
Obsługa  oprogramowania  do  zarządzania  nieruchomościami
Lokale firmy MMSoft 

Czas trwania szkolenia: 3 x 8h

Sesje  szkoleniowe: jedna  trzy  dniowa  sesja  szkoleniowa  w  sali  z  dostępem  do
stanowisk komputerowych (jedno stanowisko na dwóch uczestników kursu). 

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje
w  zakresie  zarządzania  i  administrowania  nieruchomościami  przy  użyciu
specjalistycznego oprogramowania „Lokale” firmy MMSoft. Grupą docelową są pracownicy
wszystkich  pionów  w  firmach  zajmujących  się  zarządzaniem  nieruchomościami
(wspólnotami,  spółdzielniami  mieszkaniowymi,  TBS-ami,  współwłasnościami  oraz
nieruchomościami  komercyjnymi),  zarówno  korzystający  z  programu  „Lokale”,  jak  i
rozpoczynający  z  nim  pracę.  Uczestnicy  szkolenia  powinni  posiadać  podstawowe
wiadomości  z  dziedziny  zarządzania  nieruchomościami  oraz  znać  podstawy  obsługi
komputera.

Metody szkoleniowe: Szkolenie będzie się  odbywało w formie wykładów oraz  zajęć
praktycznych. Zajęcia praktyczne opierały się będą na bezpośredniej pracy w programie
„Lokale”.  Uczestnik  szkolenia  będzie  samodzielnie  realizował  poszczególne  zadania  po
zapoznaniu  się  z  metodami  przedstawionymi  przez  prowadzącego.  Praca,  zarówno  w
części  dotyczącej  obsługi  administracyjnej,  jak  i  finansowej  będzie  odbywała  się  na
przykładzie  fikcyjnej  wspólnoty,  która  zostanie  wprowadzona  od  podstaw  przez
uczestnika szkolenia.

Cele szkolenia i sposób pomiaru celów:
1. Przygotowanie uczestników kursu do pracy z programem „Lokale”.
2. Dostarczenie  wiedzy  i  umiejętności  pozwalających  na  swobodną  pracę  w

programie  „Lokale”  w  zakresie  administrowania  wspólnotami  mieszkaniowymi,
współwłasnościami  i  nieruchomościami  komercyjnymi  z  akcentem  na  obsługę
rozliczeń mieszkańców bądź najemców.

3. Praktyczne  opanowanie  technik  pracy  z  programem  „Lokale”  wraz  z
zaprezentowaniem  zalecanych  metod  wprowadzanie  danych  pozwalających
optymalnie wykorzystać program.

4. Pokazanie  koncepcji  pracy  w  programie  wartych  skopiowania  (praktycznych
wskazówek), jak i potencjalnych błędów, których należy unikać .

5. Przygotowanie  do  pracy  w  działach  administracyjnym  i  księgowym  firm
zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

Korzyści dla uczestników szkolenia: 
1. Wzrost kompetencji zawodowych.
2. Wzbogacenie wiedzy z zakresu zarządzania i administrowania budynkami.
3. Poszerzenie  umiejętności  w  celu  optymalnego  wykorzystania  nowoczesnych  i

zaawansowanych narzędzi pracy w postaci systemu „Lokale”.
4. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi programu „Lokale”.
5. Wzrost wydajności pracy oraz szans na rynku pracy w przypadku gdy uczestnik

jest pracownikiem firmy zarządzającej nieruchomościami.
6. Wzrost  konkurencyjności  firmy,  w  przypadku  gdy  uczestnikiem  jest  właściciel

firmy zarządzającej nieruchomościami.



Program szkolenia:

I. Część administracyjna – 1 dzień szkolenia „Pierwsze naliczenia”. 

Pierwsza część  szkolenia  ma na celu  zaznajomienie  kursanta  z  podstawowymi
danymi o programie Lokale ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu programu,
a następnie wprowadzanie podstawowych danych fikcyjnej wspólnoty (metraże,
liczby  osób,  udziały,  ceny,  składniki  naliczeń),  tak  aby  można  było  wykonać
pierwsze  naliczenia.  Omówione  zostaną  także  podstawowe  raporty,  wydruki  i
zestawienia.

