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Nebim Eğitim ve Sertifikasyon Programı

Nebim eğitimleri; Kasiyerlikten Mağaza Müdürlüğüne, Ürün Yöneticiliğinden Bilgi 
İşlem Uzmanlığına kadar birçok alanda kariyer yapmak isteyen bireysel adaylara 
ve firmalarında Nebim yazılımlarını uzman düzeyde yönetebilmeyi hedefleyen 
deneyimli kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır.

Tanıtım ve Temel Kullanıcı Eğitimlerinde Nebim V3, Nebim Winner ve Üretim 
yazılımları için eğitim verilirken, Uzmanlık Eğitimlerinde de Bilgi İşlem, Ürün 
Yönetimi, Satın Alma, Depo Yönetimi, Satış Kanalları, Finans Yönetimi, Muhasebe, 
Sabit Kıymetler, Mağaza Yönetimi, İK, Bordro, Satılan Malın Maliyeti, İndirim 
Kampanyaları, Rapor Geliştirme ve Üretim gibi konularda eğitimler verilmekte ve 
bu eğitimler sonunda uzmanlık sertifikasyon sınavları yapılmaktadır. 

Tanıtım Eğitimleri; Winextra anlaşmalı firmalar için ücretsiz olup, aynı zamanda 
Nebim yazılımları kullanan firmalar için Temel Kullanıcı ve Uzmanlık Eğitimlerinde 
fiyat avantajı sunulmaktadır. 

Nebim; Nebim V3 ve Nebim Winner yazılımlarında uzmanlaşmış ve uzmanlıklarını 
sertifikasyon sınavlarında kanıtlayan kullanıcılara, ilgili yazılım için Nebim 
Application Expert (NAE) Sertifikası vermektedir. 



Neden Nebim Application Expert 
(NAE) Sertifikası?

Prestijli Nebim Application Expert (NAE) Sertifikası; sahip olan kişilerin yetkinliklerini 
kanıtlamasından dolayı, Nebim yazılımlarını kullanan firmalara, yazılım kullanıcılarına ve 
yeni mezun olmak üzere olan öğrencilere birçok fayda sağlamaktadır:

Bilgi İşlem Yöneticileri ve ERP Sponsorları için:
Nebim ERP uyarlama projelerinde görev alan anahtar kullanıcıların eğitimi ve 
sertifikasyonu;
• ERP uyarlama projesinin zamanında, öngörülen bütçe kapsamında ve başarı ile 

tamamlanmasına yardımcı olur;
• Fiili kullanıma geçişe hazırlık sürecindeki proje risklerini azaltır;
• ERP uyarlama sürecindeki masrafları azaltır.

Nebim yazılımları fiili kullanıma geçtikten sonraki dönemde, kullanıcıların eğitimi ve 
sertifikasyonu;
• Kullanıcı hatalarının en aza inmesini sağlayarak firmaların Nebim yazılımlarından elde 

ettikleri verimliliği artırır;
• Bilgi İşlem ekibinin firma içindeki kullanıcılara destek vermesini kolaylaştırır;
• Bilgi İşlem departmanının kullanıcı memnuniyeti ile ilgili performans seviyelerini 

(SLA) sunmalarını destekler;
• Ekiplerde birçok kişinin sertifika sahibi olması, ekip elemanlarının birlikte daha verimli 

çalışmalarını destekleyerek takım performansının artmasını sağlar.

