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30.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Erinomainen Kassaennuste datasta 30.9.2021

Etätoteutus: Striimi

Kassaennuste on yrityksen tärkein työväline tänä päivänä. Samaan aikaan
kassaennusteen tekeminen on työlästä, kallista ja vie meiltä aikaa. Epävarmuus
kassasta ja sen tehokkuudesta aiheuttaa meille turhaa stressiä. 

Tänä päivänä koneoppimismallit tekevät kovan työn puolestasi. Tässä
napakassa seminaarissa kerrotaan, kuinka saat omasta datastasi tarkan
kassaennusteen koneoppimisen avulla automaattisesti ja helposti. Käymme läpi
myös kassan tehokkuuden mittarit sekä käytännön vinkit, kuinka saat kassasi
tehokkaaksi omin toimin.

Seminaarin valmentajana toimii Päivi Kangasmäki. 

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Helsingin seudun kauppakamarin valmennuspäivän tavoitteena on
perehdyttää yrityksen johto ja taloushallinto kassaennusteen tekemiseen
koneoppimisen avulla.

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

12.45
Yhteyden avaus

13.00
ERINOMAINEN KASSAENNUSTE DATASTA 

Ennusta kassaa datalla ja koneoppimisella

Kassaennuste aiheuttaa stressiä
Miksi kassaennuste on vaikeaa?
Anna datan ja koneoppisen tehdä kova työ puolestasi
Ennusta tulevaa 30 - 90 päivää etukäteen

Case 1. Käytännön esimerkki kassan koneoppimismalleista

Kassan tehokkuuden mittari

Kirjanpidon tulos positiivinen ja kassavirta negatiivinen
Tehokkaan kassan peukalosääntö
Oikea mittaria seuraamalla lisää rahaa kassaan
Kuinka tehostaa kassaa omin toimin käytännössä

Case 2. Käytännön esimerkki kasvusta omalla kassavirralla

Ennakoi kassan riskit ajoissa

Missä rahasi ovat ja millaisissa ostajissa rahasi ovat?
Kuinka pienentää kassan riskiä käytännössä?
Rakenna tehokas kassa

Case 3. Käytännön esimerkki kassan riskin mittaamisesta data analytiikalla

16.00 Tilaisuus päättyy

 

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Päivi Kangasmäki
CEO Founder 
BackedByCFO Oy, riskrate

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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