AccountingBox / Blagovno poslovanje
V tem dokumentu so opisani tako šifranti, kot poslovni dogodki in delo z dokumenti ter
poročila in analize poslovnih dogodkov, ki nastajajo ob knjiženju le teh v samem blagovnem
poslovanju v programu Accounting Box.
Dodan je še opis parametrizacije oz. nastavitve v programu. Za lažjo orientacijo po
dokumentu je na pričetku navodil dodano kazalo.
Na koncu navodil pa so dodana še najpogostejša vprašanja v modulu blagovno
poslovanje.

Šifranti

Dokumenti
•

•
•
•
•
•
•

Artikli,
Partnerji,
Ceniki,
Skladišča,
Embalaža,
itd.

•
•

•
•
•

Poročila
•
•
•
•
•
•
•

•

Pregled zaloge po artiklih
Pregled zaloge po skladiščih
Pregled
zaloge
po
serijskih
številkah
Pregled zaloge
Pregled prodaje
Pregled prodaje z zalogo
Embalažnina
Intrastat

Nabava
(naročila
dobaviteljem,
prevzemi, dodelitve stroškov)
Prodaja (predračuni, naročila kupcev,
izdajnice, računi, avansi)
Interni dokumenti (interni prejemi in
izdaje, preskladiščenja, inventure,
prevrednotenja zalog)
Davčne blagajne
Servis
Konsignacije

Parametri oz. nastavitve
•

Osnovni podatki o podjetju

•

Parametri delovanja dokumentov,
šifrantov, tiskanje dokumentov
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1. ŠIFRANTI
Šifranti se nahajajo v meniju Blagovno poslovanje > Šifranti. Razdeljeni so na glavne
kategorije:
•
•
•
•

1.1

Artikli
Partnerji
Splošno
Izpis

ARTIKLI (Šifrant artiklov)

V tem poglavju so prikazani Šifrant artiklov in povezanih šifrantov, ki jih potrebujemo pri
delu z blagovnim poslovanjem.
1.1.1

Artikli > Artikli in storitve

Odpre se seznam artiklov in storitev, kjer se nam s klikom na izbrani artikel odpre kartica
artikla. Za vnos podatkov kliknemo na gumb Nov.

Obvezna polja za vnos artikla so označena z *, vrsta artikel »00 – Artikel« se že privzeto vpiše
in pomeni, da bomo artikel vodili kot zalogo.

1.1.1.1

Uvoz/izvoz artiklov
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Artikle je prav tako možno uvažati iz vnaprej predložene csv datoteke in pripadajočimi
navodili.

Navodila za uvoz artiklov in pa Vzorčna csv datoteka se prikažeta ob kliku na gumb Uvoz
artiklov
na samem seznamu šfiranta artiklov in storitev. Datoteko za uvoz se izbere in
določi ali se dodajajo v bazo podatki o novem artiklu oz. se podatek o artiklu ignorira in ne
uvozi v program ali pa se uvozi in prepiše obstoječe podatke artikla. Na koncu le še
izberemo gumb Uvozi podatke. V primeru, da podatki niso ustrezni, program javi ustrezno
problematiko, ki je vezana na neustrezne podatki v csv datoteki.

Omogočen je tudi izvoz artiklov v različne možne formate (CSV, XML, Excel (xls, xslx), pdf).
Nahaja se na bližnjem gumbu zgoraj Izvozi seznam.

1.1.1.2

Kopiranje artiklov

Enostavnost vnosa artiklov lahko uredimo tudi z gumbom Kopiraj. Artikel kopiramo in na
enostaven način ustvarimo nov artikel ter ga poljubno spreminjamo.
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1.1.1.3

Vodenje serijskih številk in roka uporabnosti artikla

Artikle je možno v programu voditi po roku uporabnosti (globalna nastavitev se nastavi
na parametrih) in/ali po serijskih številkah (globalna nastavitev se nastavi na parametrih).
Nastavitev se uredi v splošnem delu šifranta za vnos artikla in temu sta namenjeni polji
Vodenje roka uporabe in Vodenje serijskih številk (Da/Ne/Privzeto). Vrednost Privzeto
pomeni, da se program orientira glede na nastavitve v parametrih in tako ni potrebno na
vseh artiklih posebej nastavljati te nastavitve.
1.1.1.4

Ceniki za artikel (Veleprodajni in Maloprodajni)

Na maski artikla je možno vnesti tudi veleprodajni cenik po skladiščih (brez DDV) in
maloprodajni cenik (z DDV).

Cene posameznih artiklov oz. storitev je mogoče ažurirati tudi v posameznih modulih.
• Davčna blagajna: Šifranti - Maloprodajni cenik
• Fakturiranje: Šifranti – Prodajni cenik
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1.1.1.5

Kalkulacije artikla

Kalkulacije o nabavnih in prodajnih cenah ter marži in dodatnih stroških se samodejno
ustvarjajo ob knjiženjih poslovnih dogodkov.
1.1.1.6

Naročanje in planiranje naročanj artikla

Gre za avtomatsko planiranje nabave artikla preko prednastavljenih parametrov na šifrantu
artiklov v zavihku Naročanje. To sta polji Minimalna in Maksimalna količina za
naročanje po dobavitelju s katerimi je možno avtomatsko generirati dodatna nabavna
naročila.
Primer: Dejanska zaloga 18, Minimalna 20, Maksimalna 100. Če na naročilih dobaviteljem
v zgornjem delu forme kliknemo gumb Generiraj naročila dobimo novo naročilo s količino
artikla, ki je 100 – 18 = 82 (FORMULA = maksimalna količina – količina na zalogi). Če
uporabnik vnese količini, ne pa tudi dobavitelja, se pojavi opozorilo, ni pa blokade. Na koncu
generiranja naročil se podatkom ustrezno pojavi primer sporočila »Na novo naročenih
artiklov: 1. Artikel - generiran artikel (količina: 82, partner: PRONET D.O.O., datum dokumenta:
10.05.2022)«.

1.1.1.7

Tuji nazivi artiklov

Zavihek Tuji nazivi za tuje dokumente je namenjen vnosu tujih nazivov artikla. Če na
partnerju označimo jezik za izpis dokumenta, se dokument izpiše v dotičnem jeziku. Besedila
imen v tujih nazivih so seveda izmišljena.
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1.1.1.8

Konti (dodatna kategorizacija knjiženj artikla po kontih)

Dodatne nastavitve kontov glede na artikel, če za to obstaja potreba. Osnovne nastavitve za
posamezen dokument so omogočene na nastavitvah šifranta vrst dokumentov.

1.1.1.9

Črtne kode na artiklih

Črtne kode so namenjene branju artiklov s čitalcem. Možno jih je določiti več. Katerakoli
od teh se za dotični artikel skenira s čitalcem na dokumentu, se tem vnese artikel na
postavkah dokumenta.