İnsan Kaynakları Yöneticileri için:
İş başvurusunda bulunan veya çalışan kişilerin NAE sertifikası sahibi olmaları, İnsan 
Kaynakları Yöneticisinin;
• Başvuru değerlendirme sürecini hızlandırır;
• Yeni personel işe alımında güvenle karar vermesini sağlar;
• Personelin yıllık performans değerlendirmesinde ve terfi değerlendirmelerinde bir 

kriter olarak kullanılabilir;
• İK biriminin görevlerinden olan personel memnuniyeti ve verimliliğinin sağlanmasına 

yardımcı olur.
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Nebim Yazılımları Kullanıcıları için:
Firmalarda çalışan Nebim yazılımları kullanıcılarının, Bilgi İşlem Yöneticiliğinden 
Mağaza Müdürlüğüne kadar birçok rol için uzmanlık eğitimi almaları ve NAE sertifikası 
sahibi olmaları;
• Günlük işlerini yapmalarını kolaylaştırır;
• Performanslarını ve verimliliklerini artırır;
• Kariyerlerinde farklı görevlere terfi ettiklerinde yeni görevlerine uyum sağlamalarını 

kolaylaştırır;
• Yöneticilerine, Nebim yazılımlarını daha verimli kullanmak ve kişisel performanslarını 

artırmak ile ilgili isteklerini ve uğraşlarını ispatlar.

Öğrenciler ve Kariyerlerine Yeni Başlayanlar için:
Mezun olmak üzere olan veya akademik eğitimlerini yeni bitirmiş kişilerin, ya da 
kariyerlerinde değişiklik yapmak isteyen kişilerin bireysel eğitim almaları ve NAE 
sertifikası sahibi olmaları;
• Başarılı bir kariyere başlamak için ön şart olan iş kavramı bilgilerini öğrenmelerini ve 

bunu Nebim yazılımları deneyimi ile pekiştirmelerini sağlar;
• Kasiyerlikten Mağaza Müdürlüğüne, Ürün Yöneticiliğinden Bilgi İşlem Uzmanlığına 

kadar birçok pozisyon için başvururken, kariyer medyası ve işe alım Web sitelerinde 
en çok aranan yazılımlardan biri olan Nebim ile ilgili yeterliliklerini kanıtlamalarını ve 
kalabalık arasından sıyrılıp diğer adayların önüne geçmelerini kolaylaştırır;

• Yeni görevlerine daha hızlı uyum sağlamalarına ve yöneticilerine performanslarını 
kanıtlamalarına yardımcı olur;

• Nebim ya da Nebim Çözüm Ortakları ekosisteminde bir kariyer hedefleri olduğunda, 
aday değerlendirme sürecinde ve işe alım şartlarında avantaj elde ederler.
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Nebim V3 Tanıtım Eğitimlerinin amacı, Nebim yazılımlarını kullanmaya 
yeni başlayanlara yazılımın genel özelliklerini tanıtmaktır. Bu eğitimlere 
Nebim yazılımlarını kullanan firmalar ve Nebim yazılımlarının temel 
özelliklerini genel hatlarıyla tanımak isteyen Nebim müşterileri 
katılabilir.

Bu eğitim sonunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız:
• Nebim V3 ERP ile ürün yönetimi
• Nebim V3 ERP ile satın alma süreçlerinin yönetimi
• Nebim V3 ERP ile satış kanalları yönetimi
• Nebim V3 ERP ile depo yönetimi
• Nebim V3 ERP ile finans ve muhasebe işlemleri
• Nebim V3 ERP ile mağazacılık uygulamaları
• Nebim V3 ERP ve Nebim Üretim

Nebim V3 Tanıtım Eğitimleri:
• Nebim V3 ERP ve Üretim uygulamaları birer gün sürmekte olup, iki 

eğitime ayrı ayrı katılmak mümkündür.
• Tanıtım Eğitimleri Nebim kullanıcıları için ücretsizdir.
• Tanıtım Eğitimlerine katılanlara "Katılım Belgesi" verilmektedir.

