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Szkolenie online:
Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży z systemem Progman Rozrachunki szkolenie dla użytkowników początkujących
Klienci posiadający aktywny Pakiet Infolinii mogą skorzystać ze szkolenia bezpłatnie w ramach dostępnego limitu
webinariów. Szczegóły uzyskania bezpłatnego dostępu znajdują się w zakładce "Informacje organizacyjne".

Terminy i miejsce:
Program
1. Praca z systemem Progman Rozrachunki
- Wprowadzenie danych o jednostce, określenie formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- Konfiguracja połączenia z systemem Progman Finanse,
- Definiowanie Użytkowników programu,
- Praca z kartoteką dostawców / odbiorców,
- Tworzenie słownika towarów oraz usług.
2. Ewidencja dokumentów zakupów wraz z obsługą zamówień publicznych
- Ewidencja dokumentów zakupów,
- Praca z rejestrem zamówień wg grup CPV – Wspólnotowy Słownik Zamówień Publicznych,
- Zasady przygotowania wydruku pomocniczego do sprawozdania ZP-SR,
- Sporządzanie rejestrów zakupu
- Wystawianie not korygujących.
3.Zasady dokumentowania sprzedaży
- Ustalenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży,
- Definiowanie współczynnika sprzedaży,
- Tworzenie słownika form płatności,
- Zasady wystawiania dokumentów sprzedaży,
- Korygowanie dokumentów sprzedaży,
- Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
4. Windykacja nieterminowych płatności
- Zasady naliczania odsetek od nieterminowo regulowanych należności,
- Generowanie dokumentów windykacyjnych:
- noty odsetkowe,
- wezwania do zapłaty,
- upomnienia.

Prelegenci
Zespół trenerów z systemów finansowo-księgowych linii Progman

Michał Grosz - Senior Product Manager

Absolwent Informatyki i Ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie oraz studiów podyplomowych –
Rachunkowość Przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. Ukończył specjalistyczny kurs z zakresu kadr – płac w ODDK.
Zajmuje się projektowaniem, rozwojem, wdrażaniem oraz szkoleniami z zakresu oprogramowania kadrowo – płacowego i
finansowo – księgowego systemów informatycznych Progman od 2007 roku.
Bardzo żywiołowy i zorganizowany w pracy, w związku z czym swoje zainteresowanie – wędkarstwo spinningowe i
spławikowe - traktuje jednocześnie jako formę aktywnego relaksu.

Dawid Suprynowicz - Product Manager

Posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów i rachunkowości, które zdobył na Uniwersytecie
Gdańskim. Codzienny kontakt z Klientami oraz uczestniczenie w procesie wsparcia posprzedażowego bezpośrednio
przekłada się na jego relewantny udział w rozwoju systemów finansowo-księgowych. Regularnie prowadzone szkolenia oraz
wdrożenia dla jednostek sektora finansów publicznych nieustannie poszerzają jego doświadczenie. Stanowi ono
uzupełnienie bogatej wiedzy merytorycznej z zakresu finansów oraz księgowości. Prywatnie osoba energiczna, emanująca
pozytywną energią.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
150,00 zł / os netto 184,50 zł / os brutto
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
3 godziny

Zgłoszenia
Kontakt w sprawie szkolenia:
Rafał Rymkiewicz tel. +48 516 005 818 rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

