Tisztelt Főigazgató/Gazdasági Igazgató!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
(továbbiakban: EGVE) a CompuTREND Kft (továbbiakban: CT)-vel és az Egyesített Szent
István és Szent László Kórházzal (továbbiakban: ESZSZK) együttműködve a tavaly
megtartott nagy sikerű évzárás tanfolyam után, újabb CT-EcoSTAT rendszerrel kapcsolatos
tanfolyamot szervez, ezúttal a nyitás rendezés témájában.

Az előadás témái:
Főkönyv:
 TÖRZSEK ÉS A SZOKÁSOS VÁLTOZÁSOK
 NYITÁS ÉS ANNAK RENDEZÉSE
 NYITÓ EGYEZTETÉSE
 NYITÁSKOR ELVÉGZENDŐ KÖNYVELÉS
 HAVI TEENDŐK
 NEGYEDÉVES TEENDŐK
Becsült időtartam: 120 perc

Kötelezettségvállalás:
 Sima nyitó kezelése
 Végleges nyitó kezelése
 Sima nyitó átvétel működése
 Törzs zárás
 Januári feladás feltételei
Becsült időtartam: 60 perc

Tárgyi eszköz:
 Törzscsere működése tárgyi alatt
 Tárgyi főkönyvi szám és rovat konvertálás
Becsült időtartam: 20 perc

Készlet:
 Törzscsere feltétele
 Törzscsere folyamata
 Nem megfelelő törzsadatok esetén jelentkező problémák
Becsült időtartam: 20 perc

Részvételi díj: 7000 Ft + ÁFA / fő
Előadás
Dátum
Március 22.

Kedd 10:00 – 15:00

Helyszín
Egyesített Szent István és Szent László Kórház
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.
Szent László Kórház telephely
Díszterem– 19-es épület

Létszám
100

Regisztráció
Amennyiben részt kíván venni az előadáson, kérjük, hogy jelen levelünk mellékleteként
küldött jelentkezési lapot kitöltve küldje az egve@egve.hu e-mail címre. Kórházanként
elegendő egy jelentkezési lap kitöltése, azonban kérjük, hogy a kórház részéről az
előadáson résztvevő kollégák számát, és nevüket adják meg.

Jelentkezési és visszaigazolási határidő: 2016. március 14.
Fontos: Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes oktatási alkalmakon csak korlátozott
létszám részvételét tudjuk biztosítani, ezért javasoljuk, hogy jelentkezésüket mihamarabb
tegyék meg. Túljelentkezés esetén, legnagyobb sajnálatunkra, azért, hogy minél több
intézmény képviseltethesse magát a rendezvényen, elképzelhető, hogy kénytelenek leszünk
az egy intézménytől jelentkezett hallgatók számát korlátozni. Megértésüket köszönjük!
Az előadás díja nem tartalmaz étkezési ellátást.

Előadás helyszíne:
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Parkolás
Az előadásra érkezők az ESZSZK területén díjmentesen tudnak parkolni. Kérjük, hogy
amennyiben autóval érkeznek az előadásra, a gépjármű rendszámát, a jelentkezési lapon
tüntessék fel. Az előre nem lejelentett gépjárművek ingyenes parkolását, a kórház nem tudja
biztosítani.

Lemondás: A rövid határidő miatt a jelentkezések lemondása, valamint a már befizetett
összegek visszautalása nem lehetséges.

További előadások
A szervezők további gazdálkodással kapcsolatos előadásokat terveznek a 2016-os évre.
Amennyiben van olyan téma, amivel kapcsolatosan örömmel részt venne előadásunkban,
kérjük, hogy jelezze számunkra, a mellékelt jelentkezési lapon.

Kedves Jelentkező!
Az alábbiakban tájékoztatom a programról.
Srsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Téma
Regisztráció
Köszöntő
Bevezető
Főkönyv
Szünet
Kötelezettségvállalás
Tárgyi eszköz
Készlet

Időpont
08.30 – 09.50
10:00 - 10:10
10:10 - 10:20
10:20 – 12:20
12:20 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 - 14:20
14:20 - 14:40

Hossz
80 perc
10 perc
10 perc
120 perc
40 perc
60 perc
20 perc
20 perc

o Helyszín: Szent László Kórház telephely (1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.) 19-es
épület (Díszterem).
Kérem, hogy a pontos 10 órai kezdés érdekében szíveskedjen előbb megjelenni, hogy a
regisztrációt kényelmesen, időben rendezni tudjuk.
Üdvözlettel:
EGVE