Nebim V3 Tanıtım Eğitimi
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Nebim V3 Temel Kullanıcı Eğitimi sayesinde kullanıcıların programı 
daha etkin ve verimli kullanmalarını ve iş süreçlerinizin hızlı bir şekilde 
ilerlemesini sağlayacaksınız. Temel iş süreçlerinin, fiş girişlerinin ve 
raporların anlatıldığı Temel Kullanıcı Eğitimlerinde katılımcılar yazılımı 
bilgisayar karşısında uygulamalı olarak kullanarak deneyimlerini 
artırabilmektedirler. Temel Kullanıcı Eğitimlerine kurumsal firmaların 
personelleri katılabilecekleri gibi, akademik eğitimlerini sürdüren kişiler, 
ya da kariyerlerinde değişiklik yapmak isteyen kişiler de "bireysel" 
olarak katılabilmektedirler.

Bu eğitim sonunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız:
• Ürün ve Satın Alma
• Satış & Pazarlama ve Depo
• Finans Yönetimi
• Muhasebe
• Kasiyer
• Mağaza Yöneticisi

Nebim V3 Temel Kullanıcı Eğitimleri:
• Katılımcılar; toplamda altı gün süren ERP Temel Kullanıcı Eğitimlerine 

ve toplamda üç gün süren Üretim uygulamaları eğitimlerine blok 
halinde katılabilecekleri gibi, isterlerse kendilerini ilgilendiren 
konuların anlatıldığı günlere ayrı ayrı da katılabilirler.

• Her gün sonunda, o gün uygulamalı olarak anlatılan konu ile ilgili bir 
sınav yapılmakta olup, sınavı başarı ile geçen kişiler o gün eğitimi 
verilen konu ile ilgili "Temel Kullanıcı Sertifikasını" almaya hak 
kazanmaktadırlar.

• Nebim yazılımları kullanan firmalara özel fiyat avantajı 
sağlanmaktadır.

Nebim V3 Temel Kullanıcı Eğitimi
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Nebim V3 Uzmanlık Eğitimlerinin amacı; Nebim V3 yazılımını uzman 
düzeyinde kullanabilmeyi, yönetebilmeyi ve yazılımın parametrik 
özelliklerini tanıyarak yazılımı firmalarda doğru bir şekilde uyarlamayı 
öğretmektir.

Katılımcıların iş kavramı bilgilerini öğrendikleri ve bunu Nebim 
yazılımlarını parametrik olarak konfigüre etme deneyimi ile 
pekiştirdikleri uygulamalı eğitimler, katılımcıları yetkinliklerini 
kanıtlamalarını sağlayan "Nebim Application Expert (NAE) Sertifikası"nı 
almaya hazırlamaktadır.

Bilgi İşlem, Ürün Yönetimi, Satın Alma, Depo Yönetimi, Satış Kanalları, 
Finans Yönetimi, Muhasebe ve Sabit Kıymetler ve Mağaza Yönetimi 
Uzmanlık Eğitimi sınavlarında başarılı olan katılımcılar, daha sonra NAE 
Sertifikası'nı almaya hak kazanmaktadırlar. NAE Sertifikası için gereken 
her konu ile ilgilenmeyen katılımcılar, sadece kendi alanları ile ilgili 
konuların eğitimlerini almakla ve ilgili konuların uzmanlık sınavlarına 
katılmakla yetinebilirler.

Uzmanlık Eğitimleri; hem daha önce Temel Kullanıcı Eğitimi almış olan 
kişilere yönelik "hızlandırılmış fark eğitimleri", hem de daha önce eğitim 
almamış kişilere yönelik, her iki eğitimi de kapsayan eğitimler şeklinde 
sunulmaktadır.

Uzmanlık Eğitimlerine kurumsal firmaların personelleri katılabilecekleri 
gibi, akademik eğitimlerini sürdüren kişiler, ya da kariyerlerinde 
değişiklik yapmak isteyen kişiler de "bireysel" olarak 
katılabilmektedirler.

