
Trendy ve financích s konkrétními příklady automatizace

28. února od 14:00 do 15:30 hodin

Přemýšlíte o inovaci finanční funkce ve Vaší firmě v kontextu dynamických 
proměn současného světa financí, který na ni klade nové nároky? Již nestačí 
jednoduše analyzovat minulá období. Nezbytnou podmínkou úspěšného 
fungování společností je také cílený pohled do budoucna. Jednotlivé vize je pak 
třeba doplnit konkrétními údaji a scénáři včetně schopnosti agilně reagovat 
na neustálé změny.

Hledáte-li konkrétní možnosti, jak finanční funkci ve Vaší společnosti reformovat, 
připravit se na nové výzvy a zvýšit přidanou hodnotu pro Váš byznys, připojte se 
na náš on-line seminář. 

Budeme hovořit o tom, jak přistoupit k finanční transformaci z pohledu 
automatizace, výkonnosti i z hlediska ideální skladby dovedností a znalostí 
finančních týmů. Představíme Vám také konkrétní řešení pro zvýšení efektivity 
procesů, která firmy aktuálně využívají.

O svou reflexi proměn a budoucnosti světa financí ve světle současných 
ekonomických trendů, vzrůstající cenové hladiny a omezených personálních 
zdrojů se s námi podělí také náš speciální host ekonom Dominik Stroukal.
 
REGISTRUJTE SE >

PROGRAM

Trendy a výzvy ve financích
Dominik Stroukal, ekonom

Budoucnost ve financích a jak na ni
Lucie Hanzlová, Finance Consulting Team leader PwC

Proměny finanční funkce: procesy, výkonnost a lidé
Příklady konkrétních automatizací
Tereza Kobetičová, Finance Consulting Manager PwC 
Radek Levíček, IT delivery specialista, automatizace a robotizace

Benefity a výzvy hybridního pracoviště
Anna Kopečková, Finance Consulting PwC

Během webináře nám budete moci Vaše dotazy zasílat průběžně prostřednictvím 
live chatu. Webinář proběhne v českém jazyce. Účast na webináři je bezplatná.

Vaše dotazy k programu a organizaci akce rád zodpoví Jan Hlaváč, 
jan.hlavac@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 
navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html 
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu 
nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_3yKefRjZE8Fc05M?elqTrackId=9C56CF414F97A5EBBBC85CF5617B7A41&elqTrack=true
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