Školící kurzy na SW řešení eSADA
Společnost EG – Expert připravila nové školicí kurzy pro uživatele eSADA, na které zve všechny
uživatele tohoto řešení. Jedná se především o nadstavbový kurz speciální funkcionality určený pro již
rutinní uživatele a dvoudenní kurz pro začínající uživatele.

Kurz eSADA - Speciální funkce
Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují prohloubit znalosti v práci s daty v systému
eSADA a seznámit se s novými speciálními funkcemi, jako je např. ukládání uživatelských
filtrů. Kurz je kombinací odborného výkladu s praktickými ukázkami a cvičeními. Praktické
ukázky budou aplikované zejména na logistiku v oblasti Zákaznického IS, čímž se zvýší odbornost
uživatelů!

Osnova kurzu:
Prostředí eSADA a základy práce s daty
-

Stručná rekapitulace základů práce v systému eSADA

Rozšířené možnosti práce s daty
-

Přechody mezi formuláři na základě vybraných dat
Rozšířené možnosti práce s daty
Tisky vybraných záznamů a příklady tiskových sestav
Přílohy, zápisy ve formě samostatných dokumentů k jednotlivým záznamům
Efektivní vyhledávání v datech
Využití složitějších filtrů dat a možnosti tvorby vlastních filtrů dat a jejich ukládání pro další
použití
Exporty vybraných dat do různých formátů

Doba:
jednodenní kurz
Místo konání: sídlo firmy EG – Expert, Náchodská 24, Trutnov-Poříčí
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Kurz eSADA - Základy práce v systému a speciální funkce
Kurz je určen pro uživatele, kteří se potřebují blíže seznámit se základním ovládáním a
s všeobecnými zásadami práce s daty v systému eSADA. Kurz je kombinací odborného
výkladu s praktickými ukázkami a cvičeními.
Osnova kurzu:
Seznámení se systémem eSADA
-

-

Základní pojmy
Spuštění, Přihlášení / Odhlášení
Popis funkcí hlavního okna
Spouštění modulů
Přehled existujících subsystémů

Prostředí eSADA a základy práce s daty (1. den)
-

Práce s jednotlivými typy formulářů, jejich úpravy
Práce se záložkami
Práce s daty na formulářích
o Navigace v datech
o Editace záznamů
o Možnosti filtrování dat
o Exporty dat

Rozšířené možnosti práce s daty (2. den)
-

Obsah výše popsaného kurzu eSADA Speciální funkce

Doba:
dvoudenní kurz
Místo konání: sídlo firmy EG – Expert, Náchodská 24, Trutnov-Poříčí

Kontakt:
Přihlášky zasílejte na adresu:

egexpert@egexpert.cz

Bližší informace na telefonním čísle:

499 735 103 nebo 604 275 240

Kontaktní osoba:

paní Jana Valešová
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