KC-Market
Podstawy pracy
z systemem

Szkolenie I stopnia — KC-UMP
Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających
pracę z systemem KC-Market oraz programem KCFirma.

Tematyka szkolenia
 Organizacja szkolenia

 Zapoznanie z systemem:


Prezentacja i omówienie zastosowań systemu



Przegląd poszczególnych modułów systemu

 Ogólne zasady obsługi systemu:


Omówienie procedur włączania i wyłączania systemu



Omówienie zasad obsługi formularzy
(formularze kartotek, formularze dokumentów, itp.)



Omówienie zasad pracy z listami obiektów
(lista towarów, lista kontrahentów, listy dokumentów, itp.)

 Praca z kartotekami:


Omówienie podstawowych cech kartoteki towarowej



Omówienie procedur zakładania kartotek towarowych



Omówienie podstawowych cech grupy towarowej



Omówienie procedur zakładania grup towarowych



Omówienie podstawowych cech kartoteki kontrahenta



Omówienie procedur zakładania kartotek kontrahentów

 Procedury tworzenia dokumentacji:


Rejestracja przyjęć towarów od dostawcy



Rejestracja zwrotów towarów do dostawcy



Rejestracja faktur zakupu oraz korekt faktur zakupu



Rejestracja przesunięć towarów między magazynami
(między magazynem centralnym a sklepem, pomiędzy sklepami)



Rejestracja wewnętrznych ruchów magazynowych
(zdejmowanie strat, przyjmowanie gratisów, przeniesienia stanów
magazynowych między kartotekami, kompensaty, rozbiory mięsa,
itp.)



Wykonywanie przecen towarów



Wystawianie faktur do paragonów



Wystawianie korekt do paragonów
(zwroty od klienta, pomyłki kasjerów, korekty sprzedaży, itp.)



Omówienie sposobów rejestracji arkuszy spisu z natury

Szkolenia stacjonarne:








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 użytkowników








KC-MARKET - Systematyka towarowa, dokumenty
magazynowe, remanent
KC-MARKET - Zamówienia elektroniczne
KC-MARKET - Rozliczenie sklepu oraz elementy
finansów i księgowości
KC-MARKET - Analiza pracy sklepu
KC-MARKET - Kontrola i nadzór nad sklepami
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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