ТВОЈА ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА!

„КРЕИРАЊЕ И УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА
И ЕЛЕКТРОНСКА АРХИВА”
Дигитализација и/или дигитална трансформација Вашег радног окружења!
11. јун 2019. године, Крагујевац, Бизнис иновациони центар
18. јун, Београд, „Образовни информатор“, Цара Лазара 5А
25. јун, Београд, „Образовни информатор“, Цара Лазара 5А
27. јун, Ниш, Геронтолошки центар, Радних бригада бр.15
Намењено: • пословним администраторима • секретарима и правницима • рачуновођама •
директорима/менаџерима • ИТ руководиоцима • референтима за примену пословних
стандарда у организацији рада • посленицима ИКТ сектора електронско пословање, систем
администраторима, систем аналитичарима… • осталим пословним извршиоцима

Како повезати ИНФОРМАТИЧКЕ РЕСУРСЕ са могућношћу да се „уклопе“ и примене на неке од
следећих радних активности:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Огласна табла
Електронски деловодник
Дељена документација
Заједнички календар
Заједнички ресурси
Евиденција корисника
Евиденција запослених
Управљање документацијом
РА образац / Задаци
Интеграција са MS Office и другим
апликацијама
o Галерија слика
o Видео обука

o Снимци предавања, семинара,
радионица, саветовања
o Интеграција са екстерним извором
података
o Евиденција фактура
o Евиденција поште
o Евиденција интерних захтева за подршку
o Oгласи
o База података
o Евиденција одсуства са посла
o Путни налози
o Напредна претрага
o Евиденција пројеката

И више од тога.
Сазнајте законски основ и услове примене информатике за е-Канцеларију.
После семинара полазници ће бити у ситуацији да, са новим знањима, приону на
конкретну примену информатике у канцеларисјком административном пословању.
Сваки полазник добија материјал у дигиталној форми, на USB.
Трајање: 4 часа, 1000-1400ч.

Најпоузданији линк за буџетско пословање

www.obrazovni.rs

ПРЕДАВАЧИ су специјални саветници и сарадници „Образовног информатора”:
Мр Душан Бердић, Руководилац сертификационог тела ПКС и члан Координационог
савета за еУправу
Мр Драган Маринковић, специјални саветник за ИТ

ПРИЈАВУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ!
Број места је ограничен на 80, а попуњаваће се по редоследу пријава.

Услови учешћа:
ЦЕНА семинара/радионице – из овог Програма износи 12.200,00 динара по учеснику, са урачунатим ПДВ,
а за претплатнике цена са попустом износи 8.600,00 динара по учеснику, са урачунатим ПДВ.
ДОДАТНИ ПОПУСТ: Сви учесници који се пријаве до 7. јуна 2019. године остварују попуст од 15%.
Број места је ограничен на 80, а попуњаваће се по редоследу пријава.
Сваки полазник добија материјал у дигиталној форми, на USB.

*Специјално за непретплатнике: Укључивањем у систем претплате на комплет часописа Образовног
информатора („Буџетско рачуноводство”, „Правни саветник”, „Подсетник за директора”) за трећи
квартал (јули, август, септембар) учесници овог стручног скупа стичу право на котизацију по цени за
претплатнике!
За ближе информације о укључивању у претплату позовите 063/688-428.

ОСТАНИТЕ СА НАМА ТОКОМ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ! !
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