E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz
analiza wybranych składników wynagrodzenia
Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima
Płace i Kadry Plus. Materiał szkolenia zapozna Uczestnika z konfiguracją systemu,
obsługą wybranych funkcji, operacjami seryjnymi oraz definiowaniem składników wypłaty
przy użyciu algorytmu 12. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu obsługi PKZP i wnikliwie
pozna problematykę związaną z analizą wynagrodzeń. Dowie się, w jaki sposób
dostosować system do wymogów Klienta. Uczestnicy otrzymują po realizacji szkolenia
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą
i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA (wymagany status Partnera), chcących
poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji
systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Wystarczające jest
ukończenie jednego z cykli autoryzacyjnych: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub
Comarch ERP Altum. Od Uczestników oczekujemy znajomości modułu Comarch ERP
Optima Płace i Kadry w stopniu podstawowym oraz podstaw zagadnień kadrowopłacowych.
Wymagania wstępne1
Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Niezbędny dostęp do
Internetu i zainstalowanej wersji demonstracyjnej 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: testy sprawdzające w postaci quizów po każdej części e-szkolenia
i egzamin on-line. Brak egzaminu końcowego.
Metoda realizacji i kategoria szkolenia
Szkolenie elektroniczne (on-line). Realizowane jest w formie serii mini wykładów (filmów
instruktażowych) dla każdego z omawianych produktów z rodziny Comarch ERP Mobile,
łączących w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej
wykorzystania w środowisku pracy.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).
Konfiguracja - parametry
Licz zasiłki ZUS
Średnia do urlopu według daty wypłaty
Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu

1

Wyróżniamy 3 stopnie trudności szkoleń:

1-podstawowy,

2-średniozaawansowany,

3-zaawansowany.
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Generuj zerowe RCA dla nowozatrudnionych pracowników
Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat
Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc
Wykazuj na deklaracji ZUS wypłatę po wyrejestrowaniu z kodem 3000
Dopłaty za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia
Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia
Algorytm 12
Konfiguracja typu wypłaty
Funkcja warunkowa w algorytmie 12
Przykłady dostępnych funkcji i zaawansowanej definicji algorytmu 12
Operacje seryjne
Seryjne dodawanie i naliczanie dodatków
Seryjne dodawanie akordów
Seryjna zmiana wartości pola
Operacja seryjna w trybie interaktywnym
Struktura organizacyjna
Wydziały
Lokalizacje
Projekty
Seryjna zmiana wydziału
Opis analityczny
Konfiguracja opisu analitycznego
Opis analityczny w kadrach
Opis analityczny dla dodatków
Opis analityczny w formularzu pracownika
Opis analityczny w wypłatach
Wydruki uwzględniające opis analityczny
Obsługa PKZP
Dodanie pracownika do listy członków PKZP
Wpisowe PKZP
Składki PKZP
Zapomogi PKZP
Pożyczki PKZP
Analiza wynagrodzeń
Atrybuty
Wieloetatowość
Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia
Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
Dwie wypłaty w tym samym miesiącu
Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego/mies., gdy w jednym miesiącu wystąpiło zwolnienie
lekarskie i urlop
Naliczenie podstawy zasiłku oraz urlopu
Pytania sprawdzające - quiz

Umiejętności
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie:
- umiał poprawnie skonfigurować system i dostosować go do wymagań Klienta;
- zdobędzie wiedzę, w jaki sposób wykonać modyfikacje zmieniające / rozszerzające
funkcjonalności systemu.
Ścieżka rozwoju
Polecamy szkolenia w wersji stacjonarnej:
- Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry;
- Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus;
- Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry w praktyce.
Posiadamy także szkolenia w wersji stacjonarnej (http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/).
Sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.
Test sprawdzający
Po realizacji szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego w formie quizu,
weryfikującego przyswojenie przez Użytkownika wiedzy z omawianego zakresu materiału.
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Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia z odpowiedziami
zamieszczonymi na końcu szkolenia.
Egzamin certyfikujący
Nie dotyczy.
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