E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu programu Comarch
ERP Optima
Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy praktycznej Użytkownika Comarch ERP
Optima Handel, Księga Handlowa Plus, Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus, z zakresu
wprowadzania dokumentów związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.
Przygotowany materiał przekazywany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień
funkcjonalności programu, filmów i przykładów praktycznych. Uczestnika zachęcamy do
wykonywania pokazanych czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima.
Uczestnicy otrzymują po realizacji szkolenia Certyfikat ukończenia szkolenia.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP
Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych).
Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem
systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień
związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.
Wymagania wstępne1
Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Niezbędny dostęp do
Internetu i zainstalowana wersja demonstracyjna Comarch ERP Optima.
Czas trwania, koszt, grupa uczestników, termin i lokalizacja, materiały, test/egzamin
Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia
szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja
usługi (przygotowanie faktury i dyplomu).
Koszt: 49.90 zł netto/osoba.
Grupa uczestników: min. 1 osoba / max. 25.
Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/
(Terminarz i Rejestracja Partnerzy lub Terminarz i Rejestracja Klienci). Możliwe
udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie.
Materiały: w formie elektronicznej.
Test/Egzamin: test sprawdzający w postaci quizu, pozwalający sprawdzić poziom
przyswojonej wiedzy; brak egzaminu końcowego (certyfikującego).
Metoda realizacji i kategoria szkolenia
Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet,
wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi.
Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą
programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).
Moduł Handel
Dodawanie walut obcych w konfiguracji
Typy kursów walut
Wprowadzanie kursów walut
Zakładanie dewizowego rejestru walutowego
Modyfikacja formy płatności

1

Wyróżniamy 3 stopnie trudności szkoleń:

1-podstawowy,

2-średniozaawansowany,

3-zaawansowany.
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Wprowadzanie dokumentów walutowych w module Handel
Konfiguracja
Dostawa wewnątrzwspólnotowa
Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Import towaru spoza Unii Europejskiej
Wyliczanie deklaracji Intrastat
Konfiguracja, kody CN, Towary, Kontrahenci, Transakcje
Moduł Kasa/Bank
Rozliczenia – informacje ogólne
Ustawienia w programie związane z rozliczeniami
Sposoby rozliczeń (rozliczenia, kompensaty)
Sposoby rozliczeń dokumentów w różnych walutach
Moduł Kasa/Bank Plus
Magazyn walut, Bilans otwarcia magazynu walut, dostępne środki oraz operacje w magazynie walut
Rozliczenia operacji i rozliczenia dokumentów
Różnice kursowe od własnych środków na rachunkach/kasach dewizowych
Różnice kursowe od rozliczeń
Wprowadzanie dokumentów w walutach obcych
Rejestry VAT – wprowadzanie dokumentów walutowych
Rejestry VAT – różny kurs do podatku dochodowego oraz do podatku VAT
Deklaracje VAT
VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK
Uzgadnianie deklaracji VAT-7/VAT-UE z zapisami w rejestrach VAT
System e-Deklaracje
Moduł Księga Handlowa Plus
Obsługa kont walutowych w module Księga Handlowa Plus
Księgowanie walutowe
Przeszacowanie walut

Umiejętności
Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:
- usystematyzują wiedzę w zakresie dokumentacji związanej z międzynarodowym
obrotem gospodarczym;
- nabędą umiejętności swobodnego poruszania się po programie Comarch ERP Optima;
- zmodyfikują, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu.
Ścieżka rozwoju
Polecamy szkolenia:
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
- E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych
schematów księgowych.
Posiadamy także szkolenia w wersji stacjonarnej (http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/).
Sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.
Test sprawdzający
Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający w formie quizu,
weryfikującego przyswojenie przez Użytkownika wiedzy z omawianego materiału. Po
wykonaniu quizu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania oraz
jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru
oraz typu Prawda/Fałsz.
Egzamin certyfikujący
Nie dotyczy.
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