ΣΚΟΠΟΣ
Το Soft1 ERP καλύπτει διεξοδικά τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης και
προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση που αυξάνει την στρατηγική διορατικότητα και την
παραγωγικότητα ενώ συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρησιακών
στόχων.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους που ασχολούνται ή πρόκειται
να απασχοληθούν σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης
προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 Άνοιγμα εταιρίας, παραμετροποίηση αρχείων, άνοιγμα χρήσης
 Άνοιγμα προμηθευτών, τρίτων, πιστωτών
 Άνοιγμα πελατών
 Άνοιγμα ειδών αποθήκης
 Άνοιγμα πωλητών, καθορισμός στόχων, παρακολούθηση προόδου
 Παραστατικά διακίνησης: Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 Παραστατικά διακίνησης: Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 Παραστατικά ταμειακής διαχείρισης: Αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις
είσπραξης, λιανική πώληση κτλ
 Κύκλωμα αξιογράφων: Επιταγές, γραμμάτια, υποσχετικές κτλ
 Απογραφή αποθήκης – πελατών, προμηθευτών, κλεισίματα
 Ισοζύγιο – καρτέλες αποθήκης, πελατών – προμηθευτών
 Ταμειακές ροές, παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενηλικίωση υπολοίπου
 Διαδικασία δημιουργίας αρχείου ΜΥΦ, ηλεκτρονική αποστολή του
 Ειδικές συναλλαγές πελατων, προμηθευτών, πιστωτών
 Εκτυπώσεις πιστωτών, χρεωστών
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων
 Μητρώο παγίων, υπολογισμός αποσβέσεων
 Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο
 Δημιουργία λογιστικών εγγραφών, απλών και σύνθετων
 Δημιουργία πρότυπων άρθρων,Τακτοποίηση και διόρθωση λογιστικών άρθρων
 Γενικά και αναλυτικά καθολικά, καρτέλες λογαριασμών
 Συμφωνίες λογιστικής με εμπορική διαχείριση
 Σύνταξη προσωρινών, προσαρμοσμένου και οριστικών ισοζυγίων
 Εργασίες τέλους χρήσεως- κλεισίματα και ισολογισμός ,
 Γέφυρες μεταξύ λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης,Οριστικοποίηση εγγραφών, θεωρημένα
ισοζύγια

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
 Παράμετροι εσόδων-εξόδων, στήλες βιβλίου
 Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων
 Κινήσεις εσόδων εξόδων
 Εκτυπώσεις Εσόδων-εξόδων
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 Άνοιγμα εργαζόμενου, ταμείων, ωραρίων. Διαδικασία πρόσληψής του, σχετικά έντυπα
 Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία, διαδικαστικά, έντυπα, υποβολές
 Είδη μισθοδοσίας – τύποι αποδοχών, μερική και πλήρης απασχόληση, νυχτερινά, Κυριακές,
Ασθένεια, άδειες κτλ.
 Υπολογισμός μισθοδοσίας τακτικης, Δώρων, επιδομάτων
 Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ και Βεβαιώσεων αποδοχών
 Εκτυπώσεις μισθοδοσίας, καταστάσεις ταμείων
 Αποδείξης πληρωμής εργαζομένων, αρχείο τράπεζας, επικουρικά ταμεία
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Τα μαθήματα ERP-SOFTONE παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές από την Softone
DEMO ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δείτε το demo ενός μαθήματος εδώ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 ώρες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με φυσική παρουσία ή elearning μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο
χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
ΠΑΡΟΧΕΣ
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ1
• Δημιουργία Ατομικού Λογαριασμού στη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα της σχολής
και πρόσβαση ακόμη και από tablet ή smartphone
• Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό, Αναλυτικές σημειώσεις στη Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση
και Μισθοδοσία.
• Παρέχεται demo έκδοση της εφαρμογής SOFTONE για εξάσκηση 24 ώρες το 24 ωρο.
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