1.1.1.10

Vodenje embalaže artiklov
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V programu je omogočeno vodenje Embalaže artiklov, ki se za izračun embalažnine
upošteva v poročilu Embalažnine za potrebe poročanja embalaže.

1.1.1.11

Poreklo in carinska tarifa artiklov

Polji Poreklo in carinska tarifa sta namenjeni za poročilo Intrastata. Ob knjiženju prejemov
in izdaj sta polji upoštevani v poročilu. Šifrant porekla se nahaja v šifrantu držav, carinske
tarife pa seveda iz šifranta carinskih tarif.

1.1.1.12

Sestavnice/kosovnice artiklov

Možnost uporabe sestavnic na izdajnicah/internih izdajah se nastavi v parametrih
blagovnega poslovanja.

Artiklu je tako možno razknjižiti tudi sestavnico/kosovnico artiklov, ki se določi v razdelku
Sestavnice (ob knjiženju izdajnic se razknjiži uporabljen material oz. storitev). Na glavni
sestavnici je potrebno dodati tudi kljukico Aktivna sestavnica. Sestavnica se razknjiži le v
primeru, da artikla ni na zalogi, v drugem primeru vzame sestavljen artikel iz zaloge. Več o
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tem pa si lahko pogledate na podanem primeru v zadnjem poglavju najpogostejša
vprašanja.

1.1.1.13

Davčne stopnje artikla za tujino

Tuje davčne stopnje dotičnega artikla za članice EU.

1.1.2

Artikli > Embalaža

To je šifrant embalaže. Določi se artiklu, ki se upošteva v izračunu embalažnine.

Na prejemih se nahaja gumb Izračunaj embalažo
, ki iz nastavitev na
šifrantu artiklov v zavihku Embalaža artikla za posamezno vrsto embalaže izračuna
embalažnino glede na podano težo v gramih.

Stran 11/60

1.1.3

Artikli > Prodajni cenik

Veleprodajni cenik po artiklih in posameznih skladiščih za artikle z datumom veljavnosti
cenika. Vnos se izvede preko gumba Nov.

1.1.4

Artikli > Maloprodajni cenik

Maloprodajni cenik artiklov z datumom veljavnosti. Uporablja se v maloprodaji, davčnih
blagajnah. Vnos se izvede preko gumba Nov.

1.1.5

Artikli > Cenik po partnerjih

Gre za cenik artiklov s popusti po partnerjih z datumom veljavnosti od do.

1.1.6

Artikli > Skupine artiklov 1, 2, 3

Na skupinah artiklov je možno dodati nastavitve vodenja roka uporabnosti, serijskih številk,
procenta kala, popustov z omejitvijo veljavnosti, evidentiranja dodatnega konta za nabavo.
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Skupine artiklov 1, 2 in 3 se določijo artiklu kot dodaten podatek za grupiranje artiklov po
kategorijah in med drugim vplivajo tudi na popuste, ki jih dodeljujemo kupcem.
Pri tem velja pogoj da, če je popust vnesen na večih skupinah, velja tisti popust, ki je
za kupca najbolj ugoden (oz. največji).

1.1.7

Artikli > Tečajnica

Možno je uvoziti tako dnevno kot letno tečajnico za tuje valute tako ročno (gumb Prenos z
Interneta) kot avtomatsko samodejno.

1.1.8

Artikli > Tipi stroškov

Za uporabo dodeljevanja stroškov, npr. transporta itd. po naročilih dobaviteljev lahko
določimo tipe stroškov.
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1.1.9

Artikli > Dodatne storitve (Servis)

Šifrant dodatnih storitev pri vnosu na servisne naloge. Ob izboru posameznih točk s
kljukicami se le te izpišejo na izpisu servisnega naloga.

1.1.10

Artikli > Vrste del (Servis)

Šifrant vrst del pri vnosu na servisne naloge.

1.1.11

Artikli > Aparati (Servis)

Na tej formi vnesemo vse potrebne podatke glede aparata oz. artikla za popravilo na
servisnem nalogu.
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1.2

PARTNERJI (šifrant kupcev in dobaviteljev)

Šifrant partnerjev in s tem povezanih podatkov.
1.2.1 Partnerji > Šifrant partnerjev
Gre za šifrant partnerjev (kupec, dobavitelj oz. oboje ter ostalo) z vsemi potrebnimi podatki
kot so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

davčna št.,
ID št. za DDV,
matična številka,
tip osebe (pravna oz. fizična),
naslov,
seznam kontaktnih oseb,
možnost vnosa kategorizacije 3 skupin partnerjev,
možnost določanja nadrejenega partnerja,
partnerja za fakturiranja na računih,
bančni računi (privzeti in ostali),
nekatere osnovne nastavitve kupcev, ki vplivajo na način posredovanja dokumentov (E-pošta, papirno,
eRačun) in s tem povezani E-poštni naslovi za pošiljanje dokumentov,
Način posredovanja opominov z e-poštnimi naslovi za pošiljanje opominov,
nekatere osnovne nastavitve dobaviteljev kot je rok plačila,
dobaviteljeve kode in kategorije namena ter referenco,
e-poštni naslovi za pošiljanje naročil dobaviteljem,
določanje številke in datuma pogodbe,
skrbnik partnerja in komercialist,
opombe …
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Najpomembnejši razdelki za vnos so gornji splošni podatki (naziv,) ter spodnji (naslov, mail,
telefon itd.) ter zavihek Kupci/dobavitelji, kamor vnesemo rok plačila, odstotek popusta ob
izdaji računa kupcu ter posredovanje dokumentov preko različnih virov.
Primer vnosa partnerja je opisan v poglavju Najpogostejša vprašanja.

1.2.2 Partnerji > Uvozi partnerje
Ta del je namenjen uvozu partnerjev, ravno tako kot pri uvozu artiklov so tudi tu priložena:
• navodila za uvoz partnerjev
• vzorčna csv datoteka za uvoz partnerjev
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1.2.3 Partnerji > Skupine partnerjev 1, 2, 3
Ravno tako kot pri artiklih je možno tudi dodatno grupiranje partnerjev po 3 različnih
kategorijah skupin artiklov.
1.2.4 Partnerji > Statusi partnerjev
Statusi partnerjev za dodatno grupiranje kupcev. Podatek je možno dodati na šifrant
partnerjev v polju Status.
1.2.5 Partnerji > Vrste partnerjev
Vrste partnerjev za dodatno grupiranje kupcev. Podatek je možno dodati na šifrant
partnerjev v polju Vrsta.
1.2.6 Partnerji > Tipi partnerjev
Možna dodatna opredelitev partnerjev po kupcih in dobaviteljih z rokom plačil tako kupcev
in dobaviteljev.
1.2.7 Partnerji > Komercialisti
Šifrant komercialistov, katerega je možno dodati na kupce in s tem kasneje prenos na
dokumente ter med dokumenti. Podatek je možno preko spremenljivk dodati tudi na izpise
dokumentov. Poleg tega so možni izpisi prodaje po komercialistih v poročilih.
1.2.8 Partnerji > Kontaktne osebe
Vnos kontaktnih oseb z določitvijo po partnerjih in ostalimi podatki (GSM, E-pošta, …) ter po
skupinah kontaktnih osebe (direktor, vodja finančne službe, poslovna sekretarka, …)
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1.3