1. Uruchomienie programu, logowanie, omówienie interfejsu oraz  podstawowych
danych słownikowych:

a. parametry

b. świadczenia

c. jednostki miary

d. klasy/budynki

e. sposoby liczenia

2. Wprowadzanie danych do programu:

a. założenie nowej wspólnoty

b. wprowadzanie  nowych  obiektów  oraz  omówienie  różnic  między
poszczególnymi rodzajami obiektów

c. omówienie zależności obiekty i podobiekty

d. przypisanie do obiektu kontrahenta (właściciela), informacja w jaki sposób
program identyfikuje kontrahenta oraz jakie znaczenie ma numer księgowy

e. omówienie pozostałych pól

3. Wprowadzenie  (ręczne,  poprzez  skróty  „ctrl+c”  i  „ctrl+v”,  poprzez  funkcję
„zmień dane”) danych obiektów (mieszkań, lokali użytkowych, garaży, miejsc
postojowych itp.), historia zmian, wyliczanie parametrów.

a. dodawanie oraz omówienie parametrów (powierzchnia, udział, ilość osób,
ryczałty, normy).

b. dodawanie oraz omówienie świadczeń/nazw opłat (zaliczka eksploatacyjna,
C.O., woda,śmieci). 

c. omówienie różnic między sposobem naliczania, a rozliczania.

d. dodawanie oraz omówienie taryf jako grupy cen (zaliczkowa, rozliczeniowa)
z uwzględnieniem taryf indywidualnych i globalnych.

4. Wykonanie pierwszego naliczenia, raportowanie zaliczek.

a. omówienie i zastosowanie funkcji „Wylicz stawkę”, 

b. omówienie przycisku „Stawka miesięczna”

c. wykonanie raportu naliczenia z omówieniem podglądu wydruku

d. omówienie filtrów, opcji i tekstów przy generowaniu raportów

5. Dane kontrahentów, wydruki, zestawienia

a. uzupełnienie danych kontrahentów (mieszkańców i dostawców)



b. dodanie kont bankowych wspólnoty mieszkaniowej

c. wykorzystanie pola „adres korespondencyjny”  oraz „Parametr udziału”

d. omówienie wydruków z przycisku „Udziały” oraz „Korespondencja”

e. prezentacja przykładowej karty do głosowania, listy obecności, druku „na
pocztę”

f. omówienie zestawień

II. Część  księgowa  –  1  dzień  szkolenia  „Podstawy  księgowości  Wspólnot
Mieszkaniowych”

W  tej  części  szkolenia  zostaną  omówione  podstawowe  aspekty  księgowości
wspólnot  mieszkaniowych.  Przedstawiony  zostanie  przykładowy  Plan  kont  oraz
rejestry  sprzedaży  (księgowanie  opłat  zaliczkowych  i  rozliczeniowych,  not
księgowych),  rejestry  zakupów  (wprowadzanie  kosztów),  rejestry  bankowe
(wprowadzanie wyciągów bankowych).

