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E-Comarch ERP Optima Ksiega 

Handlowa – Podstawy pracy z modułem 

Cele szkolenia   
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga 

Handlowa, aby sprawnie rozpocząć z nim pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować 

nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych 

wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może 

równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w 

praktyce obsługi programu. 

Umiejętności 

Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka: 

• Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych; 

• Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach:  Księga Handlowa, Kasa/Bank, 

Kasa/Bank Plus oraz Środki Trwałe; 

• Zdobędzie umiejętności wykonania prostych modyfikacji funkcjonalności. 

Profil uczestników 

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od 

niedawna z systemem Comarch ERP Optima (zatrudnionych w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany 

także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. 

Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość 

zagadnień księgowych. 

Przygotowanie uczestników  
Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.  Niezbędny dostęp 

do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami. 

Szczegółowy program szkolenia  

1. Konfiguracja programu 

1.1. Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy) 

1.2. Operatorzy w programie 

1.3. Import danych z innej bazy 

1.4. Kopia bezpieczeństwa 

2. Słowniki 

2.1. Wprowadzenie listy banków i urzędów 

2.2. Wprowadzenie kategorii 

2.3. Wprowadzenie kontrahentów 
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3. Kasa/Bank 

3.1. Rejestry kasowe/bankowe 

3.2. Preliminarz płatności 

3.3. Planowanie płatności – funkcja Podziel 

3.4. Planowanie płatności – funkcja Rozlicz 

3.5. Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW 

3.6. Wprowadzenie raportu bankowego 

3.7. Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe 

3.8. Elektroniczna wymiana danych z bankiem 

4. Kasa/Bank Plus 

4.1. Magazyn walut 

4.2. Delegacje krajowe 

5. Księga Handlowa 

5.1. Konfiguracja 

5.2. Plan kont, konta walutowe, grupy kont 

5.3. Bilans otwarcia 

5.4. Bezpośrednie zapisy ksiegowe 

5.5. Obroty i salda 

5.6. Rozrachunki na kontach 

5.7. Ewidencja VAT 

5.8. Faktury sprzedażowe, kosztowe 

5.9. Wewnatrzwpólnotowe nabycie towarów 

5.10.  Płatności do faktur, zaliczki pracownika 

5.11.  Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT 

5.12.  Deklaracja JPK_V7 

5.13.  Zawiadomienie VAT-ZD 

5.14.  VAT marża 

5.15.  e-Deklaracje 

5.16.  Jednolity Plik Kontrolny 

5.17.  Ewidencja dodatkowa 

5.18.  Korekta podatku dochodowego 

5.19.  Schematy ksiegowe – do księgowania sprzedaży 

5.20.  Schematy ksiegowe – do księgowania zakupu 

5.21.  Schematy ksiegowe – do księgowania ewidencji dodatkowej 

5.22.  Schematy ksiegowe – do księgowania raportów kasa/ bank 

5.23.  Księgowania okresowe 

6. Pozostałe 

6.1. Ewidencja wynagrodzeń 

6.2. Ewidencja środków trwałych 

6.3. Zestawienia księgowe 

6.4. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L 
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Metoda realizacji szkolenia  
Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, 

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

tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu  

w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych  

z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia.  

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

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 certyfikatu). 

 

Dodatkowe informacje: 

• Materiały: w formie elektronicznej. 

• Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna). 

• Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających 

sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego. 

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

Polecamy e-szkolenia:  

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

• E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji.  

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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