SPLOŠNO (splošni šifrant)

Splošni šifrant dokumentov, skladišč in ostalih splošnih nastavitev v bazi.
1.3.1 Šifranti > Splošno > Dokumenti
Gre za Šifrant vrst dokumentov (Prejemi, Izdaje, Storno prejema, Interni prejem, Interna izdaja,
ipd.) z možnostjo določitve številčenja dokumentov (števec se ob odpiranju novega
poslovnega leta resetira in postavi na 0), tujimi nazivi vrste dokumenta, dodatnimi
nastavitvami dokumentov kot so ozadja dokumentov, dodatnimi teksti, določitvami polj
na posameznih vrstah izpisov ter odmiki od roba na izpisih. Več o oblikovanju dokumentov
pa v poglavju tega dokumenta, ki govori o oblikovanju izpisov na dokumentih.
Poleg tega je dodan tudi zavihek GKS, kjer se nastavijo konti za prenos knjižb v GK.

1.3.2 Šifranti > Splošno > Skladišča
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Šifrant skladišč z možnostjo določitve ali gre za veleprodajno oz. maloprodajno skladišče,
razknjiževanjem zalog po FIFO modelu oz. glede na rok uporabnosti (FEFO model), PRFC –
dimenzija (profitni center), GLN številko in pa možnostjo določitve nadrejenega skladišča.

S kljukico v polju Konsignacijsko označimo, da gre za konsignacijsko skladišče, katero se
uporablja na dokumentih konsignacije. Pri tem dodamo še Lastnika skladišča iz šifranta
partnerjev.

1.3.3 Šifranti > Splošno > Pošte
Šifrant poštnih številk po državah.
1.3.4 Šifranti > Splošno > Države
Gre za šifrant držav, kjer lahko med drugim določimo tudi SEPA oznake in območja, tuje
nazive držav, članice EU.
1.3.5 Šifranti > Splošno > Poslovne enote
Šifrant poslovnih enot z registracijsko številko, naslovom, matično številko za statistiko.
1.3.6 Šifranti > Splošno > Valute
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Šifrant denarnih valut z oznako valute, ki se uporablja za dnevno tečajnico denarnih valut.
1.3.7 Šifranti > Splošno > Davčne skupine
Šifrant davčnih skupin za DDV (0% - Neobdavčeno, 9,5 % - znižana davčna stopnja, 22 % splošna davčna stopnja, …).

1.3.8 Šifranti >Splošno > Enote mere
Enote mere, katere določimo na šifrantu artiklov v polju Enota mere. Določimo lahko tudi
predpisanoe podatke kot so mersko enota v tujem jeziku ter enota za mere za uporabo na
eRačunu.

1.3.9 Šifranti >Splošno > Profitni centri
Je v bistvu šifrant stroškovnih mest za dodatno kategorizacijo knjižb, dodatno lahko
označimo profitni center še po tipih profitnih centrov.
1.3.10 Šifranti >Splošno > Nalogi
Šifrant stroškovnih nosilcev (projektov) za dodatno kategorizacijo knjižb.
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1.3.11 Šifranti >Splošno > Carinske tarife
Carinska tarifa za uporabo poročil Intrastata in okoljskih dajatev.
1.3.12 Šifranti >Splošno > Načini plačil servisnega naloga
Načini plačil kot določitev podatka na servisnem nalogu (Gotovina, kartica, ipd.).

1.4

IZPISI (nastavitve in prilagoditev izpisov)

Gre za pripravo izpisov, ki se bodo izpisovali na posameznih vrstah dokumentov.
1.4.1 Izpisi > Predloge (Izpisi in uvoz predlog dokumentov)
V programu je možno uvažati pdf predloge izpisov posameznih vrst dokumentov.
Za posamezno vrsto dokumenta je možno nastaviti več pdf predlog izpisov. V meniju
Blagovno poslovanje > Šifranti > Splošno > Dokumenti je tako možno dodati več predlog
oz. pdf ozadij ob predpostavki, da gre za različna odpiranja posameznih vrst dokumentov
(polje Dokument).
Naziv

Opis

Predloga izpisa
Ozadje dokumenta

Dodajanje predloge iz šifranta predlog
Dodajenje pdf oblike z glavo in nogo dokumenta po standardih podjetja

Tekst zgoraj
Tekst spodaj
Dodatni opis artikla
vrstici
Velikost pisave postavk
Polja na izpisu
Odmiki
Tujina ozadja

v

preko gumba
Tekst v zgornjem delu dokumenta
Tekst v spodnjem delu dokumenta
Dodatni opis artikla DA/NE (privzeta vrednost je v oklepaju)
Velikost pisave (privzeta vrednost je v oklepaju)
Posamezen prikaz polj na izpisu (privzeta vrednost je v oklepaju)
Odmiki v mm na posameznih kotih dokumenta (privzeta vrednost je v
oklepaju)
Možno je tudi dodajanje pdf ozadij za tujino
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Hkrati pa se vzporedno izvajajo nastavitve izpisov tudi v modulu Fakturiranje

V parametrih fakturiranja je možno nastaviti:
• Odmike na kotih dokumentov
• Dodatne opcije na izpisu – izpis dodatnega opisa artikla, QR kodo, sklica, šifre kupca
• Izpis posameznih stolpcev na dokumentu
• Velikost pisave
• Možnost izpisa vrednosti postavke (brez ali z DDV)
• Ozadja izpisov pdf v različnih jezikih
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1.4.2 Izpisi > Teksti na računu
Tekste, katere je možno izbirati pri vnosu samega računa, se vnašajo v meniju Šifranti >
Teksti. Pri tem je možno uporabiti tudi slike (npr. podpisniki).

