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Opis do egzaminu  - wersja 2021 
 

Dokładne zasady egzaminu są dostępne dla studentów z poziomu aplikacji egzaminacyjnej - tuż po 
zalogowaniu się do niej. Aby uzyskać dostęp do aplikacji egzaminacyjnej prosimy o bardzo dokładne 
wypełnienie formularza rejestracyjnego. Prosimy zaznaczyć opcję "Student" oraz postępować 
zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. 

http://www.erp.comarch.pl/Egzaminy/Edukacja 
 

Wersja demo dla studentów znajduje się pod adresem : 

 
http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/ 
 

Po zdaniu egzaminu na podany przez studenta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie 
wysłany automatycznie wygenerowany certyfikat w formie PDF do samodzielnego wydruku.  
 
Poniżej przedstawimy przykładowy opis poszczególnych egzaminów.    
 

1) E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa - podstawy pracy z modułem  
 

Szkolenie  przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima, jak  
i osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować wiedzę. Obejmuje zagadnienia 
prowadzenia Księgi Handlowej w Comarch ERP Optima. Podzielone jest tematycznie, zgodnie  
z modułami Comarch ERP Optima. Porusza zagadnienia:  

 konfiguracji programu; 
 uzupełnienia danych słownikowych; 
 operacji w module Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus; 
 modyfikacji planu kont; 
 wprowadzenia dokumentu BO; 
 wprowadzenia bezpośredniego zapisu w dzienniku księgowym; 
 wprowadzania dokumentów do Rejestru VAT zakupu i sprzedaży; 
 wyliczenia deklaracji VAT-7; 
 Jednolitego Pliku Kontrolnego; 
 tworzenia schematów księgowych; 
 tworzenia zestawień księgowych; 
 wyliczania zaliczek na PIT-36; 
 wyliczania wynagrodzeń i zaliczek na PIT-4R; 
 ewidencję środków trwałych. 

2) E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami 
księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla Użytkowników rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima lub 
pracujących od niedawna z systemem i zainteresowanych usprawnieniem wiedzy praktycznej. 
Szkolenie zawiera podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima  
z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Zostało podzielone na poszczególne 
grupy tematyczne: 

http://www.erp.comarch.pl/Egzaminy/Edukacja
http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/
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 Konfiguracja programu; 
 Moduł Kasa/Bank; 
 Kategorie; 
 Moduł Handel; 
 Rejestry VAT; 
 Rozliczanie dokumentów; 
 Księgowość - moduł Księga Podatkowa; 
 Moduł Płace i Kadry. 

 
3) E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących Użytkowników Comarch ERP Optima Płace i Kadry 
oraz dla osób pracujących od niedawna w programie. Założeniem kursu jest zapoznanie Uczestnika  
z podstawowymi operacjami w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, umożliwiającymi sprawną 
ewidencję i rozliczanie pracowników oraz współpracę z ZUS i US. Obejmuje m.in.: 
 
 

 konfigurację programu; 

 uzupełnienie danych słownikowych; 

 definiowanie kalendarzy, nieobecności oraz składników wypłat; 

 ewidencję kadrową; 

 naliczenie wynagrodzeń; 

 generowanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji do ZUS. 
 
 

4) E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa - podstawy pracy z modułem 
 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę z systemem Comarch 
ERP Optima Księga Podatkowa, ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących 
usystematyzować nabytą wiedzę. Materiał zapozna Uczestnika z zagadnieniami prowadzenia 
Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów w Comarch ERP Optima. Pokazane zostaną:  

 różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; 

 wyliczanie deklaracji podatkowych; 

 ewidencja środków trwałych i WNiP; 

 generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. 
 


