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ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

СУМИРАНО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Обучението е предназначено за всички клиенти, които желаят да използват пълния
капацитет на Омекс 2000 и да се запознаят с новостите на продукта.
ПРОГРАМА:
9.00 ч. – 10.45 ч. – Настройки при работа със сумирано отчитане на работното време
✓ Настройка на работни смени по график;
✓ Настройка и редакция на личен календар и календари по звена;
✓ Импортиране на графици на служителите;
✓ Индексиране на нощни часове;
✓ Настройка Разплащателни пера:
-

Настройки при едномесечен период на отчитане на СИРВ

-

Настройки при период по-голям от един месец

✓ Отсъствия при Сумирано изчисляване на работното време – настройки на Разплащателни
пера и особености при въвеждането им;
✓ Планирани и непланирани отсъствия;
✓ Труд в официален празник в график и извън график;
10.45 ч. – 11.00 ч. – Кафе пауза

11.00 ч. – 12.00 ч. – Особености при работа на Сумирано изчисляване на работното време
✓ Едномесечен период на отчитане на СИРВ;
✓ Напускане и назначаване на служители през периода на отчитане на СИРВ;
✓ Особености при изчисляване на осигурителни прагове при период на отчитане по-голям от
един месец;
✓ Особености на Декларация Обр. 1 при СИР;
✓ Възможност за генериране на справки, свързани със СИРВ;
✓ Изисквания по отношение на документация при работа със СИРВ. Практически насоки.

12.00 ч. – 12.30 ч. – Дискусия, отговори на въпроси.

Забележка:
* Тип на обучението: Групово (4 – 6 души);
* Дата на провеждане: 30.06.2020 г. (понеделник);
* Цена за обучаващ се служител – 80 лв. без ДДС.
Ако проявявате интерес и желаете да се запишете, моля обадете се на някой от нашите
телефони: 032 622565, 032 622573, или ни пишете на office@advance.bg.