Šifra teksta mora biti unikatna, naziv pa naj bo tak, da bo možno v seznamu razbrati, za
kakšen tekst gre. Glede na izbrani tip (tekst zgoraj, tekst spodaj) se potem na seznamih
prikazujejo ustrezni teksti. Oblikovanje je podobno, kot v drugih urejevalnikih besedila. Je
pa nekaj posebnosti, na katere moramo biti pozorni.
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Orodna vrstica se prikaže oz. skrije s pomočjo gumba
ob desnem zgornjem vogalu.
Neposredno kopiranje iz word dokumenta ni priporočljivo zaradi hkratnega kopiranja
posebnih znakov, ki lahko povzročijo neurejen izpis. V ta namen se uporabi funkcija gumba
Prilepi iz Word-a. V naslednjo vrstico se brez dodatnega presledka prestavite s kombinacijo
tipk SHIFT + ENTER.
Za tabulatorsko postavitev teksta se uporabi tabela (Vstavi/posodobi tabelo).
Tekste, ki se jih vnese v šifrant, je možno pri vnosu računov izbirati in jih dodajati na
dokument.
Na orodni vrstici je gumb T - Teksti, s katerim se odpre šifrant tekstov. Po potrditvi želenega,
se tekst prenese na mesto, kjer je bil utripalček. Na ta način je možno tekste preprosto
dodajati, vstavljati, brisati …

Pri tem je vredno omeniti še dodajanje spremenljivk v tekste dokumentov. Ob kliku na
gumb X dobimo že pripravljene spremenljivke za izpis podatkov iz polj dokumenta na
posameznih vrstah dokumentov. Nekaj primerov:
• DATDOKU – v tekstu se bo prikazoval datum dokumenta,
• DATZAPA – v tekstu se bo prikazoval datum zapadlosti,
• STEDOKU – v tekstu se prikaže številka dokumenta,
• IMEUPOR – v tekstu se prikaže tvoj login
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Posamezno dodajanje tekstov na izpisu zgoraj in spodaj je možno preko spustnih menijev
tudi na Parametrih fakturiranja.

2. DOKUMENTI
Za različna področja v blagovnem poslovanju (nabava, prodaja, konsignacije, inventure,
servis, ipd.) je možno pripravljati in urejati različne vrste dokumentov.
V glavi dokumentov je ponavadi možnost vnosa partnerja, datumov, komercialistov, v
spodnjem delu postavk dokumentov vnos artiklov in storitev s količino, ceno, popusti, DDV
%, stroškovna mesta (PRFC), nalog (Projekt). K temu spadajo še privzeti teksti, katere je
možno tudi poljubno spreminjati in natisniti.
Ob tem dodajam glavne funkcije (gumbi v zgornjem delu dokumentov), ki se dogajajo na
večini dokumentov v Accounting Boxu:
Glava dokumenta
S tem dokument shranimo in čaka na nadaljnjo obravnavo brez številske serije.
Podfunkcije tega gumba so še »Shrani in nov« ter »Shrani in nazaj«
Z gumbom Nazaj preidemo iz kartice dokumentov nazaj na seznam
dokumentov
Ob opciji Zaključi dokument pridobi številčno serijo in pride na zalogo
Ob opciji Odključi dokument lahko naknadno popravimo podatke (cene,
količine ipd.) in ponovno zaključimo dokument
Print/natis dokumenta
Opcija za generiranje prejema/izdaje v nov oz. na že obstoječ dokument
prejema oz. izdaje.
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Kopiranje dokumenta v drug dokument, na računih je možno kopirati
dokument v drug račun ali pa le v osnutek dokumenta. Pri kopiranju obstaja
tudi opcija, da se kopirajo postavke s cenami iz prodajnega cenika ali pa s
cenami iz kopiranega dokumenta.
Možnost posredovanja dokumentov (po e-pošti, papirno, eRačun ipd.) se
nastavi na Partnerju v razdelku Kupci/Dobavitelji v polju Način posredovanja
dokumentov.
Storniranje celotnega knjiženega dokumenta.
Gre za zadnji PDF računa. Za primer, če smo dokument vmes popravljali, nam
vrne prejšnje stanje dokumenta (cen, količin, …), ampak le pred samim izpisom
dokumenta, ki smo ga nazadnje izpisali!

Postavke dokumenta
Vnos postavk na dokumenta se ponavadi vrši preko šifranta artiklov in storitev
ter preko prostega vnosa. V blagovnem poslovanju se za vnos artiklov uporablja
opcija preko šifranta.
Kopiramo označeno postavko na dokumentu.
Preden prilepimo postavke imamo možnost izbire prenosa cene in popusta ter
popravka količine.

2.1

Dokumenti > Nabava

Dokumenti za delo v nabavi so prikazani v spodaj navedenih točkah.
2.1.1 Dokumenti > Nabava > Naročila dobaviteljem
Gre za običajne nabavne naloge oz. naročila, odkoder je možno vezati oz. generirati
večkratne prejeme blaga.
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Preko gumba Generiraj generiramo dokument prejema artikla.

Ob opciji Generiraj prejem dobimo naslednjo masko za izbor skladišča in vrsto
dokumenta.

Na ustvarjenem prejemu dobimo povezani dokument Naročilo dobavitelju.

Na naročilu dobavitelju pa prav tako podatek o povezanem dokumentu prejema.
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2.1.2 Dokumenti > Nabava > Prejemi
Po ureditvi podatkov dokument shranimo.

V vrstici imamo ob kliku na kalkulatorček
ki je možnost, katera nam ponuja dodajati
razne dodatne transportne stroške, carine, zneske cen, marž, pri čemer se poveča vrednost
nabave.

Ob kliku na

je možno na dokumentu vnesti serijsko številko artikla in rok uporabe.

Ob kliku na gumb Zaključi, je prejem zaključen in artikel na zalogi. Povezano dobaviteljevo
naročilo tako lahko zaključimo oz. ga seveda lahko uporabimo za generiranje povezavnega
prejema kakega drugega oz. tudi istega artikla.
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Opcija Storno na prejemu stornira celoten dokument, medtem ko opcija Vračilo pomeni,
da se odpre nov nabavni dokument Vračilo preko katerega lahko vračamo posamezne
postavke, ki so bile knjižene na prejemu.
Opcija Uvozi je možnost s katero lahko prejem med drugim tudi uvozimo iz za to
pripravljene datoteke.
2.1.1 Dokumenti > Nabava > Prevzemi
Gre za enostaven prevzem artikla na zalogo brez podatka o ceni artikla. Ponavadi uporabno
za skladiščne delavce, da artikel enostavno pride na zalogo še preden imamo na razpolago
tudi ostale podatke za prevzem (npr. ceno). Ob zaključevanju tega dokumenta preide
Prevzem v dokument Prejem, kjer je možno dodati še pravo ceno te nabave artiklov.

