KC-Menadżer

Praca z danymi centralnymi
oraz zarządzanie siecią
sklepów
Szkolenie II stopnia — KC-UNZ
Szkolenie skierowane jest do użytkowników systemu
KC-Menadżer zajmujących się opracowywaniem danych centralnych oraz zarządzaniem siecią sklepów.

Tematyka szkolenia

 Organizacja szkolenia

 Omówienie zagadnień systematyki towarowej związanych z prowadzeniem centralnej bazy wzorcowej


Omówienie wybranych cech kartoteki towarowej



Omówienie zasad pracy z kodami towarów



Omówienie możliwości i sposobów pracy z listą towarową



Szczegółowe omówienie systemu klasyfikacji towarów
(zaprojektowanie i użytkowanie systemu klasyfikacji towarów)

 Omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem centralnej listy
dostawców


Utworzenie centralnej listy dostawców



Omówienie znaczenia kodów dostawców

 Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem centralach

Szkolenia stacjonarne:








Szkolenia indywidualne:






Rejestracja w systemie centralnym dokumentów promocji



Rejestracja w systemie centralnym ofert od dostawców



Rejestracja w systemie centralnym kontraktów z dostawcami

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

 Dyplomy

dokumentów służących do zarządzania sklepami:


Metoda: wykład
Czas trwania: ok. 4 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

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom poświadczający
udział w szkoleniu.

 Inne szkolenia dla użytkowników


KC-MENADŻER - Podstawy pracy systemu




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

 Omówienie sposobów oraz procedur zarządzania sklepami:










Zarządzanie opisem towarów w sklepach
(porządkowanie w sklepach nazw towarów, stawek VAT, numerów
PKWiU, itp., replikacja do sklepów centralnych kartotek towarowych, blokowanie w sklepach zmian opisu centralnych kartotek towarowych, wycofywanie towarów z obrotu)
Zarządzanie cenami towarów w sklepach
(replikacja do sklepów centralnych promocji, ujednolicanie cen towarów w
sieci sklepów, wprowadzanie poziomów cenowych dla grup sklepów,
sterowanie cenami w pojedynczych sklepach, sterowanie cenami wybranych towarów, wprowadzanie w sklepach cen z kontraktów)
Zarządzanie listą dostawców w sklepach
(replikacja centralnej listy dostawców do sklepów, zarządzanie dostawcami poprzez tabelę dostawców)
Zarządzanie relacjami z dostawcami
(replikacja do sklepów ofert od dostawców, replikacja do sklepów warunków kontraktów, omówienie konfiguracji oprogramowania w sklepach
zgodnie z regułami centralnego zarządzania relacjami z dostawcami)






 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

Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami programu KC-Firma oraz
systemu KC-Market.

KUCHARSCY s.c. Systemy Zarządzania Handlem Detalicznym

