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Szanowni Państwo, 
 
Jako Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) serdecznie zapraszam 
do uczestnictwa w nowej, Tematycznej Grupie Roboczej ICV: Advanced Analytics. 
 
Grupa Robocza ICV Advanced Analytics powstała z myślą o osobach zajmujących się prowadzeniem 
procesów controllingowych w przedsiębiorstwach posiadających potencjał na wykorzystanie Big Data w 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
Misją Tematycznej Grupy Roboczej ICV Advanced Analytics jest dostarczenie controllerom finansowym 
wiedzy oraz najlepszych praktyk wdrożenia koncepcji Big Data, Machine Learning i Artificial Intelligence w 
procesach controllingowych realizowanych w erze cyfrowej transformacji modeli biznesowych 
 
W spotkaniach Grupy będą uczestniczyć: controllerzy, dyrektorzy finansowi, analitycy biznesowi, analitycy 
finansowi. Szeroki przekrój pełnionych ról i funkcji w organizacjach sprawi, że wymiana wiedzy i 
doświadczeń będzie wartościowa i bardzo rozwijająca. Stawiamy na jak najbardziej praktyczne podejście 
do tematu, jesteśmy otwarci na nowe pomysły, dyskusje, rozwiązania.  
 
Rezultatem prac Grupy będzie wypracowanie praktycznych rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki 
i Sztucznej Intelligencji w procesach controllingowych.  
 
Grupa Robocza ICV Advanced Analytics jest grupą zamkniętą, której uczestnikami mogą być osoby 
zajmujące się na co dzień prowadzeniem procesów controllingowych na  stanowiskach controllerów, 
dyrektorów finansowych, analityków biznesowych, analityków finansowych w przedsiębiorstwach 
posiadających potencjał na wykorzystanie Big Data w prowadzonej działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem firm technologicznych i dostawców usług IT. 
 
Dostawcy technologii i usług IT mogą być zaproszeni do uczestnictwa na spotkaniach Grupy Roboczej ICV 
Advanced Analytics jako partnerzy biznesowi dostarczający wiedzę i praktyczne case studies z zakresu 
tematycznego podejmowanego przez Grupę. 
 
Zaangażuj się w prace Grupy Roboczej ICV Advanced Analytics – poznaj ekspertów Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Controllerów (ICV) i twórz z nimi najlepsze, praktyczne rozwiązania dla biznesu.  
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