Nebim V3 Uzmanlık Eğitimleri
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Nebim V3 Bilgi İşlem Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Ürün Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Satın Alma Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Depo Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Bilgi İşlem Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• V3 veri tabanı açmak, yedekleme, yedekten geri dönüş işlemleri,
• Kullanıcı açma ve yetkilendirme işlemleri,
• Form dizaynları ve basit SQL sorguları yapabileceksiniz.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Bilgi İşlem Uzmanı 
Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3 Ürün Yönetimi Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• Ürün kodlama yapısı, hiyerarşi kodlamaları,
• Fiyatlandırma, perakende fiyatlarını belirleme işlemleri,
• Barkod oluşturma, etiket dökümü konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Ürün Yönetimi 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3 Satın Alma Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• Satın alma işlemlerinin planlanması, satın alınacak ürün ya da hizmetin 

özelliklerinin belirlenmesi, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi, 
satın alma aşamalarının yönetimi,

• Lokasyonlara göre satın alma süreçlerini belirleme, teklif alma ve 
teklifleri değerlendirme,

• Tedarikçi hesapları, verilen siparişler ve raporlamaları hakkındaki 
bilgileri uygulamalı olarak öğrenmiş olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Satın Alma  Uzmanı 
Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3 Depo Yönetimi Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• Lokasyonlara göre süreç belirleme,
• Mal kabul, sevkiyat sayım işlemleri mobil uygulamaları,
• Minimum, maksimum stok kavramı ve ayarları konularında bilgi sahibi 

olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Depo Yönetimi 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.
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Nebim V3 Satış Kanalları Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Muhasebe ve Sabit Kıymetler Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Mağaza Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Satış Kanalları Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• İş ortağı kavramı işleyişi ve kurallarını oluşturmak,
• Müşteri ve alt müşteri kavramlarını uygulamalı olarak tasarlamak,
• Toptan satış, konsinye satış kanallarının firmaya özgü süreçleri 
belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Satış Kanalları 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3 Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• Banka işlemlerini, kasa işlemlerini ve raporlamalarını,
• Müşteri ve tedarikçi kavramlarını, müşteri hesap takibi, çek ve senet 

işlemlerini uygulamalı olarak öğrenmiş olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Finans Yönetimi 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3 Muhasebe ve Sabit Kıymetler Uzmanlık Eğitimi sayesinde;
• Tek düzen hesap planı ve muavin hesap oluşturma, e- bildirgelerin 

hazırlanması, mali raporlamalar ve finansal analiz raporlamaları,
• Sabit kıymet amortisman işlemleri ve uygulamaları konusunda bilgi 

sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Genel Muhasebe 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3 Mağaza Yönetimi sayesinde:
• Perakende uygulamalarını, POS/kasa işlemlerini, mağaza performans 

raporlamalarını,
• Peşin/Kredili satış operasyonlarını uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Mağaza Yönetimi 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.
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Nebim V3 İK ve Bordro Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3 Satılan Malın Maliyeti Eğitimi

Nebim V3 İndirim ve Kampanyalar Uzmanlığı Eğitimi

Nebim V3'teki İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri uygulamalarını 
nasıl kullanacağınızı öğreneceğiniz bu uzmanlık eğitimlerinde, Nebim 
V3 ile gelen yenilikleri keşfedeceksiniz.
Bu eğitim sayesinde;
• Personel özlük işlemleri ve puantaj,
• Puantajdan bordrolamaya geçiş ve iki tarih arası bordro raporlarının 

hazırlanması,
• Bordrolamadan maliyete geçiş ve işçilik bütçesi,
• Yasal bildirimler, e-bildirge ve işveren teşvikleri,
• Cari ayın kapanışı, işletme içi evrak akışı ve SSK denetimleri,
• Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, primler ve ikramiyeler 

konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar İnsan Kaynakları ve 
Bordro Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Bu eğitimde Nebim V3'teki maliyet yöntemlerini nasıl kullanılacağınızı 
öğreneceksiniz.
Bu eğitimde göreceklerinizle;
• Maliyet hesaplama yöntemleri,
• Maliyet çalıştırma kontrolleri ve yapılması gereken işlemler,
• Raporlar,
• Hesaplanan maliyetlerin muhasebeye işlenmesi konuları hakkında 
bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Satılan Malın 
Maliyeti Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

