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 SAP Business One- קורס מיישמי

 

 נערכים בו המוביל והמנוסה בארץ ההדרכה על פתיחת קורס נוסף במרכז אתכם ליידע שמחים אנו

 SAP Business One.בתוכנת  שונים בתחומים והדרכות קורסים מקצועיים

 .ותרגולים למידה חומרי ויכללו מנוסים מטמיעים ידי על מועברים הקורסים

 
 :תפקיד המיישם

 

 מערכת בהתאם.ה ליישם את הלקוח ו רכיצלזהות את  הינוהעיקרי של המיישם  ותפקיד

לאוויר ועד ליווי החברה  שלבי האפיון, הטמעה, העלאת המערכת מ בכל התהליכים החלהמיישם מעורב 
 .בעבודה השוטפת

דינמית, גם המיישם המנוסה  כל כךבסביבה יכולת לימוד עצמי .  הינהאחת התכונות החשובות של המיישם 
 של מודולים או תהליכים שלא נתקלביותר לומד כל הזמן. כל פרויקט מביא עמו אתגרים חדשים בדמותם 

 בהם מעולם.
 :לימודהנושאי 

 

 אפיון תהליכים עסקיים והקמת חברה   :הכרת המודולים המרכזיים במערכת  
 

 חדשה
 

 מודול מנהלה ואתחול -
 

 

 מודול כספים -
 

 עריכות מסמכים 
 

 מודול כרטיסים -
 

 SQL-כתיבת חסימות ,דוחות וכו' ב 
 

 מסמכי שיווק -
 

 ניהול פרוייקטים 
 

 לאי ורכשמ -
 

 התנסות פרקטית 
 

 



                                                                                                                                         T     0 3 – 6 4 7 8 4 8 9      
                                                                                                                                         F     0 3 – 6 4 7 9 2 7 6 
                                                                                                                                        www.menahel4u.com 

                                                      Page 2 of 2 
                  

 
   

 SAP Business Oneפותח ונבנה בשיתוף  SAPקורס מיישמי 

 בקורס נלמד לנתח את צרכיו של כל ארגון, ולהתאים בעבורו את המערכת המתאימה לו ביותר.

 

 21:00עד     16:30ושלישי מ: 00:11- 13:91ראשון בין השעות  בימים שעות   021הקורס יארך  כ
כולל  ₪ 0311יו במתחם פי גלילות. עלותו 4במרכז ההדרכה של מנהל   9.3.2103מתאריך החל .

 .יש חניה במקום. מע"מ למשתתף

 .בראיון אישי ההרשמה מותנת 

 

 לקביעת ראיון אישי והרשמה יש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח למייל או לפקס שלנו:

 שם +שם משפחה   _____________________

 ______________________________טלפון  

 מייל________________________________

 שם חברה____________________________

 

 )ההרשמה על בסיס מקום פנוי. קורס ללא מינימום משתתפים יידחה ולא יתקיים בתאריך הנקוב(

 לא יבוצע החזר כספי –ימי עסקים  7 –במקרה של אי הגעה או ביטול השתתפות בהתראה של פחות מ 
 

_______________      _______________      _______________ 

 חתימה וחותמת חברה      שם מורשה חתימה            שם החברה              

 30-9776779: .פקס171שלוחה  30-9774746לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם גלית בטלפון: 
galit@menahel4u.com 

 


