KC-Menadżer
instalacja, konfiguracja
i utrzymanie techniczne
systemu
Szkolenie techniczne — KC-PNT
Szkolenie skierowane jest do dealerów i informatyków
zajmujących się wdrażaniem oraz utrzymaniem technicznym systemu KC-Menadżer.

Tematyka szkolenia

 Organizacja szkolenia

 Zapoznanie z systemem:

Szkolenia stacjonarne:



Prezentacja i omówienie zastosowań systemu



Przegląd poszczególnych modułów systemu



Omówienie zasad funkcjonowania systemu

 Instalacja i konfiguracja oprogramowania w centrali:


Przygotowanie oprogramowania zewnętrznego
(omówienie zasad przygotowania systemu operacyjnego Windows,
instalacja i konfiguracja serwera bazy danych SQLEXPRESS, utworzenie źródła danych ODBC w systemie Windows)



Instalacja i autoryzacja programów KC-Menadżer i KC-Firma



Utworzenie wzorca kartotek w programie KC-Firma



Konfiguracja parametrów ogólnych programu KC-Menadżer
(ustawienia ogólne, połączenie z serwerem SQL, połączenie z serwerem FTP, itp.)



Definicja listy sklepów w programie KC-Menadżer



Założenie centralnej bazy danych na serwerze SQL



Ogólne omówienie zasad zarządzania sklepami
(projektowanie procesów zarządzania, wysyłanie aktualizacji i rozkazów do sklepów)

 Instalacja i konfiguracja oprogramowania w sklepie:


Instalacja i autoryzacja programu KC-Zadania



Konfiguracja parametrów ogólnych programu KC-Zadania



Zaprojektowanie zadania wysyłającego dane do centrali



Zaprojektowanie zadania odbierającego rozkazy z centrali



Omówienie pozostałych możliwości programu KC-Zadania









Metoda: wykład
Czas trwania: ok. 5-6 godzin (9.00-15.00)
Ilość uczestników: do 10 osób
Miejsce: Poznań lub Bochnia
Cykl: co 3 - 4 miesiące
Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne
W trakcie kursu zapewniamy barek kawowy i jeden
ciepły posiłek

Szkolenia indywidualne:






Metoda: wykład lub wykład z ćwiczeniami
Czas trwania: do uzgodnienia
Ilość uczestników: do uzgodnienia
Miejsce: wskazane przez zamawiającego
Cena: do uzgodnienia

 Dyplomy
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom poświadczający
udział w szkoleniu.

 Inne szkolenia dla dealerów i informatyków


KC-MENADŻER - Zasady pracy z systemem

KC-MARKET - instalacja, konfiguracja i utrzymanie
techniczne systemu
 KC-MARKET - Zasady pracy z systemem cz. I
 KC-MARKET - Zasady pracy z systemem cz. II


 Kontakt
Anna Miąsko, tel. (014) 611-94-40
Sebastian Nowak, tel. 602-158-159
e-mail: szkolenia@kucharscy.com.pl

 Opieka nad systemem:


Kontrola przepływu danych pomiędzy sklepami a centralą



Omówienie zasad archiwizowania i konserwacji bazy danych



Omówienie zasad aktualizacji systemu

Strona WWW: kucharscy.com.pl

KUCHARSCY s.c. Systemy Zarządzania Handlem Detalicznym

