
 

 

Opis szkolenia: Inwentaryzacja     

Inwentaryzacja: 

Jak prawidłowo wystawić remanent w programie RAKSSQL? 

Cel szkolenia: Poznanie różnych sposobów przeprowadzania inwentaryzacji. 

Usprawnienie i przyspieszenie działań związanych 

ze sporządzeniem remanentu kończącego rok. Samodzielne 

kontrolowanie stanu magazynu poprzez nabycie umiejętności 

posługiwania się służącymi do tego narzędziami. Pewność 

sporządzenia remanentu końcowego na dzień 31 grudnia. 

Dowiesz się: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• jak weryfikować stan magazynu w codziennej pracy, 

• jak przygotować się do inwentaryzacji w programie RAKSSQL,  

• jakie zestawienia pomogą przy sporządzeniu spisu z natury, 

• w jaki sposób skorygować dane, jeśli w zatwierdzonej 

inwentaryzacji stwierdzono błędy, 

• jak prawidłowo wystawić remanent końcowy na dzień 31 

grudnia, 

• jak przygotować Arkusze inwentaryzacyjne dla zespołu 

przeprowadzającego spis z natury, 

• w jaki sposób podzielić inwentaryzację ze względu na 

lokalizację w magazynie, 

• czy podczas inwentaryzacji możliwe jest wprowadzanie 

zaległych dokumentów zakupowych, 

• czy po otwarciu inwentaryzacji w systemie można dalej 

prowadzić sprzedaż połączoną z gospodarką magazynową, 

• jak zablokować pozycje inwentaryzowane, aby inna osoba nie 

zmieniła stanu magazynu poprzez wprowadzenie dokumentów 

magazynowych. 
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Szkolenie skierowane 

jest do osób, które: 

 

• prowadzą gospodarkę magazynową w programie RAKSSQL, 

• chcą usprawnić swoją pracę związaną z wprowadzaniem 

inwentaryzacji, 

• po raz pierwszy będą wystawiały remanent końcowy w 

programie RAKSSQL, 

• chcą odświeżyć i usystematyzować wiedzę na temat 

sporządzania remanentu, 

• chcą nabrać pewności w przygotowywaniu raportu 

okresowego spisu z natury. 

Czas trwania: 2 godziny 

Forma szkolenia: Szkolenie jest realizowane zdalnie poprzez platformę ZOOM. W 

module Sprzedaż i Magazyn pokazane zostaną czynności związane 

z przeprowadzeniem inwentaryzacji i sporządzeniem remanentu 

końcowego wraz z przedstawieniem konkretnych przykładów i 

praktycznych rozwiązań. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli 

możliwość zadawania pytań i bezpośredniej interakcji 

z prowadzącym. 

Cena szkolenia: 250 zł netto 

Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez formularz dostępny 

na stronie https://raks.pl/szkolenia/. Po przesłaniu formularza 

przesłana zostanie faktura pro forma, której opłacenie jest 

warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Link do spotkania 

na platformie ZOOM zostanie przesłany mailowo 2 dni przed 

terminem szkolenia. Podczas logowania na szkolenie konieczne 

jest podanie danych zgodnych z wypełnionym formularzem – jest 

to warunek wpuszczenia na szkolenia. W przypadku nieobecności 

na szkoleniu wpłacone środki nie podlegają zwrotowi. 

Zmiana terminu szkolenia możliwa jest najpóźniej 5 dni roboczych 

przed szkoleniem poprzez maila ze wskazaniem nowego terminu 

w korespondencji dotyczącej szkolenia (Inwentaryzacja - Jak 

https://raks.pl/szkolenia/
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prawidłowo wystawić remanent w programie RAKSSQL. 

(2 godz.”)). Zmiana jest możliwa jeśli organizator dysponuje 

wolnymi miejscami na wybrany nowy termin. 

 


