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serwisy elektroniczneserwisy elektroniczne

INFORLEX.PL Sektor Publiczny 
Codziennie aktualizowana BAZA WIEDZY, sprofilowana dla rynku sektora finansów 
publicznych z zakresu podatków, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń 
oraz zamówień publicznych. Bezkonkurencyjna oferta, która łączy olbrzymi zasób wiedzy 
dla praktyków z usługami dodatkowymi.

Oferta adresowana jest do osób zajmujących kluczowe stanowiska w administracji publicznej, 
m.in. do: prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów, sekretarzy, skarbników. 

Funkcjonalność
  precyzyjna i praktyczna wyszukiwarka

  oznaczenie aktualności porad i artykułów

  śródlinki w aktach prawnych, poradach, artykułach, orzeczeniach, interpretacjach

  INFORorganizer jako codzienny dostęp do informacji o zmianach prawa

  praktyczne narzędzia księgowego i kadrowego

  dostęp do teleporadni 5 dni w tygodniu

  codzienne newslettery

Zawartość
  profesjonalne poradnictwo w największym zbiorze czasopism – pełne archiwum  

20 tytułów, m.in.: Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, 
Poradnik Oświatowy, Gazeta Samorządu i Administracji, Monitor Prawa Pracy i 
Ubezpieczeń, wybrane publikacje z Monitora Księgowego, Biuletynu VAT 

  prawodawstwo polskie i unijne (ujednolicone wersje przepisów oraz publikatory  
Dz.U., M.P., dzienniki urzędowe, Dzienniki UE)

  orzecznictwo sądów m.in. NSA, SN, TK

  interpretacje organów podatkowych, ZUS, innych urzędów

  standardy rachunkowości krajowe i międzynarodowe

  rozbudowane multimedia, w tym ponad 80 wideoszkoleń,  
audiokomentarze ekspertów

inforleX.Pl
seKtor PuBliczny

WWW.inforleX.Pl

INFORLEX.PL Administracja

INFORLEX.PL Oświata

INFORLEX.PL Pomoc Społeczna

Negocjuj
cenę

od 515 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

od 428 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

od 428 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

* cena kwartalna

http://sklep.infor.pl/120151,inforlex-pl-sektor-publiczny-online.html
http://sklep.infor.pl/124111infor-lex---szkola---onlinea.html
http://sklep.infor.pl/inforlex-pl-pomoc-spoleczna-onlinea.html
http://sklep.infor.pl/inforlex-pl-administracja-online.html
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serwisy elektroniczneserwisy elektroniczne

INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy 
Dla praktyków, którzy szukają gotowych rozwiązań i dla których czas ma olbrzymie 
znaczenie w codziennej pracy. INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej  
i Prawa Pracy w przyjazny dla użytkownika sposób prezentuje informacje z zakresu: 
ewidencji, klasyfikacji, wydatków strukturalnych, sprawozdawczości, finansów publicznych, 
podatków, prawa pracy, ubezpieczeń oraz zamówień publicznych.

Zawartość
  Codzienne aktualności prawne
  Bogata baza porad i artykułów – na bieżąco wzbogacana i aktualizowana

  Terminarz księgowego
  Praktyczne narzędzia księgowego – aktywne formularze i wzory, wskaźniki i stawki, 

kalkulatory, klasyfikacje

  Biblioteka multimediów – wideoporady, instrukcje, audiokomentarze ekspertów

  Internetowe wydania: Rachunkowości Budżetowej, Poradnika Rachunkowości 
Budżetowej” 

  E-poradniki – zawsze na aktualne tematy

Korzyści
  Szybkość – precyzyjna oraz intuicyjna wyszukiwarka natychmiast znajduje szukane 

informacje

  Aktualność – zasoby dostępne na INFORRB są na bieżąco aktualizowane

  Kompleksowość – materiały INFORRB są ze sobą merytorycznie powiązane  
(np. porada + aktywny formularz + kalkulator)