2.1.2 Dokumenti > Nabava > Stroški
Transportne stroške lahko prejmemo velikokrat ob koncu meseca za posamezne artikle in
ta strošek moramo nekako porazdeliti med stroške našega artikla. S tem se seveda sam
strošek dotičnega artikla na naročilu dobavitelju in pa strošek artikla na splošno poveča.
Način porazdelitve stroškov je glede na Znesek, katerega vpišemo v glavo dokumenta lahko:
• Proporcionalno (znesek se proporcionalno porazdeli na prejeme, npr. posamezni
znesek brez DDV za posamezen prejem se deli s skupno vsoto zneskov brez DDV in
množi z zneskom v glavi = posamezni Znesek brez DDV / ∑ Znesek brez DDV *
Znesek v glavi)
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•

Vsem enako (znesek se porazdeli v enakem razmerju glede na število prejemov, npr.
znesek 100 € se na dva prejema porazdeli v znesku 50 € kot strošek na prejemu)

2.1

Dokumenti > Prodaja

Dokumenti za delo v prodaji so prikazani v spodnjih točkah.
2.1.1 Dokumenti > Prodaja > Predračuni
Prodajni predračun oz. ponudbo kupcu ustvarimo podobno kot nabavne dokumente, le da
pri tem vnesemo kupca. Iz predračuna je možno direktno generirati:
- Izdajnice
- Račun
- Naročilo kupcu
- Avansni račun
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Na tem primeru sem uporabil opcijo generiranja naročila kupcu, več o tem pa v spodnjih
podpoglavjih.

2.1.2 Dokumenti > Prodaja > Naročila kupcev
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Naročilo kupcu je možno generirati iz predračuna ali pa seveda ustvarimo popolnema novega na
dokumentu naročila kupcev.

Iz samega naročila je možno generirati izdajnico ali pa postavke le dodati na že obstoječo izdajnico. V našem
primeru smo generirali povsem novo izdajnico/dobavnico.

Na povezanih dokumentih v spodnjem delu izdajnic in naročila kupca dobimo podatek o povezanem
naročilu.

2.1.3 Dokumenti > Prodaja > Izdajnice
Izdajnico oz. dobavnico kot že poprej rečeno lahko generiramo iz predračuna ali naročila kupcu.
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Ob kliku na simbol klicaja

je možno na dokumentu vnesti serijsko številko artikla in rok uporabe.

Iz same izdajnice je možno generirati običajni račun oz. račun v davčni blagajni.

2.1.4 Dokumenti > Prodaja > Računi
Kot smo že prej povedali je možno račun generirati iz predračuna, izdajnice ali pa direktno lahko odpremo
novega. V našem primeru smo prodajni račun generirali iz izdajnice/dobavnice, pri čemer je razvidna
povezava račun in izdajnica v polju Povezane izdajnice. Ko račun zaključimo, se zaključi tudi dokument
izdajnice, naročilo kupcu zaključimo ročno, saj lahko nanj poljubno dodajamo dodatne postavke.
Pri kopiranju računa (gumb Kopiraj) obstaja tudi opcija, da se kopirajo postavke s cenami iz prodajnega cenika
ali pa s cenami iz kopiranega dokumenta.
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2.1.5 Dokumenti > Prodaja > Avansni računi
Avansni račun je poslovni dogodek, ki nastane kot posledica plačila. Iz le tega je možno v nadaljnjih dogodkih
generirati račun, natisniti ter posredovati kupcu preko e-pošte glede na dane parametre posredovanja.

2.3. Dokumenti > Konsignacija
Konsignacijski modul podpira prejem na konsignacijsko skladišče in pa odjavo iz
konsignacijskega skladišča.
2.3.1 Dokumenti > Konsignacija > Prejemi na konsignacijo
Prejem na konsignacijo napravimo tako, da artikel za konsignacijo prenesemo na skladišče
konsignacije.
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2.3.2 Dokumenti > Konsignacija > Odjave konsignacij
Ko se naredi prenos z interno izdajo/prejemom na skladišče kupca lahko generiramo odjave
konsignacij, in sicer preko gumba Generiraj odjave.

2.4

Dokumenti > Interni dokumenti

Interni dokumenti za uskladitve internega količinskega ter vrednostnega stanja zalog, kot
so Interni prejemi in izdaje, inventura, zaključki zaloge.
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2.4.1 Dokumenti > Interni dokumenti > Interni prejemi
Interni prejem je pozitivna količinska uskladitev artikla. Prav tako kot na ostalih dokumentih
obstaja možnost natisa dokumenta, kopiranja, posredovanja kupcu preko e-pošte, uvoz iz
excelove datoteke.
Interni prejem je možno odpreti na novo oz. kot generirano iz interne izdaje, pri čemer to
pomeni prenos iz ene lokacije na drugo.

Po zaključku dokumenta pride blago na zalogo, hkrati pa je možno na podlagi podatkov na
tem dokumentu generirati interno izdajo blaga iz zaloge.

2.4.2 Dokumenti > Interni dokumenti > Interne izdaje
Interno izdajo je možno odpreti na novo oz. kot generirano iz internega prejema. Ponovno
imamo tudi opcije natisa, kopiranja, posredovanja preko e-pošte kupcu.
Če iz zaključene interne izdaje generiramo še interni prejem to pomeni zmanjšanje zaloge
na lokaciji iz izdajnega dokumenta ter povečanje zaloge artikla na lokaciji prejema, pri
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čemer lahko temu rečemo tudi prenos artiklov iz ene lokacije na drugo oz.
preskladiščenje. O preskladiščenju pa primer iz najpogostejših vprašanj.

2.4.3 Dokumenti > Interni dokumenti > Inventure
Inventuro oz. popis zaloge izvedemo v modulu inventure, kjer odpremo nov dokument, vnesemo željeno
skladišče, kjer se bo izvajala inventura.
Spodaj v vrsticah lahko izberemo opcijo Prenesi, pri čemer se nam v Računalniško kol. prenese količina
zaloge na podlagi podatkov iz naše baze. V polje Dejanska kol. po popisanih količinah vnesemo dejansko
količino artikla na zalogi.
Z opcijo Uvozi iz datoteke prenesemo artikle iz datoteke, ki je bila generirana iz čitalca.
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Pri tem lahko natisnemo inventurno listo z različnimi možnimi opcijami izpisa, le ta se nahaja v Poročila >
Inventurna lista. Izberemo opcije in izpišemo preko gumba Natisni.

2.4.4 Dokumenti > Interni dokumenti > Zaključki obdobij
Tu se vršijo zaključki obdobij blagovnega poslovanja po skladišču (zaključki knjiženja zaloge).

Pri tem dobimo spodnje opozorilo z možnimi posledicami takšne izvedbe!

