Szkolenie z obsługi systemu Comarch
ERP Optima - moduł księga
podatkowa (uproszczona księgowość)
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/09/17458/441013

Cena netto

500,00 zł

Cena brutto

615,00 zł

Cena netto za godzinę

62,50 zł

Cena brutto za
godzinę

76,88

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-25

Termin zakończenia
usługi

2019-09-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-25

Maksymalna liczba uczestników

8

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Technologii Informatycznej
ZYGMUNT WILDER

Osoba do kontaktu

Joanna Szoka

E-mail

joannaszoka@cti.org.pl

Telefon

323354343

Cel usługi
Cel biznesowy
Aby móc korzystać z systemu Comarch ERP – księga podatkowa korzystać potrzebna jest wiedza. Na
początku wiedza podstawowa na temat działania programu, następnie gruntowa dotycząca
wykorzystania wybranych funkcjonalności programu. Na koniec specjalistyczna wiedza o elementach
programu umożliwiających dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. Szkolenie skupi się na
przedstawieniu wszystkich możliwości programu dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki
sprawniejszej obsłudze programu i znajomość wszystkich zaawansowanych funkcjonalności miesiąc
po zakończeniu szkolenia firma o 40 % polepszy funkcjonowanie księgowości, a dzięki umiejętności
analizy sprawozdań i łatwości ich wykonania pracownicy będą potrafili o 10 % zredukować koszty.

Cel edukacyjny
Szkolenie z programu Comarch ERP Optima – księga podatkowa pozwoli przygotować uczestników
do wykonywania zawodu mających do czynienia z księgowością, kosztami i przychodami firmy.
Uczestnicy oprócz podstawowej obsługi programu poznają istotne zagadnienia księgowe, oraz
prawne wymagane w tym zawodzie. Po ukończonym szkoleniu uczestnik nie będzie miał problemu z
konfiguracją programu, , naliczeniu podatku VAT, w łatwy sposób sprawdzi sytuację finansową firmy.
Uczestnik zrozumie jak duże znaczenie ma umiejętność samokształcenia się i pozna jak rozwiązywać
dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Zdobyta wiedza specjalistyczna z systemu Comarch
ERPOptima, moduł księga podatkowa trwałe będzie przydatna w dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Przywitanie oraz omównienie programu szkolenia.
Księga Podatkowa/Kasa Bank
Konfiguracja programu
Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy)
Operatorzy w programie
Import danych z innej bazy
Słowniki
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie

listy banków
listy urzędów
kategorii
kontrahentów

Kasa/Bank
Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
Preliminarz płatności
Planowane płatności – funkcja Podziel
Planowane płatności – funkcja Rozlicz
Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
Rozliczanie i kompensata dokumentów
Elektroniczna wymiana danych z bankiem
Kasa/Bank Plus
Magazyn walut
Księga Podatkowa
Bezpośrednie zapisy do KPiR,
Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
Płatności do faktur, zaliczki pracownika
Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
Ewidencja dodatkowa
Księgowanie do KPiR
Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
Pozostałe
Ewidencja wynagrodzeń
Ewidencja środków trwałych
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
Spis z natury
Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L
Ewidencja Ryczałtowa
Bezpośrednie zapisy do ewidencji
Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka:

- usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
- nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga
Podatkowa i Środki Trwałe;
- zmodyfikuje w zależności od potrzeb proste funkcjonalności programu.
- zdiagnozuje i samodzielnie rozwiąże zaawansowane problemy związane z pracą
-zrozumie jak duże znaczenie ma umiejętność samokształcenia się i pozna jak rozwiązywać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu

Grupa docelowa
- osoby, które rozpoczynają pracę z programem i chcą się nauczyć podstawowej jego obsługi
- osoby posiadające wiedzę praktyczną, które chcę poszerzyć swoje umiejętności związane ze
sprawnym poruszaniem się po systemie Comarch ERP Optima

Informacje dodatkowe
Szkolenie przeznaczone jest dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw chcących uzyskać
dofinansowanie.
W przypadku zainteresowania szkoleniem uprzejmie prosimy o kontakt (32 335 43 43).
Liczba miejsc jest ograniczona.

Minimalna liczba uczestników, aby szkolenie zostało zrealizowane to: 6.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Szkolenie z obsługi systemu Comarch
ERP Optima - moduł księga podatkowa
(uproszczona księgowość)

Data
realizacji
zajęć
2019-0925

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Krzysztof Grędziński

Obszar specjalizacji

kadry-płace księga handlowa księga podatkowa

Doświadczenie zawodowe

Praktyk z długoletnim doświadczeniem w prace w
dziale kadr i księgowości.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi szkolenia z księgowości oraz kadr i
płac. Wiedzę przekazuje w zrozumiały sposób.
Otrzymuje za każdym razem wysokie oceny w
ankietach wypełnianych przez uczestników na
koniec szkolenia.

Wykształcenie

Wyższe z zakresu rachunkowości.

Lokalizacja usługi
Adres:
Świętojańska 35
44-100 Gliwice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

