www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
Praktyczne funkcjonalności w rozliczeniach płacowych w systemie Progman Płace część II
Klienci posiadający aktywny, płatny 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:
13:00-15:00, 2019.11.19

Program
1. Wyrównanie wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tzw. Wczasy pod gruszą.

3. Zajęcia komornicze - ewidencja i naliczanie od wynagrodzenia.

4. Automatyczne przygotowanie przelewów z potrąceniami.

5. Automatyczne przygotowanie przelewów ze składkami ZUS i podatkiem.

6. Rejestr operacji w systemach Progman Kadry i Progman Płace.

Prelegenci
Zespół trenerów z systemów kadrowo-płacowych linii Progman

Klaudia Hawro - Product Manager

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej
Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunkach: Administracja, Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy. Trener i doradca w zakresie obsługi systemów kadrowo-płacowych Wolters Kluwer SA. Z zapałem i entuzjazmem
prowadzi szkolenia oraz warsztaty praktyczne w wieloosobowych grupach słuchaczy.

W wolnym czasie pilnie śledzi poczynania bohaterów literatury kryminalnej oraz często podejmuje sportowe wyzwania na
szlakach rowerowych.

Agnieszka Reda - Specjalista ds. szkoleń i wdrożeń

Absolwentka studiów wyższych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunki zarządzanie i marketing. Ukończyła
Studium Ekonomiczne na kierunku rachunkowość. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w działach kadrowo-płacowych
dużych korporacji zatrudniających kilka tysięcy pracowników o specyfice handlowo-usługowej jak również produkcyjnej.
Uczestniczyła w procesie wdrażania systemów kadrowo-płacowych oraz czasu pracy. Prowadzi szkolenia od ponad 15 lat.
Pracowała jako nauczyciel-wykładowca w szkole policealnej. Jest ekspertem z tematów wynagrodzeń, czasu pracy,
ubezpieczeń i kadr. Z przyjemnością dzieli się swoją wiedzą popartą literą prawa oraz praktycznymi przykładami z jej
codziennego doświadczenia w dziale kadr i płac.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
79,00 zł / os netto 97,17 zł / os brutto
Termin i miejsce:
19.11.2019, 13:00-15:00
Czas trwania:
2 godziny (13:00-15:00)

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