  Komfort pracy – nieustanne śledzenie zmian w przepisach prawnych przestaje być 
konieczne, gdy mamy całą wiedzę w zasięgu ręki

  Nowoczesne rozwiązania – Biblioteka INFORRB i multimedialne produkcje,  
m.in.: wideoszkolenia i wideoinstrukcje

  Gwarancja jakości – korzystanie z wiedzy ekspertów INFOR PL S.A. – autorytety,  
znani autorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem

inforrB Platforma
rachunKoWości BudżetoWej i PraWa Pracy

WWW.inforrB.Pl

INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej 
i Prawa Pracy + Rachunkowość Budżetowa

INFORRB  Platforma Rachunkowości Budżetowej 
i Prawa Pracy + PORADNIK Rachunkowości 
Budżetowej

INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej  
i Prawa Pracy + Rachunkowość Budżetowa 
+ Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń

od 299 zł
Cena

kompletu

w tym 23% VAT

od 299 zł
Cena 

kompletu

w tym 23% VAT

od 499 zł
Cena

kompletu

w tym 23% VAT

od 315 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

* cena kwartalna

Dostępne również w firmach kolporterskich.

http://sklep.infor.pl/infor-rb---platforma-rachunkowosci-budzetowej.html
http://sklep.infor.pl/komplet-irb-plus-prb.html
http://sklep.infor.pl/komplet-rachunkowosc-budzetowa----irb-platforma-rachunkowosci-budzetowej-i-prawa-pracy----platforma-certyfikowanych-wideoszkolen.html
http://sklep.infor.pl/komplet-irb-plus-rb.html
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czasopismaczasopisma

rachunKoWość BudżetoWa
WWW.rB.infor.Pl

Lider na rynku finansów publicznych pomaga głównym 
księgowym, księgowym, pracownikom pionów finansowo- 
-księgowych oraz kadrowym uniknąć błędów w rozliczaniu 
finansów jednostki. Główne działy tematyczne: Przepisy i nowości 
prawne; Kalendarium budżetowe; Ewidencja, Klasyfikacja, 
Sprawozdawczość; Podatki; Zamówienia publiczne; Prawo pracy.

W 2016 roku na łamach dwutygodnika:
  zasady stosowania klasyfikacji budżetowej po zmianach, 

które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

  wyjaśnienia w sprawie prawidłowego ujmowania zdarzeń 
gospodarczych w sprawozdawczości budżetowej

  porady ekspertów z zakresu bieżących problemów 
zgłaszanych przez Czytelników

  stanowiska MF oraz regionalnych izb obrachunkowych 
z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

  akcje tematyczne zgodne z kalendarzem księgowego

  zmiany w VAT

  oskładkowanie umów zlecenia

  zmiany w umowach na czas określony

W 2016 roku opiszemy w sposób kompleksowy 
i przejrzysty kolejne ważne zagadnienia z zakresu 
rachunkowości i sprawozdawczości, m.in.:
  zamknięcie roku 2015 w jsfp – praktyczne wskazówki

  zasady wyceny aktywów i pasywów w jsfp

  przygotowanie jednostki do kontroli finansowej w jsfp 
– przyczyny występowania nieprawidłowości i sposoby 
ich wyeliminowania

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  dodatki merytoryczne: Kadry i płace w sferze budżetowej, 
Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej, 
Rachunkowość w oświacie, Rachunkowość służb 
mundurowych, Wskaźniki i stawki, Zbiór praw, Skorowidz

  dodatki specjalne w wersji papierowej

  płyty CD
Korzyści z prenumeraty
  12 numerów w roku

  dodatki specjalne w wersji papierowej

  płyty CD

PORADNIK Rachunkowości Budżetowej
WWW.PRB.INFOR.PL

PORADNIK Oświatowy
WWW.PO.INFOR.PL

Lider na rynku miesięczników przeznaczonych dla księgowych 
w jednostkach sektora finansów publicznych. Publikacja 
kompleksowo omawia najważniejsze zagadnienia z rachunkowości 
budżetowej i sprawozdawczości. 

