Training KIMS-SIMS Managementinformatie

klassikaal, 1 dag

De combinatie van goed gestructureerde orders en een krachtige database zorgt ervoor dat alle
gegevens van KIMS/SIMS geschikt zijn om gebruikt te worden voor managementoverzichten.
De “Business” en “Enterprise” Edities van KIMS/SIMS beschikken daarom over een flink aantal
hulpmiddelen om managementinformatie te genereren.
In deze training leert u hoe u deze middelen optimaal kunt gebruiken en kan inzetten voor het maken
van krachtige managementrapportages over uw bedrijfsvoering.
Voor wie
De training is bestemd voor medewerkers die op bedrijfsniveau managementoverzichten willen
produceren. Afhankelijk van de situatie is dat een bedrijfseigenaar, een boekhouder, een manager, etc.
Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar wel wordt een globale kennis en gebruikservaring van
KIMS/SIMS verwacht.
Waar, wanneer en door wie
De trainingen worden gegeven op de locaties Amsterdam, Tilburg en Gentbrugge.
Zie het overzicht “Trainingsplanning” voor de geplande data.
De training is van 10:00 uur tot 16:00 uur.
De training wordt gegeven door Henk Westerhof, technisch directeur Simar Groep.
Inhoud

•

De basis van de registratie
Hoe zit een order in elkaar, welke fases en stadia zijn aanwezig, welke controlestappen worden toegepast

•

De voor- en nacalculatie
Hoe gaan we daar mee om, wanneer wordt de voorcalculatie vastgelegd, waar komt die vandaan; de
wijze van invullen van de nacalculatie; speciale functies bij de nacalculatie

•
•

De standaard overzichten rond orders

•

Het rendementsoverzicht
Verschillende uitvoervormen

•
•

De standaard functies over merken/artikelen/klanten

•

Klanten selecteren
Terugzoeken welke klanten een bepaald artikel hebben gekocht

•

Ontwikkeling orderportefeuille
Een krachtige tool om uw lopende orders te bewaken en eventuele provisie-uitkeringen op te baseren

•

De query
Dit onderdeel wordt uitvoerig besproken en u maakt ook praktische oefeningen om het gebruik te
oefenen; de query maakt het mogelijk om vrijwel elk gewenste overzicht zelf samen te stellen

Het dashboard
Wat zien we daar precies en welke instellingen beïnvloeden wat u ziet

Statistiek per merk/artikel
De functies om te zien welke merken/artikelen beter of minder lopen
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•
•
•
•
•
•
•

Welke databases zijn er
Hoe maakt u de selectie
Hoe kunt u sorteren en de uitvoer beïnvloeden
Nabewerken in Excel, grafieken maken
Het kiezen van de juiste @-codes
De nieuwe functie om zelf @-codes te definiëren
Verschillen tussen standaard query en query-Pro

Kosten
Deelname kost € 335,00 excl. btw, per persoon per dag.
Min. aantal deelnemers is 3, max. aantal deelnemers is 7 (locatie Amsterdam), 8 (locatie Tilburg) of
4 (locatie Gentbrugge).
De lunch, koffie en thee wordt verzorgd en is inbegrepen bij de trainingsprijs.
Aanmelding
Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier of een e-mailbericht sturen naar
secretariaat@simar.nl . Na ontvangst van uw bericht nemen wij z.s.m. contact op om het e.e.a. te
bevestigen. Mocht u belangstelling hebben voor deze training maar op de aangegeven dagen niet
beschikbaar zijn, meld het ons dan toch. Mogelijk kunnen we bij voldoende belangstelling extra dagen
organiseren.

Simar Groep
Tel : +31 (0)20 4808282

Jarmuiden 67
Fax: +31 (0)20 4808284

1046 AE Amsterdam
info@simar.nl

www.simar.eu

