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E-novice

Navodila za delo s programom

Gotovinsko poslovanje na izdanih računih
Davek na finančne storitve
Obdobja za DDV
Vnos osnovnega sredstva neposredno v register med poslovnim letom

Brezplačni posnetki meseca

E-računi v teoriji in praksi
V kakšni obliki je potrebno izdajati e-račune v skladu z zakonodajo in kako poteka
poslovanje z e-računi v praksi s programom miniMAX. Ogled posnetka...

Osnovna sredstva v miniMAXu
V posnetku najdete vse od začetnih vnosov osnovnih sredstev do naprednih
funkcionalnosti, ki vam bodo v pomoč pri delu. Ogled posnetka...

Plače v gospodarskih družbah
V posnetku spletnega seminarja je na preprost način prikazan obračun plače v
programu miniMAX za gospodarske družbe. Ogled posnetka...

Aktualna izobraževanja

Klasični seminarji z delom v miniMAXu
Poslovanje v miniMAXu za podjetnike, Ljubljana, 21.5., od 9.00 do 14.00
Knjigovodstvo in plače v miniMAXu za računovodje, Ljubljana, 22.5., od 9.00 do 14.00
Spletni seminarji z gosti
Regres za letni dopust in povračila stroškov z Majdo Gominšek, 8.5. od 9.00 do 12.30 Seminar že ta petek!
Blagajniško poslovanje z Natašo Sorko, 14.4., od 9.00 do 10.00
M obrazci za prijavo v obvezna socialna zavarovanja z Renato Praća, 20.5., od 9.00 do 12.30

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 miniMAXom

Iščete računovodski servis?

Provizija za priporočilo...

Računovodski servisi, ki uporabljajo miniMAX…

Sporočilo je bilo poslano v informativne namene. Če vas tovrstne informacije ne zanimajo, oziroma iz kateregakoli drugega
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