Nebim V3'teki indirim kampanyası ve hediye kartı uygulamalarını nasıl 
kullanacağınızı öğreneceğiniz bu uzmanlık eğitimlerinde, Nebim V3 ile 
gelen yenilikleri keşfedeceksiniz. Bu eğitim sayesinde;
• Anında indirim kampanyaları,
• Ödeme bazında kampanyalar,
• İndirim çeki kampanyaları,
• Puan kampanyaları,
• Hediye kartı uygulaması,
• Kampanya raporları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar İndirim ve 
Kampanyalar Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.
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Nebim V3 Rapor Geliştirme Uzmanlık Eğitimi

Nebim Üretim Uzmanlık Eğitimi

Nebim V3'teki rapor geliştirme özelliklerinizi nasıl kullanacağınızı 
keşfedeceğiniz bu uzmanlık eğitimlerinde Nebim V3'ün veri tabanından 
sorgulama yapmayı ve rapor geliştirmeyi öğreneceksiniz. Bu eğitimde 
görecekleriniz:
• ERP’de raporlama, TSQL, standart raporlar ile firmaya özel raporların 

ayırımı, yeni rapor eklenmesi, rapor sorguları ve parametreleri, 
kullanıcı bazında rapor dizaynlarının özelleştirilmesi, örnek satış ve 
envanter raporlarının tasarımlarının değiştirilmesi,

• ERP’de özel raporların geliştirilmesinde sorguların kullanımı, ERP veri 
tabanının sorgulanması, rapor sorgularında filtre ve parametrelerin 
kullanımı, SQL Server Profiler kullanarak sorgu parametrelerinin 
izlenmesi, ürün envanter son durum raporlarının geliştirilmesi,

• Veri Ambarı kurulumu, yönetimi ve sorgulama; Microsoft Analysis 
Services ile OLAP, Reporting Services ve Excel ile sorgulama, örnek 
veri ambarı raporları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Rapor Geliştirme 
Uzmanı Sertifikasına sahip olacaklardır.

 

Bu eğitimde Nebim'in Üretim yazılımını nasıl uygulayacağınızı 
öğreneceksiniz.
Bu eğitimde görecekleriniz sayesinde;
• Ön maliyet,
• Reçete,
• Sipariş, iş emri,
• Satın alma, kumaş top takibi, üretim takibi,
• Numune takibi, maliyetlendirme,
• Barkodlu üretim takibi, sevkiyat çeki listesi hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız.

Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Üretim Uzmanı 
Sertifikasına sahip olacaklardır.
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 Nebim V3 TMS/TFRS Eğitimi

Nebim V3'ün yeni versiyonları, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) mali 
ve finans konularında beraberinde getirdiği yeni düzenlemeleri 
destekleyen yenilikler içermektedir. Bu yenilikler, Nebim yazılımlarını 
kullanan firmaların Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS) ile 
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı (TMS) kendi ortamlarında 
uygulamaları amacıyla geliştirilmektedir.

Nebim Winextra bakım anlaşmalı firmalar için ücretsiz olarak sunulan 
bu eğitim sonunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız:
• Nebim V3 ile TFRS muhasebe fişi oluşturulması,
• Nebim V3 ile peşine indirgeme fişlerinin oluşturulması,
• Nebim V3 ile stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması,
• Nebim V3 ile çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılması,
• Sabit Kıymetlerin TFRS’ye göre Amortisman ayrılması.

