költségek

Referencia

Szerviz
intervallum

Hasznosság
az ügyfél
számára

PN

Hírnév

Modell-
paletta

Piaci
megjelenés

Minőség

Meghibá
sodási

gyakoriság

Eladási árak

Értékvesztés

Finanszírozási
feltételek

Felszerelt
ség

Változatok

Fahr-
zeugeSzélesség

Listaárak

Járművek Felszerelt
ség

Árpolitika

Enged
mények

Alku

Használt 
autó

beszámítás

Kibővített
garancia

Feltételek

Egyéb
teljesít
mények

Kompe-
tencia

Javítás Szervezeti
fok

Fellépés

Point of
Sales

Értékesítés

Értékesítés
támogatás

Ügyfél
hűség

Fekvés

Megjelenés

Szervezeti
fok

Kompe-
tencia

Fellépés
Auto-
ház

Auto-
márka = nem befolyásolható

= részben befolyásolható

= teljes mértékben befolyásolható

PN:Termékhasznosság
PNt: technikai
PNk:kereskedelmi
Pno: operatív 
szolgáltatási
MP: piaci pozíció
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best of class …

1. advanced profit control
2. GUF: Egységes szemléletű vállalatvezetés
3. A vállalatirányítás finomhangolása
4. Középpontban az ember
5. apc.greko Toolbox
6. A vállalkozás létfeltételei-pénzügyi terv
7. Sikertényezők értékelése
8. Együttműködő partnerek
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Szakmai tapasztalatok
 Voest Alpine AG, Eisenerz‐ gazdasági elemző
 Villas Styria AG, Eisenerz‐gazdasági elemző
 MAW Styria GmbH, Eisenerz‐gazdasági vezető
 SWS Styria, Software Schmiede Styria‐ügyvezető

Tanácsadói súlypontok:
 Költség és teljesítménymenedzsment programozása
 Szoftverillesztések, csatolások programozása
 Bérszámfejtés, könyvelés, költségelemzés programozása
 Szoftverfejlesztés különböző nyelveken: Access, Excel, FoxPro, VBA, SQL
 Teljesítményadatok előkészítése a Greko számára más rendszerekből

Helmut Feyrer

Üzemgazdász
Kkv. controller
Szoftverfejlesztő

Szakmai tapasztalatok
 GAW Pildner Steinburg GmbH – anyaggazdálkodási vezető
 MAW Styria Maschinen & Anlagen GmbH – gazd. ig.
 GAW Pildner Steinburg GmbH – Controlling vezető
 Gründung advanced profit control apc.consulting GmbH – ügyvezető

Tanácsadói súlypontok
 Strategia- és folyamatmenedzsment, szervezetfejlesztés, BSC
 apc.greko Toolbox 3.1
 Költség és teljesítményszámítás, érdekeltségi rendszerek
 Controlling, MIS: Management Információs Rendszerek
 Pénzügyi és likviditástervezés
 KNA© Sikertényezők elemzése

Günther Pichler

Gazdasági tanácsadó
Controller Degree Hernstein

Államilag elismer osztrák vállalati tanácsadó

Kapcsolattartó

Együttműködő partner Helmut Feyrer

37www.greko.at



Szakmai tapasztalatok
 MCI International Consulting & Trading GmbH mit Sitz in  CH – 8808 

Pfäffikon (SZ)-tulajdonos
 Collegae GmbH, Personaldienstleistungen mit Sitz in D- 95463 Bindlach-

ügyvezető tulajdonos
 Több cég társtulajdonosa a személyzeti szolgáltató szektorban

Tanácsadói súlypontok
 Személyzet kiválasztás, személyzeti és vezetőfejlesztés
 Change Management (Post Merger Integration, reorganizáció, 

átszervezés, folyamatoptimalizálás)
 Stratégia és szervezetfejlesztés, a személyzeti területen

Dipl. Betriebswirt, Magister Artium (M.A.) 
Ernst Neumann

Közgazdaságtan diploma-Coburg,
Pszichológia, filozófia, pedagógia diploma-Bamberg

Együttműködő partner Manfred Remmel Strategie Consulting

Együttműködő partner Ernst Neumann Personal Consulting

Szakmai tapasztalatok
 Magna Steyr AG & Co KG autógyár-igazgatótanács elnöke
 Multi Utility der RWE AG-elnök
 RWE Plus AG-igazgatóság elnöke
 Mercedes Benz Produktion & Einkauf PKW-területvezető elnök
 Daimler Benz AG, Stuttgart, Direktion Betriebswirtschaft und 

Konzerncontrolling, Konzernplanung und Organisation- igazgatóságvezető
 Manfred Remmel Strategie Consulting Unternehmensberatung-ügyvezető

Tanácsadói súlypontok:
 Strategia- és folyamatmenedzsment, szervezetfejlesztés, BSC
 Költség és teljesítményszámítás, érdekeltségi rendszerek
 Controlling, MIS: Management Információs Rendszerek

Dipl. Wirt.-Ing. Manfred Remmel
Gazdasági mérnök, Karlsruhei Egyetem
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Szakmai tapasztalatok
 Hortor – vezető tanácsadó
 Detecon - vezető tanácsadó
 Diebold – vezető tanácsadó

Tanácsadói súlypontok
 Költségelemzés, belső teljesítményelszámolás
 Tervezés, költségvetéskészítés
 apc.greko Toolbox
 Elő/utókalkuláció
 Teljesítmény-menedzsment
 Fedezetszámítás/termékköltségek
 Döntéselőkészítés

Winkler Sándor
okleveles villamosmérnök, közgazdász

Villamosmérnöki diploma‐BME
Közgazdász diploma‐ BKE

Szakmai tapasztalatok
 Hortor Vezetési Tanácsadó Kft.- ügyvezető
 Detecon Vezetési Tanácsadó Kft.- ügyvezető
 Diebold Vezetési Tanácsadó Kft.- ügyvezető
 Koechert Magyarország Vezetési Tanácsadó Kft.- ügyvezető
 Diebold, Wien – vezető tanácsadó

Tanácsadói súlypontok
 Stratégiafejlesztés
 Változásmenedzsment
 Válságmenedzsment
 Controlling, vezetői információs rendszerek
 Konfliktus menedzsment

Kirchknopf György
okleveles villamosmérnök, gazdasági mérnök

Villamosmérnöki diploma‐Műszaki Egyetem, Drezda
Gazdasági mérnök‐BME

Együttműködő partner Winkler Sándor vezető tanácsadó

Együttműködő partner Kirchknopf György vezető tanácsadó
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Több információ
apc.Management Technologiáról:

apc.consulting GmbH
advanced profit control

Kapcsolattartó: Günther Pichler
A-1190 Wien, Raffelspergergasse 32, Ausztria

Telefon: +43 (664) 3401670, Fax: +43 (1) 4798217
Email g.pichler@greko.at. Skype apc.consulting
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