školení programu mzdy
přihlaste se na školení!
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky n RON PORTál

Začínáte s naši mzdovým programem? Nastoupili jste do firmy jako mzdová účetní a vidíte náš software poprvé,
podruhé? Zdá se vám, že je to složité? Není!
Toto školení je určeno právě vám. Nebojte se, a přijďte k nám a my vám ukážeme, že v programu není potřeba hledat
složitosti.

Co vás naučíme a s čím vám pomůžeme?
Program pro začátečníky
++ Výpočet mzdy – ukážeme, jak si nastavit formulář výpočtu mzdy, co přidat, co ubrat, tak aby to bylo pro vás přehledné a srozumitelné
++ Máte spoustu zaměstnanců s exekucemi? Pomůžeme exekuce zadat, jednoduše nastavit a o ostatní se postaráme. Navíc zkontrolujeme vaše
++
++
++
++
++
++

zaměstnance v insolvenčním rejstříku
Máte mnoho zaměstnanců? Pomocí kontrol u výpočtu mezd vám poradíme, jak odhalit chybu při jejich výpočtu.
Posílá vám management na poslední chvíli odměny zaměstnanců v Excelu? Nepřepisujte je ručně, ale za pár kliků naimportujte do mezd
Ukážeme, jak komunikovat se zdravotními pojišťovnami, OSSZ, bankami elektronicky
Máte to „štěstí“, že posíláte hlášení na statistický úřad? Využijte náš modul ISPV.
Mají vaši zaměstnanci penzijní a životní pojištění? Nastavení příkazů k úhradě bude otázkou pár minut.
Čeká vás spousta dalších věcí, které vám usnadní práci při zpracování mezd.

Školením vás provede naše konzultantka Martina Kopková s přísedící Květuší Píchovou.
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Pracujete se našim mzdovým programem několik let? Děláte některé věci ručně? Pojďte se přesvědčit, že není potřeba
dělat věci ručně, ale nechat za sebe pracovat software.
jak zdokonalíme, co už umíte?
program pro pokročilé
++
++
++
++
++
++

Naučíme vás upravit a nastavit formulář mzdy, dle svých potřeb (filtry, poznámky, )
Usnadníme vám práci se zadáváním exekucí a srážek zaměstnanců – ukážeme na praktických příkladech
Přidáváte často mzdové položky, časové složky a srážky? Uvidíte jak si s tím jednoduše poradit.
Potřebujete vyexportovat seznam zaměstnanců dle požadavků od vedení? Ukážeme, jak seznamy řadit, filtrovat, vyhledávat v nich
Předvedeme a naučíme, jak vyexportovat seznam mzdových položek, časových složek a srážek do Excelu a jiné specialitky v manažeru sestav
Proklikáte spolu nastavení programu s jeho možnostmi, které vám usnadní práci (zobrazování středisek ve mzdě, v seznamech, nastavení statistiky,
využití uživatelských polí)
++ Předvedeme, jak snadno naimportovat prémie z CSV souboru
++ Probereme vaše dotazy k nemocenským dávkám, dovolené, kalendářům a vše co vás bude zajímat

Školením vás provedou naše zkušené konzultantky Květuše Píchová nebo Veronika Štěpková. Zeptejte se jich, co vás trápí při zpracování mezd. Jistě
najdete elegantní řešení.

termíny školení
Objednejte si školení a usnadněte si práci se mzdami. A pro všechny máme malý dárek. Těšíme se na vás.

ZAČÁTEČNÍCI
Karviná

22. 10. 2019 (ÚT)

9.00 - 14.00 hodin

POKROČILÍ
Praha

8. 10. 2019 (ÚT)

Karviná

23. 10. 2019 (ST)

Brno

23. 10. 2019 (ST)

9.00 - 14.00 hodin

Cena pro účastníka kurzu je 2 490 Kč bez DPH, nebo 95 € bez DPH.
Pro přihlášení se registrujte zasláním e-mailu na skoleni@ron.cz.

RON SOFTWARE, spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

www.ron.cz

