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Comarch ERP Optima 

Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów 

księgowych  

Cele szkolenia  

Celem szkolenia jest zapoznanie Użytkowników programu z podstawowym funkcjonowaniem schematów 

księgowych. Założeniem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy poprzez 

wykorzystanie automatycznych wzorców księgowań. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności tworzenia 

schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w obrębie 

modułów Handel Plus, Kasa/Bank Plus, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry Plus.  

Umiejętności 

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił: 

• samodzielnie tworzyć i modyfikować podstawowe schematy księgowe. 

Profil uczestników 

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

• Klientów – użytkowników pracujących od niedawna z systemem lub mających podstawową wiedzę z 

zakresu obsługi Comarch ERP Optima,  

• Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji oraz  

• początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów 

sektora Comarch ERP.  

Przygotowanie uczestników 

Od uczestników kursu wymagana jest przede wszystkim podstawowa znajomość Comarch ERP Optima oraz 

obsługa komputera. 

Szczegółowy program szkolenia  

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia  

2. Schematy księgowe – informacje ogólne 

2.1. Lista schematów księgowych 

2.2. Nagłówek schematu księgowego 

2.3. Elementy schematu księgowego 

2.4. Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych 

2.5. Sprawdzenie poprawności budowy schematu 

2.6. Księgowanie schematem 



Tel.: +48 12 687 78 11 E-mail: szkolenia@comarch.pl 

 

WWW: szkolenia.comarch.pl 

 

Centrum Szkoleniowe Comarch  

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33 

31-864 Kraków   

 

2.7. Podgląd zapisu księgowego 

2.8. Przygotowanie do budowy schematu 

3. Przykłady schematów księgowych - ćwiczenia 

3.1. Schematy do rej. VAT 

3.2. Schematy do dokumentów handlowych, magazynowych 

3.3. Schematy dokumentów kasowych i bankowych 

3.4. Schematy dokumentów kompensaty 

3.5. Schematy dokumentów różnic kursowych 

3.6. Schematy dokumentów amortyzacji 

3.7. Schematy do Listy płac 

4. Księgowania okresowe 

5. Zestawienia księgowe 

Metoda realizacji szkolenia 

• Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.  

• Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).  

• Realizowane w formie ćwiczeń praktycznych. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów 

sektora Comarch ERP. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima. 

• Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 

pytań. 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych 

1 dni, 8 godzin szkoleniowych 

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

Obecnie z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy następujące szkolenia:   

• Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami; 

• Prowadzenie księgowości w Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste; 

• E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem; 

• E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych; 

• E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych. 

Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń 

poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane 

sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl. 

Informacje dodatkowe o szkoleniu: 

Poziom szkolenia:   ☒podstawowy ☐średnio zaawansowany ☐zaawansowany 

Szkolenie w formie: ☐stacjonarnej ☐zdalnej  


