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Standard ERP – Asiakkuudenhallinta
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / Henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Kurssi perehdyttää käyttäjän Standard ERP:n Asiakkuudenhallinta -moduuliin ja sen
tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Työntekijöille, jotka työskentelevät asiakkaiden parissa ja käyttävät käytössään kyseistä
moduulia.
Sisältö:
- Tärkeitä asetuksia
- Liikekumppanit
- Toimenpiteet
- Asiakaskirjeiden lähettäminen
- Liikekumppaniluokittelut
- Lomakkeet
- Raportit
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft Oy:n myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Kirjanpito
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Kurssi perehdyttää käyttäjän Standard ERP:n Kirjanpito - moduuliin. Kurssin jälkeen
käyttäjä on kykenevä tekemään kirjanpitoa Standard ERP -järjestelmässä.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Kaikille, jotka työskentelevät kirjanpidon kanssa Standard ERP -järjestelmän kanssa.
Sisältö:
- Tärkeimmät asetukset
- Tilikartta
- Tililajit
- Tositteiden lisääminen
- Tositteen tasaaminen
- Tositteen korjaaminen
- Alkusaldot
- Kirjanpidon raportit
- Tilikauden päätös
- Viennit
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Lomakkeiden muokkaus
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Kurssi perehdyttää käyttäjän Standard ERP:n lomakemalleihin, kuten lasku- ja
tilauslomakkeisiin. Kurssin jälkeen käyttäjä pystyy luomaan sekä muokkaamaan
lomakkeita, sekä luomaan mm. englanninkielisen laskun.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Kaikille, jotka haluavat hyödyntää Standard ERP:n lomakemalleja entistä paremmin.
Sisältö:
- Lomakkeet-rekisteri
- Uuden lomakemallin luonti
- Lomakemallin muokkaaminen
- Logon ja kuvien lisääminen lomakkeelle
- MyStandard
- Erilaiset ulkoasut eri kielille
- Toiminnot-valikko
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Peruskurssi
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Käyttäjä tuntee Standard ERP:n perustoiminnot ja osaa navigoida moduulien välillä.
Käyttäjä osaa luoda ja hyvittää laskuja sekä maksusuorituksia.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Uusille Standard ERP -käyttäjille ja henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.
Sisältö:
- Johdatus Standard ERP -ohjelmistoon
- Perusikkuna ja henkilökohtainen työpöytä
- Moduulit
- Liikekumppanien yhteystietojen lisääminen
- Tuotetietojen tallentaminen
- Laskujen tekeminen, maksusuoritusten tallentaminen
- Hyvityslaskujen tekeminen
- Liiketapahtumien tallentaminen kirjanpitoon
- Kirjanpitotositteiden korjaaminen
- Raporttien ajaminen kirjanpidosta, myynnistä, ostoista, maksamattomista laskuista jne.
- MyStandard-sivuston peruskäyttö
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft Oy:n myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Projektien hallinta
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Kurssi perehdyttää käyttäjän Projektilaskutus -moduuliin ja sen mahdollisuuksiin käytön
yhteydessä.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Työntekijöille, jotka työskentelevät projektien parissa.
Sisältö:
- Projektilaskutuksen vaiheet
- Perusasetukset
- Projektien luonti
- Budjetin luonti
- Tuntiraportointi, ajanhallinta
- Projektitapahtumat
- Kulujen kirjaaminen
- Laskutus
- Hyödylliset raportit
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft Oy:n myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Pääkäyttäjäkoulutus
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Käyttäjä pystyy itsenäisesti ylläpitämään yrityksensä Standard ERP -ympäristöä
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Standard ERP:n pääkäyttäjille.
Sisältö:
- Standard ERP:n asennus
- Järjestelmävaatimukset
- Tietokanta-avain
- Pilvipalvelimen hallinta: MyStandard ja Cloud Node
- Versiopäivitykset
- Tietoturva, varmuuskopiot
- Käyttäjät ja käyttöoikeudet
- Moniyritysympäristö
- Virhetilanteiden selvittäminen
- Kenttien muokkaus
- Verkkolaskutus
- Excel-integraatio
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Sopimukset
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Huomioitavaa: Koulutukseen on suositeltavaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone.
Kurssin tavoitteet:
Perehdyttää käyttäjä Sopimus -moduuliin ja sen käyttömahdollisuuksiin.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Kaikille, ketkä hyödyntävät Standard ERP:n Sopimus -moduulin toimintoja
työtehtävissään.
Sisältö:
- Sopimus-moduulin käyttötarkoitukset ja myyntiprosessi
- Perusasetukset
- Käyttöoikeudet
- Sopimusten luokittelu
- Sopimustarjouksen luonti
- Uuden sopimuksen luonti
- Sopimuskaudet
- Sopimustuotteiden käyttö
- Factoring-asiakkaat
- Laskujen luonti sopimuksilta
- Huoltosopimukset ja niihin liittyvien toimenpiteiden luonti
- Sopimusten muuttaminen, uusiminen ja peruminen
- Tärkeimmät raportit: Laskutusalusta, Sopimusten arvo, Sopimusluettelo yms.
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Tehokäyttö
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Kurssin tavoitteet:
Käyttäjän päivittäiset rutiinit nopeutuvat ja helpottuvat.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Kaikille, jotka haluavat tehostaa Standard ERP:n käyttöä.
Sisältö:
- Pikanäppäinvalinnat
- Porautuminen (esim. liikekumppanin tietojen muokkaaminen suoraan laskulta)
- Drag and drop -toiminto
- Toiminnot-valikon hyödyntäminen
- Henkilökohtainen työpöytä ja liitteet
- Lomakemäärittelyt
- Tietojen vienti Exceliin
- Työnkulun yhteenveto
- Verkkolaskutus
- Kalenteri
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

Standard ERP – Toimitusketjun hallinta
Kesto: 3h
Paikka: Malmin raitti 17 C, 00700 Helsinki
Hinta: 200€ / henkilö
Kurssin tavoitteet:
Kurssille osallistuja saa hyvät perustiedot yrityksen toiminnanohjaukseen ostotilaukselta
myyntilaskuun. Kurssilla keskitytään tilaus-toimitusketjuun, asiakkuudenhallintaan ja
toimenpiteisiin.
Kenelle kurssi on tarkoitettu:
Kokonaisvaltainen kurssi kaikille, jotka käyttävät materiaalihallinnon toimintoja.
Sisältö:
- Johdanto toimitusketjun hallintaan
- Tuotteet
- Kohteet
- Raportit ja asetukset
- Ostoprosessi
- Myyntiprosessi
- Toimitukset
- Työnkulun yhteenveto
- Asiakkuudenhallinta
- Toimenpiteet
Muuta huomioitavaa:
* Kahvitarjoilut
* Voidaan myös järjestää asiakkaan tiloissa, jolloin minimi osallistujamäärä neljä henkilöä.
* Hinnat ALV 0%
Ilmoittautuminen:
Voitte ilmoittautua joko kotisivuiltamme tai sähköpostilla osoitteeseen
myynti@x3msoft.com.
Ottakaa yhteyttä X3msoft myyntiin, mikäli teillä on kysyttävää tai tiedusteluja liittyen
koulutukseen: myynti@x3msoft.com tai 09 - 4241 2286.

