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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte

deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender

som påvirker CFO-funksjonen. 

Advanced Connectivity: 
Opportunities and Risks  

Avanserte nettverk er undervurdert i 
den digitale fremtiden, som premissgiver 
for connectivity som kan drive utvikling 
av nye produkter og tjenester, og til å 
transformere lite effektive driftsmodeller. 
Men organisasjoner som ser framover 
kan synes det er utfordrende å forstå 
omfanget av de forskjellige nettverkene 

Preparing for the future of finance - 
now  

CFO i MassMutual og sjefsaktuar, 
Elizabeth (Betsy) Ward forklarer 
hvordan hennes økonomifunksjon 
bruker analytics og automatisering i 
forretningsstøtten, og til å øke nivået 
på kundeservice, samt å bidra til å drive 
selskapets strategiske mål i USA og andre 
markeder. 

Hun drøfter også viktigheten av 
mangfold og inkludering med Bert 
Fortney og Carol Larson fra Deloitte.

Les saken her.
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/03/03/driving-strategy-with-analytics-elizabeth-ward-cfo-massmutual/
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og interaksjonene som er mulig. Lær 
om viktige risikoer og den potensielle 
innvirkningen på strategi, budsjett og 
drift.

Les saken her. 

Transforming Finance to Drive 
Strategy: Nestlé USA CFO Giulio 
Gerardo

Nestlé USA har iverksatt et strategisk 
tiltak som CFO Giulio Gerardo kaller 
«en omfattende transformasjon 
av vår virksomhet for å gjøre oss 
mer innovative, komme nærmere 
forbrukerne, og i stand til å møte deres 
raskt skiftende behov og smak». 

Med Tom Bendert fra Deloitte drøfter 
Gerardo gjennomføringen av den 
strategiske planen, utvikling av avansert 
analysekapasitet og transformasjon av 
økonomifunksjonen.
 
Les saken her.

Breaking Down the Blockchain Wall  

Blockchain er kanskje ikke helt klar 
for sin storhetstid, men beveger seg 
stadig nærmere gjennombruddet. 
Nærmere tre av fire respondenter til en 
Deloitte-undersøkelse, det vil si mer enn 
1000 globale ledere, indikerte at deres 
organisasjon ser en «overbevisende 
business-case» for blockchain. Lær mer 
om hvordan de som innfører blockchain 
utnytter potensialet til å skape verdi. 

Les hele saken her. 

Nye CFO-er siden sist  

Hver måned vil Deloitte gi en 
oversikt over nyansatte CFO-er. 
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