W 2016 roku na łamach miesięcznika:
  ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach 

oświatowych

  kształcenie specjalne – zadania organów prowadzących 
oraz dyrektorów szkół specjalnych i ogólnodostępnych 
w nowych warunkach prawnych

  pomoc materialna o charakterze motywacyjnym  
dla uczniów i nauczycieli

Korzyści z prenumeraty
  12 numerów w roku

Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół/placówek będących 
jednocześnie kierownikami jednostek, a także kadrowych oraz 
księgowych w jednostkach oświatowych.
Poradnik zawiera praktyczne porady ekspertów, pomocne 
w rozwiązywaniu problemów i wypełnianiu obowiązków 
związanych m.in. z zatrudnianiem i rozliczaniem nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników, a także obowiązków wynikających 
z Karty Nauczyciela i innych przepisów dotyczących prowadzenia 
jednostek oświatowych.

Miesięcznik, 12 numerów
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

Dwutygodnik,
24 numery wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 159 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 129 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Miesięcznik, 12 numerów
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 205 zł
Wersja

elektroniczna

w tym 23% VAT

od 259 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 155 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

* cena kwartalna

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

http://sklep.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/poradnik-rachunkowosci-budzetowej---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/poradnik-oswiatowy-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/poradnik-oswiatowy---wersja-internetowa.html
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czasopismaczasopisma

W 2016 roku na łamach porady dotyczące zmian w:
  zatrudnianiu na umowy terminowe

  udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem

  dokumentowaniu nieobecności w pracy, tzw. e-zwolnienia

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  książkowe opracowania wybranych tematów

  dodatki tematyczne w wersji papierowej

  płyty CD

Serwis Prawno-Pracowniczy
WWW.SPP.INFOR.PL

Serwis Prawno-Pracowniczy to praktyczny dwutygodnik dla służb 
kadrowych – źródło gotowych rozwiązań z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, związków zawodowych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasopiśmie znajdują się 
artykuły podzielone na bloki tematyczne, interpretacje urzędów, 
komentarze do przepisów, praktyczne wyliczenia (np. dotyczące 
wynagrodzeń) oraz aktualne wskaźniki i stawki.

od 455 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 365 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Dwutygodnik,
24 numery wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

 W 2016 roku będziemy informować jak:
  aplikować po środki unijne w nowej perspektywie finansowej 

na lata 2014-2020

  naliczyć podatki lokalne i kogo obejmują zwolnienia

  zarchiwizować dokumentację przesłaną do urzędu mailem

  wypełnić i złożyć oświadczenia majątkowe

  stosować zasady odliczania VAT przez samorządy

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  dodatki specjalne w wersji papierowej

  płyty CD

Gazeta Samorządu i Administracji
WWW.GSIA.INFOR.PL

Dwutygodnik adresowany jest do prezydentów miast, burmistrzów, 
wójtów, starostów, marszałków, sekretarzy, naczelników. 
Polecamy go również kadrze zarządzającej i specjalistom 
w innych jednostkach administracji publicznej, w urzędach 
centralnych, administracji rządowej oraz specjalistom w firmach 
współpracujących z administracją publiczną. Od 17 lat Gazeta 
Samorządu i Administracji śledzi zmiany w prawie ważne dla 
jednostek samorządowych, pomaga w interpretacji przepisów 
i pokazuje dobre praktyki z życia gminy, powiatu i województwa.

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń
WWW.MP.INFOR.PL

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 155 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Dwutygodnik,
24 numery wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 155 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Dwutygodnik, 24 numery
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

W 2016 roku na łamach miesięcznika m.in.:
  najciekawsze studia przypadku z polskiego rynku

  wywiady z zagranicznymi guru zarządzania

  trendy dotyczące zarządzania ludźmi

  badania i raporty branżowe

  narzędzia HRM

  kalendarz imprez branżowych

Korzyści z prenumeraty
  12 numerów w roku

  specjalne tematy numeru

  dostęp do archiwum czasopisma od 2003 roku

Personel i Zarządzanie
WWW.PERSONEL.INFOR.PL

Miesięcznik Personel i Zarządzanie to profesjonalny magazyn 
wydawany od 1994 roku. Należy do najbardziej poczytnych, 
opiniotwórczych i cenionych czasopism profesjonalnych, 
omawiających tematykę zarządzania firmą, ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw personalnych. Pismo porusza 
zagadnienia dotyczące m.in. nowoczesnych metod zarządzania 
pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, rozwoju, 
zwalniania, szkoleń, komunikacji w firmie.

