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Podívejte se na to nejlepší z konferencí ISSS a eGovernment - HELIOS Fenix News

Vážení zákazníci,
v září jsme byli součástí dvou největších konferencí pro veřejnou správu, a to setkání
eGovernment v Mikulově a ISSS v Hradci Králové. Přinášíme vám možnost podívat se
zpětně na témata, která vás zajímají. Výběr máte opravdu pestrý. Hlavní linkou obou
konferencí byla kyberbezpečnost, která zejména u malých obcí stále pokulhává a probíraly
se i výhody bankovní identity.
V magazínu Peníze.cz si přečtěte rozhovor s produktovou manažerkou Alžbětou
Křídlovou, která nastiňuje současnou situaci s digitalizací veřejné správy a její výhled do
budoucna.
Zároveň připomínáme termíny našich klasických školení HELIOS Fenix, na která se můžete
stále přihlásit.

S pozdravem
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Tým systémů HELIOS pro veřejnou správu

Seznam školení, která pro vás chystáme
Téma: Zpracování zálohových faktur, dobropisů, vzájemné zápočty, úhrady faktur
Školení je zaměřené speciálně na zpracování zálohových faktur podle připravené
funkcionality, zpracování dobropisů, vytváření vzájemných zápočtů.
Termíny:
19.10. Brno, 21.10. Praha, 26.10. Ostrava
Chci se přihlásit
Téma: Práce s účetními doklady napříč celým IS
Školení je zaměřeno na skupinu ekonomických modulů: Objednávky, Účetnictví, Kniha
došlých faktur, Kniha vydaných faktur, Banka a Pokladna.
Termín:
18.10. Praha
Chci se přihlásit
Téma: Účetnictví – nejen o účtování. Jak najít chyby? Jak opravit doklady? Jak
mohu využít šablony?
Školení je zaměřeno především na modul Účetnictví, ale i ostatní ekonomické moduly, ve
kterých se zúčtovávají doklady (Kniha došlých faktur, Kniha vydaných faktur, Banka,
Pokladna a Majetek).
Termíny:
1.11. Hradec Králové, 4.11. Ostrava, 9.11. Praha, 11.11. Brno
Chci se přihlásit
Téma: Jak si poradit s ekonomickými moduly v HELIOS Fenix?
Školení, které pro velký zájem pravidelně opakujeme, je zaměřeno na skupinu
ekonomických modulů: Účetnictví, Kniha došlých faktur, Kniha vydaných faktur, Banka a
Objednávky.
Termín:
15.11. Praha
Chci se přihlásit
Téma: Jak si dát do pořádku majetek? Jak nastavit odpisy a dotace? Jak opravit
chyby?
Máte zakoupený modul Majetek, ale nevyužíváte všechny jeho možnosti? Právě pro Vás je
tady školení se zaměřením na podrobné řešení situací v dlouhodobém a drobném majetku,
kterým si práci v jednotlivých evidencích zdokonalíte.
Termíny:
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23.11. Brno, 25.11. Hradec Králové, 30.11. Ostrava, 8.12. Praha
Chci se přihlásit
Téma: Roční uzávěrka v modulu Pohledávky a místní poplatky
Jelikož se jedná o nevratný proces, je nutné se seznámit s jednotlivými nutnými kroky,
které bychom měli provést před zahájením celého procesu Roční závěrky.
Termíny:
6.12. Praha, 9.12. Hradec Králové
Chci se přihlásit

Kontaktujte nás na telefonu +420 244 104 111 nebo na
e-mailu: info@assecosol.com
Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 244 104 111
e-mail: info-cz@assecosol.com
www.assecosolutions.com
Pobočky ČR

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste se kliknutím na následující odkaz.
Odesláno z modulu CRM systému HELIOS Nephrite.
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