HARMONOGRAM SZKOLENIA
PROJEKT „Program Indywidualnego wsparcia” (1.2.1. PO WER )
Sprzedawca z elementami zarządzania gospodarka magazynową i
Nazwa kursu
obsługą programów klasy ERP
Nazwa instytucji
szkolącej
Czas trwania
kursu

Instytut Naukowo-Technologiczny Code NT Sp. z o.o.
od

Miejsce szkolenia

Data

2019-09-21

2019-09-21

do

43-400 Cieszyn ul. Bielska 176

Godziny
od do

12:00 – 19:25

Ilość
godz.

9

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA
•
•
•
•
•
•
•

2019-09-22

2019-09-28

07:00 – 14:25

9
•
•

2019-09-23

15:00 – 20:55

7

2019-09-24

15:00 – 20:55

7

•
•

•
•
•

2019-09-25

15:00 – 20:55

7

2019-09-26

15:00 – 20:55

7

2019-09-27

15:00 – 21:40

8

2019-09-28

7:00 – 12:10

6

•
•
•
•
•
•
•
•

Kanały sprzedaży (2 h)
Negocjacje handlowe (1 h)
Obsługa klienta–zasady, błędy, techniki sprzedaży (2h)
Negocjacje handlowe – (1 h)
Dokumentacja związana ze sprzedażą komputerową w
dziale sprzedaży (3 h)
Przegląd funkcji i architektury programów klasy ERP (2 h)
Dokumentacja magazynowa w programach i aplikacjach
klasy ERP (4 h)
Gospodarka odpadami w programach i aplikacjach klasy
ERP (3 h)
Dokumentacja związana ze sprzedażą komputerową w
dziale sprzedaży ( 1 h)
Tworzenie baz danych ( 2 h)
Aplikacje do inwentaryzacji towarów (4 h)

Aplikacje do analizy stanów magazynowych (3 h)
Przetwarzanie zamówień sprzedaży i zarządzanie
łańcuchem dostaw w aplikacjach klasy ERP (4 h)
Planowanie i konfiguracja aplikacji magazynowych (4
h)
Znajdowanie danych (2 h)
Zarządzanie materiałami (1 h)
Produkcja i planowanie ( 4 h)
Uruchamianie i eksportowanie raportów (3 h)
Replikacja danych w aplikacjach klasy ERP (4h)
Zarzadzanie spójnością bazy danych (4 h)
Mobilne aplikacje do zarządzania gospodarką
magazynową (4 h)
Rozwiązywanie problemów. Podsumowanie i
wnioski (2 h)
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Data

Godziny
od do

Ilość
godz.

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA

60

RAZEM

Data

Godziny
od do

Ilość
godz.

2019-09-28

12:10– 14:10

2

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA
EGZAMIN

Przerwa obiadowa 30 minut
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