II Webinarium Księgowość 4.0

27.10.2020 godz. 11.00-14.00

PANEL I
Praca zdalna – bezpieczeństwo dla klientów biura i biura rachunkowego – wiadomości
e-mail, dokumenty elektroniczne i drukowane


Jakie aplikacje wspierają kontrolę – czy pracownicy biura rachunkowego działają
zgodnie z Kodeksem Etyki Księgowego?



Dokumentacja klienta – outsoursing czy przechowywanie dokumentów na
powierzchni biurowej?



RODO – zasady nadrzędne, inwestycja w technologię, czy tylko procedury?



Czy przez wymuszony na pracownikach i pracodawcach okres pracy zdalnej, biura
rachunkowe powinny się bać wycieku danych swoich i klienta?

Moderator:


Alina Rudnicka-Acosta – Prezes Zarządu Audyt Partner sp. z o.o.

Prelegenci:
 Jadwiga Wojtas – Dyrektor Produkcji i Rozwoju, Soneta sp. z o.o. – producent
oprogramowania ERP enova365
 Grzegorz Kamiński – Inspektor Ochrony Danych Targi Kielce
 Michał Kaźmierczyk – CTO w Grupie Enteo
 Dominik Rozdziałowski – Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością,
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Organizatorzy

Partnerzy

PANEL II
Pracownik biura, a jego komfort pracy – bezpieczeństwo danych, brak procedur, chaos
w dokumentacji, elektronizacja, wytrzymałość psychiczna, a praca zdalna
 Koszty biura rachunkowego – stawiać na inwestycję w ludzi, czy w informatyzację
swojego biznesu?
 Pracownik biura rachunkowego – jakie zagrożenie niesie nieuczciwość człowieka?
Czy należy wdrażać procedury antydefraudacyjne?
Jak zdobywać klientów w nowej rzeczywistości?
Moderator:


Alina Rudnicka-Acosta – Prezes Zarządu Audyt Partner sp. z o.o.

Prelegenci:
 Barbara Kaszycka – Nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
 Katarzyna Bruździńska-Wójcik – Owner AD.VISER
 Dagmara Szadkowska – Dyrektor Personalny Idea Money
 Jacek Bajson – Doradca podatkowy ETL
 Paweł Jędrzejak – Trener Biznesu INFOR

III CASE STUDY/WARSZTATY
Przegląd aktualnych zmian w przepisach – INFORLEX Biuro Rachunkowe
Podczas prezentacji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi
aktualnościami dotyczącymi nowego JPK_VAT. Na podstawie kompleksowej bazy wiedzy
INFORLEX zostaną omówione możliwości codziennego docierania do zmian w przepisach.
Dodatkowo osoby zainteresowane otrzymają bezpłatny e-book z najnowszymi artykułami
skierowanymi do właścicieli i pracowników biur rachunkowych.
 Paweł Jędrzejak – Trener Biznesu INFOR
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Jak pracować z klientem – bezpieczne i wygodne narzędzia dla biur rachunkowych
W czasie warsztatów eksperci enova365 opowiedzą o:


Otoczeniu biznesowym biura rachunkowego



Nowej rzeczywistości w czasach pandemii



Automatyzacji pracy i bezpieczeństwie kontaktu



Nowoczesnych narzędziach do pracy w biurze rachunkowym

 Agnieszka Opalińska – Ekspert Projektu enova365 Finanse i Księgowość
 Dominika Dziedzic – Z-ca kierownika Projektu enova365 Finanse i Księgowość
 Konrad Spryńca – Specjalista ds. realizacji projektów enova365

Praca zdalna – obsługa klientów online oraz bezpieczeństwo danych i dokumentów
Zagadnienia poruszone podczas warsztatu:


Narzędzia do pracy zdalnej przeznaczone dla biur rachunkowych oraz ich klientów



Bezpieczeństwo danych w kontekście przesyłania dokumentów drogą elektroniczną,
zdalnego dostępu do archiwum oraz rozwiązań technicznych wykorzystywanych
przez biura rachunkowe



Możliwości zdalnej współpracy między księgowym a przedsiębiorcą oraz pomiędzy
księgowymi w biurze



Efektywna praca podczas home office

 Adam Niewiedzioł - Specjalista ds. Kluczowych Klientów SaldeoSMART
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