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E-Comarch ERP Optima Analizy BI – 

Skuteczne podejmowanie decyzji 

Cele szkolenia   
Szkolenie ma na celu prezentacji funkcjonalności systemu Analizy BI w formie przejrzystych filmów i 

praktycznych przykładów. Ma charakter kompleksowy i obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z 

instalacją systemu, administrowaniem jak i bieżącym użytkowaniem. Użytkownik może wykonać pokazywane 

czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi systemu. 

Umiejętności 

Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka: 

• Nauczy się prawidłowo instalować i konfigurować aplikację analizy BI oraz jej podstawowe 

funkcjonalności, 

• Nabędzie umiejętności sprawnego poruszania się w systemie Analizy BI, 

• Utworzy własne analizy w ramach aplikacji.  

Profil uczestników 

E-dostęp przeznaczony jest dla osób zarówno rozpoczynających pracę z Analizami BI jak i tych, którzy chcą 

usystematyzować i wzbogacić posiadaną wiedzę na temat systemu. Proponujemy je Klientom – użytkownikom 

pracującym z Comarch ERP Optima i Pracownikom Parterom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem 

systemów klasy ERP, a dokładnie: 

• Pracownikom działów finansowo-księgowych, 

• Wszystkim osobom odpowiedzialnym za rozliczenia w firmie, 

• Administratorom IT, odpowiedzialnym za utrzymanie aplikacji ERP.  

Przygotowanie uczestników  
Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z 

przykładowymi bazami. Aby skorzystać w pełni z e-materiału Uczestnicz powinien mieć dostęp do środowiska, 

gdzie zainstalowano Microsoft SQL Server 2012 (lub wyższej) przynajmniej w wersji Express. Wskazana jest 

podstawowa znajomość Comarch ERP Optima i MS SQL. 

Szczegółowy program szkolenia  

1. Instalacja i konfiguracja 

1.1. Instalacja oraz konfiguracja aplikacji 

1.2. Konfiguracja wersji klienckiej 
1.3. Konfiguracja serwisu Mobile BI 

2. Funkcjonalności Analiz BI 
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2.1. Zarządzanie uprawnieniami 

2.2. Raporty predefiniowane 

2.3. Dodawanie\Edycja raportów 

2.4. Dodawanie parametrów do raportów 

2.5. Import\Export raportów 

2.6. Raporty Excel 

2.7. Subskrypcje 

Metoda realizacji szkolenia  
E-dostęp pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, 

udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu) oraz opisami 

tekstowymi. 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych  
Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).  

Czas trwania: dostęp  na 365 dni  

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

Po zakończeniu szkolenia rekomendujemy kurs w formie stacjonarnej: 

• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI. 

Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń  

w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl. 
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