
JESIENNA
KONFERENCJA VERITUM

ZAPROSZENIE 

Propozycja uczestnictwa

25 lat doświadczeń zaowocowało gronem zadowolonych klientów.

26-27.09.2018

Miejsce konferencji:

Hotel & Centrum Kongresowe IOR 
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań, Polska

Hotel mieści się przy
ul. Grunwaldzkiej (wjazd od ul. Węgorka)
hotelior.pl



Szanowni Państwo,

Mam ogromny zaszczyt wszystkich Państwa serdecznie 
zaprosić na organizowaną przez nas w dniach 26-27 
września br. Konferencję Veritum, która odbędzie się w 
Hotelu i Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu. 
Podczas Konferencji chcemy kontynuować tradycję 
Warsztatów Veritum, tak więc obok części 
prezentacyjnej i wykładowej, otrzymają Państwo 
możliwość zgłoszenia zapytań i uwag do systemu w 
trakcie warsztatów a także przedyskutowania 
indywidualnych problemów podczas spotkań 
panelowych. Jak zawsze – będzie zatem możliwość 
poszerzenia wiedzy co do sposobów wykorzystania 
Veritum oraz czas na wymianę doświadczeń z innymi 
uczestnikami konferencji podczas rozmów kuluarowych i 
nie tylko. 
Bardzo mnie cieszy perspektywa spotkania się z 
Państwem, mam nadzieję że formuła Konferencji wyjdzie 
naprzeciw Państwa zainteresowaniom i spełni 
oczekiwania. Do zobaczenia!

Dlaczego warto uczestniczyć w konferencji

Serdecznie Zapraszamy

Jesienna Konferencja Veritum to miejsce spotkania Klientów System-1

zyskasz dodatkową wiedzę, która zaowocuje w codziennej pracy

zdobędziesz doświadczenie pod okiem specjalistów z System-1

rozwiążesz swoje problemy oraz trudne sytuacje

będziesz mieć wpływ na rozwój systemu w przyszłości

zyskasz dostęp do wszystkich osób z System-1 w jednym miejscu

dowiesz się o nowościach i kierunkach rozwoju

wymienisz doświadczenie z innymi użytkownikami systemu

miło i efektywnie spędzisz czas

nawiążesz oraz podtrzymasz kontakty

25 lat doświadczeń zaowocowało gronem zadowolonych klientów.

Joanna Weitzel
Prezes Zarządu System-1



 
 

 
 

 
 

Rejestracja gości

Powitanie

Kierunki rozwoju Veritum 

Najważniejsze zmiany w systemie (w tym RODO)

Obiad

Wykłady i warsztaty w grupach tematycznych

I grupa – transport, planowanie i rozliczanie działalności przewozowej 

Program konferencji

Dzień 1   środa 26.09.2018 r.

Od 12:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 17:30

W trakcie

przerwa kawowa 

25 lat doświadczeń zaowocowało gronem zadowolonych klientów.

Transport 

1. Wykorzystanie schematów/automatów w celu szybszego 
planowania  pracy kierowców

2. Generator kursów RJA, mapy (e-mapy)
3. Rozliczanie paliwa – najczęstsze problemy
4. Karty drogowe – wykorzystanie kontroli  własnych przy 

wykonaniu/zatwierdzaniu KD
5. Generowanie zaświadczeń AETR
6. Nowy rozkład jazdy, import nowego rozkładu, narzędzia 

wspierające zmianę
7. Współpraca grafiku kierowców (pojazdów) z warsztatem

 

II grupa – kadry i płace, RODO w Veritum

Kadry i Płace

1. RODO w kadrach i płacach
2. E-pliki nowoczesna forma przekazywania danych pracownikom
3. Grafik czasu pracy jako narzędzie planowania pracy 
4. Korygujące listy płac wykorzystanie i problemy
5. Planowanie urlopów
6. Obsługa kartoteki socjalnej i potrąceń



 
 

Finanse i Księgowość

1. Split payment w praktyce
2. Planowanie finansowe jako narzędzie zarządzania 

przedsiębiorstwem
3. Najczęstsze błędy przy wyliczaniu deklaracji VAT i 

generowaniu JPK
4. Wyliczanie różnic kursowych – najczęstsze problemy
5. Automatyzacja pracy poprzez import wyciągów bankowych 
6. Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 

nowe mechanizmy w Veritum 
7. Rejestry zaliczek i delegacji w systemie Veritum
8. Generowanie przelewów podatkowych z systemu Veritum

Program konferencji

Dzień 2   czwartek 27.09.2018 r.

cd.

