
 

 

Opis szkolenia RAKSSQL: Jak usprawnić obsługę rozrachunków walutowych w codziennej pracy? 

Jak usprawnić obsługę rozrachunków walutowych w codziennej 

pracy? 

Cel szkolenia: Poprawna parametryzacja kont rozrachunkowych kontrahentów 

rozliczanych w walutach obcych. Poznanie sposobów 

wprowadzania dokumentów księgowych w walucie, wystawiania 

dokumentów sprzedaży w walucie. Usystematyzowanie wiedzy w 

zakresie generowania i rozliczania rozrachunków walutowych. 

Pytania, na które uzyskasz 

odpowiedzi: 

• Jak prawidłowo założyć kartotekę kontrahenta walutowego? 

• Jak poprawnie wprowadzić sparametryzować konto 

kontrahenta rozliczanego w walucie? 

• Jak wprowadzić dokument księgowy walutowy? 

• Jak należy wprowadzać dokumenty finansowe w  walucie 

obcej? 

• Jak wprowadzić dokument sprzedaży krajowej w walucie w 

module SP do rozksięgowania transformatą? 

Szkolenie przeznaczone 

jest dla: 

 

• Osób, które chcą usystematyzować i odświeżyć wiedzę 

związaną pracą w module Księga Handlowa 

• Osób, które zajmują się rozliczaniem rozrachunków 

• Osób, które wystawiają dokumenty sprzedaży dla kontrahenta 

krajowego w walucie  

• Osób, które uzgadniają salda kont ze stanem rozrachunków 

kontrahentów 

Data i godziny szkolenia: 17.04.2023 godzina 13:30 

Czas trwania: Około 1 godziny + do 15 minut na pytania 

Forma szkolenia: Szkolenie jest realizowane zdalnie poprzez platformę ZOOM. 

Ma formę pokazu działania modułu Księga Handlowa w zakresie 

rozrachunków walutowych. Na końcu szkolenia przewidziany 

będzie czas na zadawanie pytań. 



 

 

Opis szkolenia RAKSSQL: Jak usprawnić obsługę rozrachunków walutowych w codziennej pracy? 

Cena szkolenia: 99 zł netto 

Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez formularz dostępny 

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

otrzymają Państwo fakturę pro forma lub link do szybkiej płatności 

Tpay, uregulowanie płatności jest warunkiem uczestnictwa w 

szkoleniu. 

Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany mailowo 

2 dni przed terminem szkolenia, a przypomnienie o szkoleniu na 

około godzinę przed terminem spotkania. Podczas logowania na 

szkolenie konieczne jest podanie danych zgodnych z wypełnionym 

formularzem – jest to warunek wpuszczenia na szkolenie. 

W przypadku nieobecności na szkoleniu wpłacone środki nie 

podlegają zwrotowi. 

Warunkiem realizacji szkolenia jest zgłoszenie się 6 

Uczestników. W przypadku mniejszej liczby szkolenie 

może zostać odwołane. 

 

https://raks.pl/szkolenia/