2.4.5 Dokumenti > Interni dokumenti > Prevrednotenje zalog
Trenutno količino artikla na zalogi lahko tudi vrednostno stroškovno prevrednotimo. To uredimo tako, da v
glavi dokumenta prevrednotenja izberemo Datum prevrednotenja, Skladišče ter ročno vsakega posebej ali
pa množično dodamo artikle, pri čemer dodamo še novo ceno oz. strošek tega artikla na tem skladišču.
Ob kliku na gumb Prevrednoti zalogo, obstoječa zaloga pridobi novo ceno/strošek.
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2.4.6 Dokumenti > Zaključki blagajn
Zaključki blagajn na podlagi izdaj računov v davčni blagajni.
2.4.7 Dokumenti > Servisni nalogi
Servisni nalogi za uporabo vnosa porabljenih postavk servisa aparata.
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Natis servisnega naloga:
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Ob opciji Generiraj izdajnico generiramo in izdamo izdajnico/račun kupcu.
2.4.8 Dokumenti > Intrastat
Intrastat se vklopi na parametrih blagovnega poslovanja s parametrom Uporaba
intrastata.
Ob določitvi porekla in carinske tarife na artiklu je možen izpis količin Intrastata glede na
dane kategorije po obdobju.
Ob vnosu artiklov na izdajnice in prejeme se v vrstice že prenesejo podatki o carinski tarifi
in državi porekla iz šifranta artiklov, le te pa je možno na dokumentih spremeniti.

V primeru, da uporabimo tipe stroškov na dokumentu stroškov in porazdeljujemo po
prejemih, lahko označimo, da je strošek v vključen v Intrastat.

V primeru, da na šifrantu artiklov izberemo Vrsta artikel »10 – Storitev«, je možno nastaviti
ali naj se ta strošek (npr. prevoz) upošteva preko vnosa na dokumentu prejema v Intrastatu
kot strošek (Šifrant artiklov > Upoštevaj za intrastat) ali ne.
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Ko želimo za določeno obdobje pripraviti podatke Intrastata, najprej odpremo Nov
dokument,
izberemo
želeno
obdobje
ter
Tip
prometa
(Prejem
in
odprema/Prejem/Odprema). Preko gumba Pripravi podatke se napolnijo vsi potrebni
podatki iz naših Izdajnic in Prejemov (odvisno pač od Tipa prometa, ki smo ga izbrali v glavi
dokumenta). Za vsako obdobje lahko izberemo posamezen tip prometa le po enkrat.

Če želimo dodati postavke ročno izberemo v vrsticah postavk gumb nov in izpolnimo
podatke o dodatnih postavkah (država partnerja, država porekla, carinska tarifa, tip
prometa, artikel, teža, količina, znesek stroškov, znesek stroškov brez DDV).

Ko so vsi podatki v Intrastatu ustrezno pripravljeni izberemo gumb Izvozi XML s katerim se dokument zaklene
in ga ni možno več spreminjati.
V primeru pa, da vseeno želimo dodati spremembe, uporabimo gumb Odključi in ponovno uredimo podatke.
Po ponovnem izvozu XML-a se dokument seveda ponovno zaklene.

3. POROČILA
Za pregled nad stanjem zaloge in raznih vrednosti tako prodajnih, nabavnih kot ostalih z
dodatnimi grupiranji podatkov imamo na voljo različna poročila. Izpise je možno izpisati in
izvoziti v različnih formatih datotek.
3.1 Poročila > Pregled zaloge po artiklih
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3.2 Poročila > Pregled zaloge po skladiščih
Pregled zaloge artiklov glede na izbrano skladišče.

3.3 Poročila > Pregled zaloge po serijskih številkah
Pregled zaloge artikla nam prikaže knjiženo zalogo artikla po serijskih številkah.

3.4 Poročila > Kartica artiklov
Gre za blagovne poslovne dogodke nastale ob knjiženjih artiklov.
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3.5 Poročila > Kartice splošne
Splošna kartica blagovnih poslovnih dogodkov.

3.6 Poročila > Pregled prodaje

3.7 Poročila > Pregled prodaje z zalogo
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3.8 Poročila > Embalažnina (izpis embalažnine glede na vrsto embalaže)
Na poročilu se izpiše Embalažnina v gramih po posameznih vrstah embalaže. Nastavitve
za ustrezno delovanje izpisa je potrebno na šifrantu artiklov navesti v zavihku Embalaža
artikla. Poročilo izpišemo tako, a vnesemo obdobje in kliknemo gumb Natisni.

3.9 Poročila > Inventurna lista
Izpis inventurne liste za potrebe inventure z raznimi opcijami izpisa (izpis količin, izpis
skadenc in serijskih številk, izpis nazivov kupcev). S klikom na gumb Natisni se ustvari izpis
inventurne liste.
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4. PARAMETRI / NASTAVITVE
Kot za vse module tudi za Blagovno poslovanje obstaja parametrizacija na zgornjem
desnem gumbu Nastavitve > Parametri.

V spodnji tabeli je opisan posamezen sklop nastavitev v blagovnem poslovanju.

Vnosi dokumentov
Dovoli izdajo količin večjih od
razpoložljive zaloge na
izdajnicah

Dovoli negativno zalogo artiklov v programu.

Lastni partner
Partner

Partner za razne kupce oz. fizične osebe ob izdaji računov.

Vodenje serijske št./roka uporabnosti na artiklih
Vodenje serijske št.
Vodenje roka uporabe

Obvezno vodenje artiklov po serijskih številkah, nastavitev je
hierarhično nad nastavitvijo na artiklih.
Obvezno vodenje artiklov po roku uporabe, nastavitev je
hierarhično nad nastavitvijo na artiklih.

Uporaba PRFC in nalogov
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Uporaba PRFC
Uporaba nalogov

Obvezna uporaba stroškovnih mest oz. profitnih centrov za
pregled po tem kriteriju v glavni knjigi.
Obvezna uporaba stroškovnih nosilcev oz. projektov za
pregled po tem kriteriju v glavni knjigi.

Šifrant artiklov
Skupina 2
Skupina 3
Prikaz črtnih kod
Uporaba sestavnice na
izdajnicah
Uporaba sestavnice na internih
izdajah
Dokument internega prejema
ob izdelavi sestavnice
Dokument interne izdaje ob
izdelavi sestavnice

Na šifrantu artiklov se prikaže dodatna opredelitev artikla, tj.
Skupina artikla 2.
Na šifrantu artiklov se prikaže dodatna opredelitev artikla, tj.
Skupina artikla 3.
Na šifrantu artiklov se prikaže razdelek za vnos črtnih kod.
Možna uporaba prodajnih kosovnic oz. sestavnic na
dokumentih izdajnic.
Možna uporaba prodajnih kosovnic oz. sestavnic na
dokumentih internih izdajnic.
Šifra dokumenta internega prejema ob uporabi prodajnih
kosovnic.
Šifra dokumenta interne izdaja ob uporabi prodajnih
kosovnic.

Avtomatično številčenje artiklov
Ob vnosu artikla avtomatsko številčenje artiklov glede na
Avtomatsko številčenje artiklov nastavljeno številčno serijo.
Dolžina šifre
Dolžina šifre artikla ob avtomatskem dodeljevanju.

