KC-Market

Systematyka towarowa,
dokumenty magazynowe,
remanent
Szkolenie II stopnia — KC-UMS
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na co
dzień z systemem KC-Market oraz programem KCFirma, które mają zamiar ugruntować i poszerzyć swoją
wiedzę w zakresach objętych tematyką szkolenia.
 Organizacja szkolenia

Tematyka szkolenia

Szkolenia stacjonarne:

 Systematyka towarowa:









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



Omówienie cech kartoteki towarowej



Omówienie zasad zarządzania kodami towarów
(zarządzanie kodami krótkimi, używanie kodów dodatkowych, używanie
kodów wewnętrznych, itp.)



Omówienie możliwości i sposobów pracy z listą towarową

Szkolenia indywidualne:



Omówienie cech grupy towarowej



Omówienie systemu klasyfikacji towarów
(zaprojektowanie i użytkowanie systemu klasyfikacji towarów)







 Dokumenty magazynowe:


Przegląd oraz omówienie typów dokumentów
(przyjęcia, zwroty, przeceny, dokumenty wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe, itp.)



Omówienie sposobów rejestracji dokumentów



Omówienie konfiguracji wyglądu wydruków dokumentów



Omówienie konfiguracji zasad działania dokumentów



Projektowanie własnych serii dokumentów



Omówienie raportów dotyczących dokumentów magazynowych
(zestawienia dokumentów, dokumenty zbiorcze, itp.)

 Dyplomy
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom poświadczający
udział w szkoleniu.

 Inne szkolenia dla użytkowników
KC-MARKET - Podstawy pracy z systemem
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







 Remanent:


Omówienie zasad przeprowadzania spisu z natury



Przegląd sposobów rejestrowania arkuszy spisu z natury



Omówienie wariantów zakończenia spisu z natury
(spis pełny, spisy częściowe, spis poglądowy bez zatwierdzania różnic,
itp.)

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

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

 Kontakt
Anna Miąsko, tel. (014) 611-94-40



Omówienie wydruków inwentaryzacyjnych

Sebastian Nowak, tel. 602-158-159



Omówienie zasad rozliczenia spisu z natury
(rozliczenie ilościowe, rozliczenie wartościowe, itp.)

e-mail: szkolenia@kucharscy.com.pl
Strona WWW: kucharscy.com.pl

KUCHARSCY s.c. Systemy Zarządzania Handlem Detalicznym