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT

Miesięcznik, 12 numerów
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 155 zł
Wersja

elektroniczna

w tym 23% VAT

* cena kwartalna

W 2016 roku na łamach dwutygodnika m.in.:
  zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę

  nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony

  zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, 
ojcowskich i wychowawczych

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  książka „Przewodnik po zmianach przepisów w prawie pracy 
i ZUS 2015/2016”

  ponad 20 dodatków tematycznych w wersji papierowej

Profesjonalny dwutygodnik przeznaczony dla specjalistów 
ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych. Znajdują się 
w nim konkretne rozwiązania dotyczące prawa pracy, ZUS 
i wynagrodzeń. Autorami porad są eksperci z PIP, ZUS, Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, radcowie prawni, a także specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. „MONITOR prawa 
pracy i ubezpieczeń” wskaże, jak w praktyce zastosować zmiany 
w przepisach prawa pracy i ZUS. 

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

http://sklep.infor.pl/serwis-prawno-pracowniczy-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/serwis-prawno---pracowniczy---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/gazeta-samorzadu-i-administracji-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/gazeta-samorzadu-i-administracji---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/monitor-prawa-pracy-i-ubezpieczen-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/monitor-prawa-pracy-i-ubezpieczen---wersja-internetowa.html
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Książki dla sektora budżetowegoKsiążki dla sektora budżetowego

Klasyfikacja 
Budżetowa 2016
stan PraWny: PaździerniK 2015

 159 zł
Cena 

książki

w tym 5% VAT

Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień 
pracownikom jednostek sektora finansów publicznych 
we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej 
oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów 
finansowych tych jednostek. Przygotowana i dołączona płyta 
CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego paragrafu 
klasyfikacji budżetowej tym, którzy wolą korzystać z wersji 
elektronicznej zamiast z wersji papierowej klasyfikacji.

Publikacja stanowi kolejne aktualne wydanie 
klasyfikacji budżetowej i zawiera m.in.:
  ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami

  wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek 
w praktyce, pozwalające rozwiać wątpliwości w wielu 
przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować 
w danej podziałce

  oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje 
dana podziałka

  wzbogaconą bazę obowiązujących pism urzędowych i opinii 
– dla ułatwienia przyporządkowanych do poszczególnych 
podziałek

Płyta CD zawiera:
  zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów 

regulujących gospodarkę finansową

Płyta CD zawiera:
  szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych

  praktyczne przykłady

  wideoszkolenie

Płyta CD zawiera:
  komplet aktywnych wzorów dotyczących inwentaryzacji

  wideoszkolenie

Format: B5
Ilość stron: 430
Oprawa: miękka
Data wydania: październik 2015

Dokumentacja wewnętrzna  
w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów 
publicznych – przeprowadzanie, rozliczanie 
i dokumentowanie

W książce zaprezentowano wzory wewnętrznych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki 
sektora finansów publicznych m.in.:
  plan kont
  instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów 

finansowo-księgowych
  instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
  zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych 

telefonów komórkowych
  zarządzenie w sprawie ustalenia procedur windykacji należności

Publikacja skierowana jest do głównych księgowych, księgowych 
oraz kierowników jednostek jako osób odpowiedzialnych za całość 
gospodarki finansowej jednostki.

Dopełnieniem całości jest płyta CD z licznymi aktywnymi wzorami, 
pomocnymi w opracowaniu kompletnej dokumentacji w każdej 
jednostce.

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi 
przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników 
majątkowych.