Nebim Winner Tanıtım Eğitimlerinin amacı, Nebim yazılımlarını 
kullanmaya yeni başlayanlara yazılımın genel özelliklerini tanıtmaktır. 
Tanıtım Eğitimi, Nebim Winner için üç gün, Üretim uygulamaları için bir 
gün sürmekte olup, iki eğitime ayrı ayrı katılmak mümkündür. Nebim 
Winextra (VGDA) anlaşmalı firmalar için ücretsiz olan Tanıtım 
Eğitimlerine katılanlara "Katılım Belgesi" verilmektedir. 
• Nebim Winner Stok, Sipariş, Cari, Fatura,
• Nebim Winner Mağaza, Çek/Senet, Perakende,
• Nebim Winner İK, Muhasebe, Halojen,

Nebim Üretim.

Nebim Winner Tanıtım Kullanıcı Eğitimleri:
• Nebim Winner ve Üretim uygulamaları eğitimlerine ayrı ayrı katılmak 

mümkündür.
• Winextra (VGDA) anlaşması olan firmalar için ücretsizdir.
• Tanıtım Eğitimlerine katılanlara "Katılım Belgesi" verilmektedir.

Nebim Winner Tanıtım Eğitimi
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Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimlerinin amacı, Nebim Winner 
kullanıcılarının yazılımı daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını 
sağlamaktır. Temel iş süreçlerinin, fiş girişlerinin ve raporların anlatıldığı 
Temel Kullanıcı Eğitimlerinde katılımcılar yazılımı bilgisayar karşısında 
uygulamalı olarak kullanarak deneyimlerini artırabilmektedirler. 
Katılımcılar; Winner Temel Kullanıcı Eğitiminde isterlerse kendilerini 
ilgilendiren konuların anlatıldığı günlere ayrı ayrı da katılabilirler. Her 
gün sonunda, o gün uygulamalı olarak anlatılan konu ile ilgili bir sınav 
yapılmakta olup, sınavı başarı ile geçen kişiler o gün eğitimi verilen 
konu ile ilgili "Temel Kullanıcı Sertifikası"nı almaya hak 
kazanmaktadırlar. 

Temel Kullanıcı Eğitimleri, Nebim yazılımları kullanan firmalara özel 
fiyat avantajı sağlanarak Nebim Yetkili Eğitim Merkezi Sektör Eğitim 
tarafından verilmektedir. 
• Katılımcılar; toplamda üç gün süren Winner Temel Kullanıcı 

Eğitimlerine isterlerse kendilerini ilgilendiren konuların anlatıldığı 
günlere ayrı ayrı da katılabilirler.

• Her gün sonunda, o gün uygulamalı olarak anlatılan konu ile ilgili bir 
sınav yapılmakta olup, sınavı başarı ile geçen kişiler o gün eğitimi 
verilen konu ile ilgili "Temel Kullanıcı Sertifikası"nı almaya hak 
kazanmaktadırlar.

• Nebim yazılımları kullanan firmalara özel fiyat avantajı 
sağlanmaktadır.

Nebim Winner'ın yeni versiyonları, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 
mali ve finans konularında beraberinde getirdiği yeni düzenlemeleri 
destekleyen yenilikler içermektedir. Bu yenilikler, Nebim yazılımlarını 
kullanan firmaların Türkiye Finansal Raporlama Sistemi (TFRS) ile 
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı (TMS) kendi ortamlarında 
uygulamaları amacıyla geliştirilmektedir.

Nebim Winextra bakım anlaşmalı firmalar için ücretsiz olarak sunulan 
bu eğitim sonunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız:
• Nebim Winner ile TFRS muhasebe fişi oluşturulması,
• Nebim Winner ile peşine indirgeme fişlerinin oluşturulması,
• Nebim Winner ile stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması,
• Nebim Winner ile TFRS'ye göre stok maliyeti oluşturulması,
• Nebim Winner ile çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı 

ayrılması.

Nebim Winner TMS/TFRS Eğitimi

Nebim Winner Temel Kullanıcı Eğitimi
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Daha fazla bilgi için                                                                          :

egitim@nebim.com.tr  Nebim Yetkili Eğitim Merkezi 
Sektör Eğitim 
T: 0 212 551 01 44
bilgi@sektoregitim.com.tr  
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