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E-Comarch ERP Optima – Tworzenie I
modyfikacja wydruków za pomocą
Generatora Raportów
Cele szkolenia
Szkolenie ma na celu przekrojowe poznanie narzędzia, jakim jest Generator Raportów i wykorzystanie zdobytej
wiedzy podczas pracy we wszystkich modułach. Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających co najmniej
podstawową znajomość programu, chcących zapoznać się z możliwościami tworzenia, edycji i modyfikacji
wydruków. 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:
•
•

Nabędzie umiejętności tworzenia i modyfikacji wydruków i raportów,
Usystematyzuje wiedzę w zakresie Generatora Raportów.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących już z Comarch ERP Optima oraz
Pracowników Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana jest co
najmniej podstawowa znajomość programu.

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. Obsługa Comarch ERP Optima GenRap
1.1. Modyfikacja wydruków standardowych - ćwiczenia
1.2. Modyfikacja wydruków standardowych - moduł Handel
1.3. Modyfikacja wydruków standardowych – moduł Księgowość
1.4. Modyfikacja wydruków standardowych – moduł Płace i Kadry
2. Tworzenie nowych raportów
3. Przygotowanie nowego wydruku - ćwiczenia

4. Definiowalna nazwa wydruku z plikiem
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Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał
szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacany 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).

Ścieżka rozwoju po szkoleniu
Polecamy e-szkolenia:
• E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
• E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
• 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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