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki 
prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych 
i doraźnych) – od zaplanowania, poprzez prowadzenie, 
po rozliczenie i zakończenie, a także rozwiązania praktycznych 
problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik 
informatycznych. Ponadto zamieszczono wzory dokumentów 
inwentaryzacyjnych wraz z dokładną instrukcją i przykładami ich 
wypełniania.

Dopełnienie całości stanowi płyta CD z kompletem aktywnych 
wzorów dotyczących inwentaryzacji, w tym instrukcji 
inwentaryzacyjnej obejmującej także alternatywne ramowe 
postanowienia odnoszące się do przeprowadzania spisu z natury 
techniką komputerową.

Format: A5
Ilość stron: 350
Oprawa: miękka
Data wydania: czerwiec 2015

Format: B5
Ilość stron: ok. 500
Oprawa: miękka
Data wydania: październik 2015

99 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT
159 zł

Cena
książki

w tym 5% VAT

Dostępny również w księgarniach.

Dostępny również w księgarniach. Dostępny również w księgarniach.

http://sklep.infor.pl/klasyfikacja-budzetowa-2016.html
http://sklep.infor.pl/inwentaryzacja-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych---przeprowadzanie--rozliczanie-i-dokumentowanie.html
http://sklep.infor.pl/dokumentacja-wewnetrzna-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych---zasady--polityka--rachunkowosci.html
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infororganizerKsiążki dla sektora budżetowego

Publikacja omawia m.in:

  zmiany w zawieraniu terminowych  
umów o pracę

  nowe zasady rozwiązywania umów  
na czas określony

  zmiany w udzielaniu urlopów 
macierzyńskich, rodzicielskich ojcowskich 
i wychowawczych

  zmiany w udzielaniu dni wolnych na opiekę 
na dziecko

  nowe zasady zwalniania pracowników 
z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia

W opracowaniu poruszone są m.in. 
następujące kwestie:

  rekrutacja uczniów do szkół 
i placówek

  zmiany w zakresie dotowania szkół 
i placówek oświatowych

  zatrudnianie asystentów

  wyposażenie szkół w podręczniki

  ocenianie i klasyfikowanie uczniów

  nowe obowiązki organów 
prowadzących

Zmiany w ustawie o systemie oświatyKodeks pracy 2016 z komentarzem

VAT w samorządach

Ilość stron: 232
Data wydania: wrzesień 2015

Ilość stron: 280
Data wydania: czerwiec 2015

Ilość stron: ok. 500
Data wydania: październik 2015

Ilość stron: 96
Data wydania: wrzesień 2015

79 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT

129 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT

99 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT

59 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT

Publikacja omawia:

  sytuacje, kiedy zachodzi obowiązek 
stosowania tzw. prewspółczynnika 
w odliczaniu VAT w JST

  analizę rodzajów wydatków ponoszonych 
przez JST, związanych z występowaniem 
JST jednocześnie w dwóch rolach (organu 
władzy publicznej i podatnika VAT)

  przykłady konkretnych inwestycji z opisem 
czynności i orzecznictwa związanego 
z odliczaniem VAT

W publikacji wskazano m.in.:

  kiedy należy dokonać przypisu należności 

  czy przypis należności a moment 
powstania przychodu rachunkowego 
to te same zdarzenia 

  jak prowadzić rozliczenia potrąceń 
i związanych z tym skutków

  jak rozliczać dowody źródłowe 
zewnętrzne i własne dotyczące 
zobowiązań w okresach przełomowych

infororganizer
WWW.infororganizer.Pl

INFORorganizer to nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie
dostarczy codzienne aktualności wprost na pulpit Twojego 
komputera. Wyszuka potrzebne informacje o prawie, 
podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych 
terminach i spotkaniach.

Z INFORorganizerem oszczędzisz swój czas.

