
SAP-Overviewدوره آ موزشی  

SAP-01بر اساس استاندارد 

آشنایی با سپ و اجزاء آن
آشنایی با عملکرد پایه سپ در ماژول های مختلف
آشنایی با نحوه کار کردن در محیط سپ

 تحلیل گران  کسب و کار
تحلیل گران نرم افزار
مالکین فرآیندهای سازمانی
کاربران سیستم سپ

 گروهی از مشاورین خبره و با تجربه شرکت سامه آرا
در حوزه ماژول مرتبط 

آشنایی اولیه با فرآیندهای کسب و کار سازمان
آشنایی با کامپیوتر و مجموعه آفیس

021-46012357: مرکز مشاوره و آموزش

مرکز آموزش سامه آرا برگزار می کند

: اهداف دوره 

:پیش نیاز نیاز دوره 

: مخاطبین دوره 

: مدرسین دوره 



سرفصل های دوره اموزشی

معرفی اولیه سیستم سپ. 1

نحوه کاربری سیستم. 2

:معرفی ماژول های لجستیک. 3

آشنایی با  ماژول فروش

آشنایی با ماژول تولید و برنامه ریزی

آشنایی با ماژول تامین و انبار

معرفی ماژول های مالی.4

آشنایی با ماژول حسابداری مالی

آشنایی با ماژول حسابداری مدیریت

آشنایی با ماژول منابع انسانی.5

گزارش گیری و هوشمندی کسب و کار. 6

نسخه آموزشی

 سیستم تحت آموزش نسخه :EHP8 For ERP 6.0

 در این دوره آخرین نسخه سپ(S4HANA ) و قابلیت های

آن معرفی می شود
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:مدت برگزاری دوره 

4 (هفته 2) روز
5  17:00لغایت  9:00شنبه ها  ساعت
  12:30لغایت  9:00جمعه ها     ساعت

الزامات دوره

 شرکت کنندگان در دوره باید نوت بوک  شخصی خود را به همراه
.داشته باشند

تسهیالت دوره

 با شروع دوره،  دسترسی سیستم سپ به شرکت کنندگان دوره
ماه جهت آموزش و انجام تمارین دوره به صورت رایگان داده می شود2به مدت 

 شنبه پذیرای شما به صرف ناهار خواهیم بود5روز های
پس از برگزاری موفق دوره گواهی اتمام دوره به زبان انگلیسی ارایه می گردد

زمان شروع دوره 

با مرکز مشاوره وآموزش شرکت سامه آرا تماس بگیرید.

هزینه دوره 

با مرکز مشاوره وآموزش شرکت سامه آرا تماس بگیرید.
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in

www.Samehara.com

Info@samehara.com

:شرکت سامه آرا 
،4الک تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، کوچه نوبهار، پ

146964314۸: کد پستی4و 3طبقه اول، واحد 
021-46012359و     021-46012357: تلفن 

Samehara

@Samehara.sap

mailto:Info@samehara.com

