KC-Market
Kontrola i nadzór
nad sklepami
Szkolenie III stopnia — KC-UMK
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się
kontrolą pracy sklepów w szczególności właścicieli
sklepów, kierowników wyższego szczebla oraz pracowników działów kontroli gospodarczej.

Tematyka szkolenia
 Raporty i analizy dotyczące pracy sklepu oraz pracy personelu:


Omówienie raportów o sprzedaży
(„Raport o sprzedaży”, „Struktura sprzedaży”, „Towary wiodące w grupach”, „Rotacja towarów”, „Struktura rotacji”, „Analiza koszyka”, itp.)



Omówienie raportów o zakupach
(analiza zakupów wg dostawców, analiza zakupów wg producentów,
analiza zakupów wg grup towarowych, raport „Struktura zakupów”, raporty dot. dokumentów magazynowych, raport „Bilans opakowań”, itp.)



Omówienie raportów o zapasach
(„Struktura zapasów”, „Towary zalegające”, „Towary nie sprzedane od
remanentu”, „Towary przeterminowane”, „Towary przecenione poniżej
cen zakupu”, „Raport o brakach wg limitów”, itp.)



Omówienie raportów o kontrahentach
(„Raport o kontrahencie”, „Ranking klientów”)



Omówienie raportów o pracy personelu
(„Raport o kasjerach”, „Raport godzinowy wg kas” oraz prezentacja programu KC-Nadzór kasowy (program umożliwia nadzorowanie pracy kas i
kasjerów w trybie rzeczywistym z zaplecza sklepu))

 Organizacja szkolenia
Szkolenia stacjonarne:








Szkolenia indywidualne:






Omówienie sposobów prowadzenia i rozliczania finansów sklepu
(omówienie rozliczenia sprzedaży, omówienie raportów kasowych
(„Raport kasowy”, „Raport sklepowy - gotówka”), omówienie konfiguracji
programu w zakresie automatycznego rejestrowania dokumentów kasowych)



Omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem z kontrahentami
(omówienie sposobów rejestracji i rozliczania zobowiązań i należności,
wykonywanie przelewów oraz prowadzenie sald kont bankowych, omówienie konfiguracji programu w zakresie automatycznego rejestrowania
rozrachunków (zobowiązania, należności))



Omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem spisu z natury
(omówienie zasad przeprowadzania spisu z natury, omówienie wariantów
spisu z natury (spis pełny, spisy częściowe, spis poglądowy bez zatwierdzania różnic, itp.), omówienie zasad rozliczenia spisu z natury
(rozliczenie ilościowe, rozliczenie wartościowe, itp.), omówienie wydruków inwentaryzacyjnych)



Omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem sprawozdawczości
księgowej
(omówienie raportów obrotowych („Raport obrotowy sumaryczny”,
„Raport sklepowy - towary i opakowania”), omówienie rejestrów sprzedaży („Rejestr sprzedaży wg raportów fiskalnych”, „Rejestr korekt sprzedaży”), omówienie rap. dotyczących dokumentów magazynowych
(zestawienia dokumentów, dokumenty zbiorcze, itp.), omówienie rejestrów VAT (rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, bilans VAT) oraz prezentacja programu KC-Eksport (program służy do przesyłania dokumentów
do księgowości w postaci elektronicznej)

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.

 Rozliczenie sklepu oraz sprawozdawczość finansowa i księgowa:


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

 Inne szkolenia dla użytkowników
KC-MARKET - Podstawy pracy z systemem
KC-MARKET - Systematyka towarowa, dokumenty
magazynowe, remanent
 KC-MARKET - Rozliczenie sklepu oraz elementy
finansów i księgowości
 KC-MARKET - Zamówienia elektroniczne
 KC-MARKET - Analiza pracy sklepu






KC-MENADŻER - Podstawy pracy z systemem
KC-MENADŻER - Praca z danymi centralnymi
oraz zarządzanie siecią sklepów

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