1. Założenie nowego roku księgowego

2. Omówienie planu kont

a. dodawanie, usuwanie kont księgowych

b. rodzaje kont w programie, różnice i zależności

3. Tworzenie  schematów  dekretacji  z  omówieniem  kont  specjalnych  i  zasady
podwójnego księgowania

4. Uzupełnienie  kont  w  świadczeniach,  funduszach  oraz  innych  zbiorach
powiązanych z dekretacją dokumentów

5. Rejestr sprzedaży

a. zatwierdzanie opłat miesięcznych i ich księgowanie

b. cofnięcie miesiąca w księgowości i opłatach miesięcznych

c. omówienie dodatkowych funkcji wywoływanych z rejestru sprzedaży

6. Wprowadzenia kosztów

a. wprowadzenie danych z faktury

b. założenie nowego dostawcy

c. wybór świadczeń oraz dekretowanie na wiele kont

d. autodekretacja, poprawianie lub tworzenie dekretacji ręcznie

7. Wprowadzanie prostych poleceń księgowań (dokumentów PK)

8. Wprowadzenie bilansu otwarcia (BO)

9. Wyciągi bankowe/kasowe

a. założenie nowego wyciągu

b. dodawanie nowych pozycji

c. prezentacja parowania dokumentów

d. dekretowanie pozycji

10.Naliczanie odsetek



11. Podstawowe raportowanie z księgowości

a. raport rozrachunków z mieszkańcami i dostawcami

b. raport windykacji

c. raport obrotu kont i sald

d. raport obrotu kont księgowych

e. raport sprawozdawczy

12.Sprawozdawczość księgowa krok po kroku

a. proste sprawozdanie oparte na listowaniu planu kont

b. tabele podatkowe

c. bilans wspólnoty

III. Rozliczania mediów – 1 dzień szkolenia

1. Zakładanie liczników i wprowadzanie odczytów

a. metody  zakładania  liczników  pojedynczych  na  obiektach,  hurtem  na
wszystkich obiektach bez numeru fabrycznego lub z numerami fabrycznymi

b. formularz odczytów

c. masowe wprowadzanie odczytów

d. poprawianie wczytanych odczytów

e. zestawienia odczytów

f. informacja o wczytywaniu odczytów z pliku

2. Wstęp do rozliczeń mediów

a. różnice pomiędzy wartościami rozliczonymi, a naliczonymi (zaliczkami)

b. omówienie raportu rozliczeń

c. powiązanie  na  raporcie  rozliczeń  wartości  z  rozliczenia  z  wpłatami
bankowymi  (różnice  pomiędzy  wartością  z  rozliczenia  a  saldem
mieszkańca)

3. Omówienie sposobów rozliczania mediów, a następnie pokazanie przykładowej
konfiguracja sposobów rozliczania mediów.

a. Ustawienie  świadczeń  i  ich  sposobów  rozliczania  na  obiekcie  głównym
(niezależnie)

• zimna woda – suma wod Z.W.

• zimna woda do podgrzania – suma wod C.W.

• podgrzanie wody – suma wod C.W.

• centralne ogrzewanie opłata zmienna – suma ciepł C.O.

• centralne ogrzewanie opłata stała – suma powierzchni mieszkalnej

• centralne  ogrzewanie  części  wspólne  –  LG  C.O.  minus  suma
podliczników C.O.

• zimna woda różnice – LG Z.W. minus podliczniki Z.W. i C.W.



b. Ustawienie sposobów rozliczania na mieszkaniach (z dokumentu)

• zimna woda – z wod Z.W.

• zimna woda do podgrzania – z wod C.W.

• podgrzanie wody – z wod C.W.

• centralne ogrzewanie opłata zmienna – z ciepł C.O.

• centralne ogrzewanie opłata stała – od powierzchni mieszkalnej

• centralne ogrzewanie części wspólne – dzielenie powierzchnią

• zimna woda różnice – dzielenie osobami

c. ustawienie taryfy rozliczeniowej

4. Wyliczanie i rozliczanie opłat „krok po kroku”:

a. funkcja „wylicz rozliczenie”

b. opłaty rozliczeniowe

c. funkcja „rozliczanie pozycji”

5. Wygenerowanie raportu i zatwierdzenie rozliczenia

a. sprawdzenie poprawności danych

b. porównanie  podsumowania  rozliczenia  z  danymi  w  księgowości  (czy
rozliczenie wyszło na zero)

c. zatwierdzanie rozliczeń

6. Funkcje dodatkowe

a. prowadzenie uchwał w programie

b. konfiguracja i wysyłanie e-maili

c. wysyłanie smsów

d. LokaleNet – kartoteka internetowa mieszkańca.


