
 

 

Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Konfiguracja i 
Administracja 

Cele szkolenia 

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw konfiguracji oraz administracji systemu 
Comarch ERP Enterprise.  Począwszy od przedstawiania architektury systemu, poprzez 
kopiowanie baz, do modyfikacji interfejsu. Uczestnik pozna interfejs systemu,  możliwości 
konfiguracji systemu, przejdzie przez zagadnienia modyfikacji interfejsu oraz dodania 
własnych pól. 
Założeniem szkolenia jest przedstawienie:  

 Architektury systemu 
 Uruchomienia systemu 
 Konfiguracji systemu  
 Zarządzania systemem 
 Możliwości modyfikacji systemu 

Profil słuchaczy 

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą 
i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy rozważają współpracę 
handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.  

Wymagania wstępne 

Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu 
Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów).  
Mile widziana znajomość systemów klasy ERP.  W warsztatach będzie pomocna wiedza z 
zakresu silników bazodanowych SQL, takich jak MS SQL Server czy PostgreSQL. 
Oczekiwana elementarna znajomość funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows 
oraz Linux. 

Czas trwania i inne dodatkowe informacje  

Czas trwania: 8 godzin zegarowych ( z przerwami) 
Materiały: w formie elektronicznej  
Certyfikat ukończenia szkolenia: w formie elektronicznej 

Metoda realizacji szkolenia 

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, stacjonarne, warsztatowe 
(ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie ćwiczeń praktycznych. Prowadzone 
pod kierunkiem Konsultantów sektora Comarch ERP. Szkolenie zrealizowane przy użyciu 
najnowszej wersji Comarch ERP Enterprise. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna 

Powitanie i zaprezentowanie. 
(przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10) 

 
 

Architektura systemu 
Bazy 
Serwery aplikacji 
Konwencja nazewnictwa 
System plików 
(przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:10-09:30) 



 

 

 
Instalacja i uruchamianie systemu 

Wymagania 
Uruchamianie systemu 
Podstawowa konfiguracja 
(przewidywany czas modułu ok. 45 min., 09:30-10:15) 
 
 

Przerwa 
(przewidywany czas modułu ok. 15 min., 10:15-10:30) 

 
System i użytkownicy 

Struktura okien 
Użytkownicy 
Grupy użytkowników 
Partnerzy 
(przewidywany czas modułu ok. 60min., 10:30-11:30) 
 

Uprawnienia 
Klasy uprawnień 
Role 
(przewidywany czas modułu ok. 90 min., 11:30-13:00) 

 
Przerwa obiadowa 

 (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00) 
 

Zarządzanie  
Kolejka procesów 
SOM 
Języki 
Kopiowanie baz danych 
Szablony dokumentów 
(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:00-15:00) 

 
Wygląd i modyfikacja interfejsu 

Modyfikacja interfejsu 
Tworzenie nowych obiektów. 
(przewidywany czas modułu ok. 45 min., 15:00-15:45) 

 
Przerwa 

(przewidywany czas modułu ok. 15 min., 15:45-16:00) 
 

Aktualizacje i monitorowanie 
Proces aktualizacji systemu 
Logi 
Monitorowanie sytemu 
Aplikacje developerskie 
(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 16:00-16:50) 

   
  Test wiedzy  
  (ok 10 min 16:50-17:00) 

Umiejętności 

Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka będzie posiadał wiedzę z zakresu: 
 uruchamiania systemu 



 

 

 poruszania się po systemie 
 tworzenia użytkowników 
 zarządzania uprawnieniami 
 konfiguracji systemu 
 modyfikacji interfejsu 
 kopiowania baz oraz aktualizacji 

Ścieżka rozwoju 

Obecnie w ofercie polecamy szkolenia z zakresu Comarch ERP Enterprise:  
 … 
 … 

Ze względu, iż jest to nowa usługa w naszej ofercie, nie prezentujemy pełnej ścieżki 
obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterprise. Wraz z kolejnymi 
edycjami tych szkoleń, będziemy formalizować ścieżkę obowiązujących szkoleń 
autoryzacyjnych Comarch ERP Enterpise i ten obszar uzupełniać o niezbędne dane. W 
razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Opiekunem regionu Comarch ERP. 
Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl. 

Egzamin  

Kurs zakończony jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP Enterprise 
(egzaminem wielokrotnego wyboru) i przeprowadzonym on-line. Dane do logowania na 
stronę egzaminacyjną udostępnia prowadzący szkolenie. Egzamin składa się z 20 pytań. 
W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Pytanie jest 
punktowane jako poprawne, jeżeli zaznaczone są wszystkie poprawne odpowiedzi. Należy 
uzyskać powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi w celu pozytywnego zaliczenia 
egzaminu. Czas trwania egzaminu to 30 minut. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się 
informacja o uzyskanej ocenie. Zostanie ona również wysłana na podany adres e-mail. 
W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu. 
 
 