Partnerji
Avtomatično številčenje
partnerjev
Dolžina šifre
Obvezen vnos DŠ ali ID št. za
DDV za pravne osebe

Ob vnosu partnerja avtomatsko številčenje partnerjev glede
na nastavljeno številčno serijo.
Dolžina šifre partnerja ob avtomatskem dodeljevanju.
Davčna številka in ID št. za DDV za pravne osebe sta obvezna
podatka ob vnosu partnerja.

POS Exchange
Šifra izdaje za POS račun
Šifra izdaje za POS dobavnico
Privzeto skladišče
Neznan kupec
Privzet uporabnik
Avtomatično zaključevanje
izdajnic

Šifra dokumenta za izdajo računa na POS blagajni.
Šifra dokumenta za izdajo dobavnice na POS blagajni.
Privzeto skladišče ob izdaji na POS blagajni.
Privzeti kupec (fizična oseba) ob izdaji na POS blagajni.
Privzeti uporabnik ob izdaji na POS blagajni.
Izdajnice se po knjiženju na POS blagajni avtomatično
zaključijo.

Intrastat
Uporaba Intrastata

Intrastat se uporablja da/ne.

Komerciala
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Prikaz dodatnih stroškov na
kalkulacijah
Izračun maloprodajne cene iz
dobaviteljeve cene

Na šifrantu artikla v razdelku kalkulacije so prikazane
kalkulacije za dodatne stroške (npr. elektrika).
Iz maloprodajnih cen se preračunajo dobaviteljeve cene.

Zbirni račun
Dokumente izdaj za zbirne
račune

Šifre vrst dokumentov, ki se lahko uporabijo za izdajo na
zbirnih računih. Več navedenih se loči z vejico.

Interni prejemi
Generiraj nabavne kalkulacije iz Interni prejemi se prav tako upoštevajo pri izračunu nabavni
internih prejemov
kalkulacij, ki so prikazane v razdelku na šifrantu artikov.

Blagajna
Dokument zaključka blagajne
Davčna blagajna razknjižuje
zalogo

Šifra dokumenta za zaključek blagajne.
Opcija Da/Ne.

Skladišče
Privzeto skladišče

Privzeto skladišče ob odpiranju dokumentov v blagovnem
poslovanju.

Izpis inventure
Velikost pisave postavk

Velikost pisave postavke ob izpisu inventure.

Izpis
Izpis sklica
Izpis šifre kupca
Št. decimalk za cene

Izpis sklica za nakazilo na izpisih.
Izpis šifre kupca za nakazilo na izpisih.
Izpis števila decimalk za cene na izpisih.

Naročila kupcev
Šifra dokumenta za uvoz naročil
preko API
Šifra dokumenta za uvoz naročil ob uporabi zunanjega API-ja.
Privzeto skladišče za uvoz
naročil preko API
Skladišče ob uvozu naročil ob uporabi zunanjega API-ja.
Prikaži tekste na naročilu kupca Prikaz vnesenih tekstov na naročilu kupca.

Servisni nalog
Vrsta naprave
Labela za aparat (Aparat, vozilo,
…)
Prost vnos podatkov o
naročniku
Vnos uporabnika
Vnos podatkov o ponudbi
Uporaba šifranta aparatov

Vrsta naprave.
Prikaz oznake aparata na formi vnosa servisnega naloga.
Možnost popravka podatkov na razdelku Naročilo (naziv,
naslov, telefon, e-pošta).
Opcija za vnos/prikaz polja Uporabnik v razdelku Naročilo.
Prikaz in opcija za vnos podatkov o ponudbi na servisnem
nalogu - razdelek Ponudba.
Uporaba šifranta aparatov ob vnosu na servisni nalog.
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Vnos dodatnih storitev
Vnos teksta zgoraj
Vnos teksta spodaj
Tip tiskanja
Ozadje tiskanja prva stran
Ozadje tiskanja
Zgornji rob
Spodnji rob
Privzet tekst zgoraj
Privzet tekst spodaj

Prikaz in opcija za vnos dodatnih storitev v razdelku Dodatne
storitve na servisnem nalogu (Inštrumenti predani kompletni,
PRIMOPREDAJA: opravljena v celoti, ...)
Opcija za zgornji tekst na servisnem nalogu.
Opcija za spodnji tekst na servisnem nalogu.
Izgled natisnjenega dokumenta na servisnem nalogu.
Opcija za izbiro pdf ozadja za prikaz na 1. strani izpisov
servisnih dokumentov.
Opcija za izbiro pdf ozadja za prikaz na izpisih servisnih
dokumentov.
Odmik od zgornjega roba ob izpisu servisnega dokumenta.
Odmik od spodnjega roba ob izpisu servisnega dokumenta.
Privzet tekst v zgornjem delu iz šifranta tekstov ob izpisu
servisnega dokumenta.
Privzet tekst v spodnjem delu iz šifranta tekstov ob izpisu
servisnega dokumenta.

Filtriranje zapisov
Po potrditvi filtrov (gumb
Uporabi), okno s filtri ostane
odprto

Ob postavljanju filtrov na seznamih okno Filtriranje ob uporabi
gumba Uporabi ostane odprto nad seznamom.

Oblikovanje
Barva grupe na seznamih

Barva grupe na seznamih šifrantov in dokumentov.

5. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI DELU V BLAGOVNEM
POSLOVANJU (FAQ)
V tem poglavju so opisana najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi z modulom
blagovno poslovanje.

5.1

»Kako vnesem artikel?«

Blagovno poslovanje > Šifranti > Artikli in storitve

Nov artikel odpremo na seznamu artiklov in storitev preko gumba Nov

Osnovni podatki za vnos artikla so
• šifra (avtomatsko številčenje se določi v parametrih),
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•
•
•

5.2

naziv artikla,
enota mere,
davčna skupina

»Kje vnesem poreklo in carinske tarife?«

Poreklo in Carinske tarife vnašamo v šifrantu artiklov v razdelku Komerciala.
Blagovno poslovanje > Šifranti > Artikli in storitve

5.3

»Kako vnesem kupca oz. dobavitelja (partnerja)?«

Blagovno poslovanje > Šifranti > Partnerji
Novega Partnerja vnesemo preko gumba Nov

Podatke na šifrantu partnerja lahko vnesemo ročno ali pa vpišemo davčno številko v polje ID št. za DDV in
izberem gumb

ter tako pridobim podatke o partnerju iz VIES-a.
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Kliknemo gumb Prepiši podatke.

Če je partner fizična oseba jo lahko prenesemo s klikom na gumb Najdi iz Ajpesa.

Prenesejo se glavni podatki, podatke o tujem partnerju je potrebno vnesti ročno.
Vnesemo lahko tudi kontaktne osebe, nadrejenega partnerja, bančne račune, eden izmed
pomembnejših zavihkov je tudi Kupci/dobavitelji, ki je namenjen povečini vnosu roka
plačila in raznih mailov za pošiljanje dokumentov za kupca oz. dobavitelja, jezika v katerem
bodo dokumenti partnerja izpisani, kod namena, kategorij namena dobavitelja, itd.