Dodatkowo
  Dostęp do specjalnych ofert tylko dla użytkowników aplikacji

  Mobilna wersja na smartfony z systemem iOS lub Android

  Specjalne rabaty przy zakupie innych produktów  
przez INFORorganizer

  Bezpieczna instalacja, wolna od wirusów

  Gwarancja jakości INFOR

Korzyści z posiadania INFORorganizera
  Aktualności: codzienne i profesjonalne wiadomości.  

Teraz dostępne również w wersji mobilnej

  Terminarz: ważne terminy dla firm oraz sfery budżetowej 
obudowane odnośnikami do merytorycznych informacji

  Notatki: możliwości dodawania własnych notatek 
i przypomnień głosowych (alarmów)

  Wygodna konfiguracja: aplikacja pozwala na zmianę 
położenia na pulpicie. Do wyboru 4 różne widoki

Produkt
bezpłatny

Rozrachunki w księgach rachunkowych
i w sprawozdawczości

Pobierz w

Pobierz z

Dostępne również w księgarniach.

http://sklep.infor.pl/rozrachunki-w-ksiegach-rachunkowych-i-w-sprawozdawczosci---naleznosci-oraz-zobowiazania-publicznoprawne-i-cywilnoprawne.html
http://sklep.infor.pl/zmiany-w-ustawie-o-systemie-oswiaty---nowe-obowiazki-dyrektorow-i-organow-prowadzacych.html
http://sklep.infor.pl/kodeks-pracy-2016-z-komentarzem-.html
http://sklep.infor.pl/vat-w-samorzadach---kompendium-wiedzy--w-tym-nowe-zasady-odliczen-podatku-naliczonego-od-1-stycznia-2016-r-.html
http://sklep.infor.pl/infor-organizer.html
http://sklep.infor.pl/aplikacja-infororganizer---wersja-mobilna.html
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wideoszkoleniawideoszkolenia

od 199 zł
Dostęp

do platformy

w tym 23% VAT

Platforma 
certyfiKoWanych WideoszKoleń

WWW.WideoszKolenia.infor.Pl

Nasi eksperci:

Radosław Kowalski
doradca podatkowy

Paweł Ziółkowski
prawnik, publicysta, 
trener

Agnieszka Drożdżal
szkoleniowiec,   
wieloletni skarbnik 
w jednostce samorządowej

Piotr
Wojciechowski
prawnik, ekspert  
prawa pracy

* cena kwartalna

Kompleksowy pakiet wiedzy
500 lekcji; wideoporady i wideoinstrukcje; 6 obszarów tematycznych: podatki,  
praca i kadry, obrót gospodarczy, rachunkowość, ubezpieczenia, finanse publiczne; 
szkolenia dostępne są również w wersji MP3.

Eksperci - praktycy
Szkolenia prowadzone przez najlepszych ekspertów – praktyków z wieloletnim 
doświadczeniem jako szkoleniowcy, uznane autorytety w środowiskach  księgowych 
i kadrowców.

Komplet materiałów dodatkowych
Przy każdym szkoleniu obszerne materiały dodatkowe: prezentacje, porady, artykuły, 
aktywne formularze, przepisy, e-poradniki, audiokomentarze.

Testy sprawdzające wiedzę
Do każdego szkolenia testy, dzięki którym można sprawdzić zdobytą wiedzę.

Certyfikaty
Spersonalizowany certyfikat po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym teście.

Oszczędność czasu i kosztów
Łatwy dostęp z dowolnego miejsca, o dowolnej porze – bez żadnych ograniczeń  
do pełnej oferty szkoleniowej; można uczyć się indywidualnie, ale także przeszkolić  
cały zespół pracowników.

Elastyczność
Każde wideoszkolenie podzielone na lekcje – można obejrzeć tylko wybrane odcinki.

Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń 
Platforma to szybki i skuteczny sposób zdobywania praktycznej wiedzy specjalistycznej. 
Wideoszkolenia dostępne są w każdym miejscu i o każdej porze, a użytkownik sam 
decyduje, czego chce się uczyć, wybierając interesujące go zagadnienia spośród 
wszystkich dostępnych w serwisie szkoleń.

http://sklep.infor.pl/190111,platforma-wideoszkolen.html
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