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Navodila za delo s programi SAOP iCenter

Splošno
Bonitetne informacije v iCentru – spremljanje poslovanja poslovnih partnerjev

Plače
Regres za letni dopust 2015 - gospodarstvo
Regres za letni dopust 2015 - javni sektor
Poročanje ISPAP po enotah

Knjigovodstvo
Prikaz slike prejetega računa od verzije 6.28.14 dalje
Statistika finančnih računov

Obračun storitev
Delovna sobota v šolah
Kako pripraviti dogovor in ostalo dokumentacijo pred sprejemom stanovalca v dom?
Dopolnitev specifikacije doplačil občine skladno s 45a. členom ZVrt

Trgovina in proizvodnja
Priprava avansnega računa
Pregled neustrezno napovedanih zalog

Novosti v iCentru

Novosti verzij iCentra v aprilu

Certificirana hramba dokumentov

iCenter je po novem povezan z rešitvijo Mikrografija mSef, ki
zagotavlja zakonsko skladno hrambo dokumentov. Ker so
nekateri paketi za uporabnike iCentra cenovno ugodnejši, nam
povpraševanje pošljete na info@saop.si.

Brezplačni posnetki meseca

Spremljanje poslovnih partnerjev v iCentru
Z zadnjmi verzijami iCentra lahko ocenite tveganost poslovanja z vašimi poslovnimi
partnerji - ali bodo sposobni poravnati obveznosti. Ogled posnetka...

Evidentiranje prisotnosti zaposlenih
Po zakonodaji morate evidentirati delovni čas zaposlenih. V posnetku sta prikazana dva
načina za evidentiranje časa in izvoz podatkov v plače. Ogled posnetka...

Načrtovanje zalog
"Če neuspešno planiraš, planiraš neuspeh," je menil slavni izumitelj. Kako načrtovati
zaloge s pomočjo modelov, ki odpravijo stroške viškov ali mankov? Ogled posnetka...

Spremljanje servisa naprav in artiklov
Saj veste kako pomembno je imeti pregled nad tem kdaj in katere naprave ali artikli so bili
servisirani. V posnetku seminarja je prikazan tudi sistem spremljanje stroškov. Ogled
posnetka...

Aktualna izobraževanja

Spletni seminarji
Regres za letni dopust in povračila stroškov z Majdo Gominšek, 8.5. od 9.00 do 12.30 Seminar že ta petek!
M obrazci za prijavo v obvezna socialna zavarovanja z Renato Praća (ZZZS), 20.5. od 9.00 do 12.30
Blagajniško poslovanjev iCentru, 22.5. od 9.00 do 9.30 Akcija dvojček!
Blagajniško poslovanje z Natašo Sorko, 21.5. od 9.00 do 10.00 Akcija dvojček!
Klasični seminarji
eRegistrator - Dokumentacijski sistem v praksi, Maribor, 21.5., Koper, 28.5.

19.6.2015 – nov krog priprav NPK Računovodja

Med računovodji je zaznan porast certifikatov NPK Računovodja
Prejeli smo zelo dobre odzive prve skupine, zato razpisujemo nov krog. Sporočili ste nam, da je poletni
čas primernejši za takšna izobraževanje, saj se mu lažje posvetite, zamujeno v primeru dopusta
nadoknadite tudi s posnetki.
Vnovčite svoje znanje in dolgoletne delovne izkušnje – pridobite certifikat!
Prijavite se na brezplačno spletno predstavitev in se seznanite s koristni certifikata NPK.

Kmalu...

Imamo še nekaj prostih mest za prijavo po nižji kotizaciji. Več informacij in prijava...

Zaslužite z iCentrom

Hitra anketa

10% provizije za priporočilo...

Kako ocenjujete današnje e-novice?
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