18:00-19:30

ok. 20:00
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Dzień 1   środa 26.09.2018 r.

III grupa – finanse i księgowość, split payment, JPK, 

sprzedaż i gospodarka materiałowa oraz usługi

Sprzedaż i Gospodarka Materiałowa oraz Usługi

1. Wystawianie eFaktur (z możliwością dołączania załączników 
do wspólnego ePliku)

2. Umowy okresowe i ich fakturowanie (z możliwością 
rozliczania mediów)

3. Zamówienia do sprzedaży (z możliwością rezerwacji 
towarów z magazynu oraz śledzeniem stanu realizacji)

4. Zlecenia usługowe typu produkcyjnego w firmie świadczącej 
usługi

5. Stacja paliw ze sterowaniem PCS – nowe możliwości:  
zapisywanie raportów z odczytu z dystrybutorów, podawanie 
numeru rejestracyjnego dla odblokowywanych transakcji, 
jedna faktura na wiele numerów rejestracyjnych, 
automatyczne zapisywanie transakcji i odblokowywanie 
dystrybutorów po transakcji tankowania

IV grupa – administrowanie systemem i bazą danych 

Administrowanie bazą danych i zagadnienia techniczne

1. Jak dbać o bazę danych – niezbędnik administratora
2. Szybki wydruk – wydruk dostosowany do własnych potrzeb
3. Wygląd własny – personalizujemy wygląd systemu Veritum
4. Automatyzacja procesów powtarzalnych – Server Veritum
5. Podpisywanie Deklaracji jako mechanizm wewnętrzny 

Veritum

Dla chętnych: Wizyta na INEA Stadion– zwiedzanie 

Uroczysta kolacja



 

Śniadanie

Spotkania panelowe w mniejszych grupach, podczas

których będzie można indywidualnie omówić

występujące w przedsiębiorstwach zagadnienia.

Ponadto do dyspozycji gości podczas spotkania dostępni będą 
członkowie Zarządu i Kierownictwa System-1 Sp. z o.o.

Obiad

Program konferencji

Dzień 2   czwartek 27.09.2018 r.

08:00 – 09:30

09:30 – 13:00

W trakcie

przerwa kawowa

13:00 – 15:00

25 lat doświadczeń zaowocowało gronem zadowolonych klientów.



1. Rezerwacja do dnia 17.08.2018 

W celu pozyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt z sekretariatem:
tel. 61 831 12 22,   e-mail: poczta@system-1.pl

Wszystkie ceny podane w tej ofercie są cenami netto

25 lat doświadczeń zaowocowało gronem zadowolonych klientów.

Przygotowaliśmy  atrakcyjne opcje uczestnictwa 

w  Jesiennej Konferencji Veritum 2018:

liczba osób uczestniczących 
w konferencji z jednej firmy

koszt uczestnictwa jednej 
osoby, bez noclegu

koszt uczestnictwa jednej 
osoby, z noclegiem w 
pokoju 2 osobowym

1 477 zł/os 597 zł/os

2 457 zł/os 577 zł/os

3+ 437 zł/os 557 zł/os

2.   Rezerwacja po dniu 17.08.2018 

liczba osób uczestniczących 
w konferencji z jednej firmy

koszt uczestnictwa jednej 
osoby, bez noclegu

koszt uczestnictwa jednej 
osoby, z noclegiem w 
pokoju 2 osobowym

1 527 zł/os 647 zł/os

2 507 zł/os 627 zł/os

3+ 487 zł/os 607 zł/os

Dopłata do pokoju 1 osobowego
o dostępności decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na 
ograniczoną ilość takich pokoi

80 zł/os



ZAPRASZAMY
DO UCZESTNICTWA!

System-1 Spółka z o.o.

tel. 61 831 12 22
fax. 61 831 18 08
poczta@system-1.pl                            www.veritum.pl

25 lat doświadczeń zaowocowało gronem zadowolonych klientów.


