12.2.2014

Econet Pro -palkanlaskentaohjelman peruskurssi
Kohderyhmä:

Tarjoamme metsänhoitoyhdistysten toimistohenkilöille yksipäiväistä
Visma Econet Pro -palkanlaskentaohjelman peruskurssia.

Sisältö:

Katso 2. sivun kurssin sisältö.

Ajankohta:

20.3.2014, klo 10-16

Paikka:

Silvadatan koulutusluokka Revontulentie 8 C, Espoo (2. krs.)

Hinta:

Koulutuspäivän kokonaishinta on 1625 € + alv 24 %. Kokonaishinta
jaetaan osanottajien kesken. Jos koulutus saadaan täyteen, tulee koulutuksen hinnaksi 162,50 € + alv/henkilö
Koulutukseen mahtuu 10 henkilöä ja kaikilla on käytössä oma koulutuskone. Kurssi järjestetään, jos osanottajia on vähintään viisi. Jos
osanottajat haluavat, järjestetään kurssi pienemälläkin osanottajamäärällä (tämä varmistetaan erikseen).
Hinta sisältää opetuksen ja tarjoilut (aamukahvi + suolainen kahvileipä, lounas ja iltapäiväkahvi ja makea kahvileipä).

Ilmoittautuminen:

www.silvadata.fi/kurssit viimeistään 5.3.2014 mennessä.

Majoitus:

Majoittumisen voitte järjestää itse tai Silvadatan kautta. Lähin hotelli
on Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, puh. 020 1234 616.
Majoitusvarauksen voi tehdä ilmoittautumislomakkeella.
Huonehinnat:
• 1 hh 127 €/yö / 2 hh 147 €/yö/huone

Peruutukset:

Koulutuksen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen koulutusta, minkä jälkeen useamman
organisaation toimihenkilöistä kootussa yhteiskoulutuksessa veloitetaan sen suuruinen osa koulutuspäivän kokonaishinnasta kuin ilmoittautuneita on. Peruuttamattomasta tai käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan samansuuruinen osa. Esteen
sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kuluitta toiselle henkilölle joko omasta organisaatiosta tai järjestämällä itse toisen organisaation toimihenkilön tilalle.
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Metsänhoitoyhdistysten toimistohenkilöt
Silvadatan koulutusluokka Revontulentie 8 C, Espoo (2. krs.)
20.3.2014
Timo Tamminen

Aikataulu:
9.30 - 10.00
10.00
12.00
14.30
16.00

Aamukahvi ja suolainen kahvileipä
Koulutus alkaa
Lounas
Iltapäiväkahvi ja makea kahvileipä
Koulutus päättyy

Sisältö:
•

Palkanlaskentaohjelman perusteet mm.
o Asennuskansion sijainti ja tietokannat
o Varmuuskopion ottaminen ja palauttaminen
o Lokitiedot
o Ohjaustiedot

•

Palkkalajit
o Palkkalajien muokkaus, kopiointi ja poistaminen
o Palkkatekijät
o Laskukaavat
o TyEL- ja Työttömyysvakuutusmaksun ikäautomaatti

•

Palkanlaskentaohjelman tilastot
o Tilaston perustaminen ja käyttöönotto
o Tilastojen korjaaminen uudelleen tilastoinnilla

•

Palkkalajiryhmien merkitys

•

Palkanlaskennan SEPA-määritykset

•

Palkanlaskentaohjelman valikot mm.
o Palkkojen kirjaus
o Tiliöinti ja palkkojen siirto kirjanpitoon
o Kustannuspaikkojen määrittäminen
o Metsätyöntekijöiden lomalaskenta
o Verokorttien sähköinen siirto
o Personec linkki ja Tyvi-siirrot
o TyEL-raportointi ja ilmoittaminen
o Omien raporttien rakentaminen
o Vuodenvaihteen toimet