5.4 »Kako artiklu določim serijsko številko oz. rok uporabnosti ter
kako dodajam in knjižim te podatke na dokumentih?«
Blagovno poslovanje > Šifranti > Artikli in storitve

Na šifrantu artikla označimo, da bomo na artiklu vodili rok uporabe in/ali serijske številke.
Globalna opcija za vse artikle obstaja tudi na parametrih blagovnega poslovanja.
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Ob zgornjih opcijah nastavitev se pojavi znak na postavkah dokumentov. Ob kliku nanj se pojavi
spodnji razdelek za vnos količine ter roka uporabe in serijske številke lahko skupno ali po
posameznih postavkah.

5.5

»Kako izstavim izdajnico v angleščini?«

Izdajnico v angleškem jeziku nastavim na šifrantu partnerjev za posameznega partnerja v
polju Tiskaj dokumente v domačem jeziku, kjer se nastavi željeni jezik.

5.6

»Kako nastavim izpis artikla v angleščini?«

Izpis artikla v angleščini na dokumentih nastavim na šifrantu artiklov v zavihku Tuji nazivi, kjer se
lahko nastavi tudi nemški, hrvaški in italijanski jezik za artikel. Na Partnerju se v razdelku
Kupci/dobavitelji nastavi »Tiskaj dokumente v tujem jeziku«, na podlagi te nastavitve se na
dokumentih nato izpisujejo tuji nazivi artikla.
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5.7

»Kako vnesem zalogo?«

Zalogo artiklov se vnese preko dokumentov kot so prejemi in prevzemi. Več o tem v
poglavjih o dokumentih prevzema in prejema.

5.8

»Kako določim način posredovanja dokumentov kupcem?«

Način posredovanja dokumentov kupcem za običajne prodajne dokumente določim preko
polja Način posredovanja dokumentov in vpisom e-poštnih naslovov v polje E-poštni
naslovi za pošiljanje računov ločeni s podpičjem.
Hkrati lahko vnesemo tudi posredovanje dokumentov v polju Način posredovanja
opominov ter navedmo e-poštne naslove v polju E-poštni naslovi za pošiljanje
opominov ločeni s podpičjem.
Za pošiljanje naročil dobaviteljem po mailu navedemo e-poštne naslove v polje E-poštni
naslovi za pošiljanje naročil dobaviteljem ločeni s podpičjem.
Blagovno poslovanje > Šifranti > Artikli in storitve

5.9

»Kdaj se ažurira zaloga?«

Zaloga se ažurira na naslednje načine:
• Ob prejemu artiklov na zalogo preko prejemov in prevzemov ter internih uskladitev
zaloge z dokumentom interni prejem se zaloga povečuje (pozitivne postavke
zaloge).
• Ob izdaji artiklov z izdajnico in računom ter internih uskladitev zaloge z
dokumentom interna izdaja se zaloga zmanjšuje (negativne postavke zaloge).
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5.10 »Kje se vnese črtna koda artikla ter kako in kje se uporablja?«
Črtno kodo vnesemo v razdelku Črtne kode na šifrantu artikla. Ob kliku na gumb Nov
dobimo masko za vnos, pri čemer ima lahko 1 artikel več črtnih kod.
Blagovno poslovanje > Šifranti > Artikli in storitve

Na dokumentih se ob skeniranju teh številk izdelkov, ki jih nastavimo na šifrantu artiklov
prenašajo artikli v postavke dokument in jih tako ni potrebno ročno vnašati.

5.11 »Kako nastavim prodajne sestavnice/kosovnice in kako se
razknjižujejo?«
Za uporabo sestavnic na Parametrih blagovnega poslovanja nastavimo naslednje
parametre:
• Uporaba sestavnice na izdajnicah
• Uporaba sestavnice na internih izdajah
• Dokument internega prejema ob izdelavi sestavnice
• Dokument interne izdaje ob izdelavi sestavnice
Blagovno poslovanje > Šifranti > Artikli in storitve

Na šifrantu artikla glavnemu sestavu dodamo podsestave v razdelku Sestavnice. Preko
gumba Nov dodamo posamični artikel s količino ter dodamo kljukico Aktivna sestavnica.
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Ob izdaji na dokumentih izdaje in interne izdaje se artikel sestavnice in njegovi podsestavi
razknjižijo, ampak le v primeru, da artikla, ki je glavni sestav ni dovolj na zalogi oz. želimo
večjo zalogo tega artikla kot je na zalogi. Poleg tega je pogoj za uspešno knjiženje tudi, da je
na zalogi tudi dovolj artiklov, ki so podsestavi.
Ob vnosu količine na izdajnici se prikaže forma za razknjiževanje sestava, ob kliku na gumb
Izdelava se razknjižijo podsestavi, če je teh seveda dovolj na zalogi.

Rezultati knjiženja takšne sestavnice artikla z njenimi podsestavi artiklov so naslednji:
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5.12 »Kako prenesemo artikel iz enega skladišča na drugega?«
Če želimo narediti preskladiščenje/prenos artikla iz enega skladišča na drugega
uporabimo dokument Interna izdaja, vnesemo partnerja, skladišče ter postavke za
preskladiščenje in kliknemo gumb Generiraj interni prejem.

Odpre se okno z izborom novega skladišča za prenos artiklov na drugo lokacijo in šifro
dokumenta internega prejema, ki ga želimo prenesti ter potrdimo z gumbom V redu.
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Odpre se Interni prejem, kjer se po zaključevanju dokumenta artikli prenesejo na želeno
lokacijo, hkrati se v spodnjem delu interne izdaje in internega prejema doda veza med
obema dokumentoma v zavihku Povezani dokumenti.

Spodaj je v poročilu razviden premik artikla iz ene lokacije na drugo.
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5.13 »Kako izpišemo zalogo artikla ter poslovne dogodke v povezavi z
določenim artiklom?«
Za namen pregleda zaloge imamo naslednja poročila (Blagovno poslovanje > Poročila):
•

Pregled zaloge po artiklih

•

Pregled zaloge po skladiščih

•

Pregled zaloge po serijskih številkah
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Za poslovne dogodke artikla tako pozitivnih in negativnih postavk po posameznih
dokumentih se uporablja poročilo Kartica artikla, ki se nahaja na Blagovno poslovanje >
Poročila > Kartica artikla.

Vsa poročila lahko filtriraš in izvoziš v različne formate.

5.14 »Kako izpišemo prodajo artikla?«
Za ta namen obstajata poročili:
•

Pregled prodaje
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•

Pregled prodaje po zalogi

Obe poročili lahko razporediš po nivojih, filtriraš in izvoziš v različne formate.
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