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Uporabljeni izrazi in oznake: 

‘…’ oznaka za stolpec v tabelaričnem prikazu 

{…} oznaka za list na zaslonu 

 “…” oznaka za tipko na tipkovnici 

<…> oznaka za gumb na zalonu 

escape sequences (sekvence): niz znakov, ki krmilo tiskalnik za mastno tiskanje, tiskanje v 

dvojni širini, podčrtano, ... 

format: niz znakov, ki pove način izpisa določevega podatka (datum, število, …) 

funkcija: določen del programskega paketa, ki omogoča celotno opravilo (na primer prevzem 

blaga, izdaja blaga) ali pa del opravila (izpis prevzemnega lista, izpis dnevnega iztržka, …) 

glava dokumenta: sestavljajo jo vsi podatki, ki se pojavijo enkrat v ceotnem dokumentu. Pri 

prevzemnem listu je to dobavitelj, datum dobave, številko dobavnice. Ti podatki se izpišejo 

na vrhu dokumenta 

gumb / kontrola je mesto na zaslon v obliki pravokotnika, ki vsebuje določen tekst na primer 

Potrdi. S klikom na tako mesto sprožimo določeno opravilo v programu. 

ikona / ikonca je oznaka na omizju na kateri kliknemo za start določenega programa 

klik sproženje opravila s pomočjo miške 

lastnost (šifranta) so posamezni podatki, ki so vsebovani v šifrantu, na podlagi katerih razvrtimo 

podatke v tabelaričnem prikazu lastnosti ali atributi so na primer nomenklatura, šifra, naziv, grupa, 

skupina, … 

mapa je mesto na omizju ali disku, kjer so shranjeni ikone in podatki v obliki datotek. 

modul se v navodilu uporabi tudi namesto funkcije 

noga dokumenta je tekst, ki se izpiše na vsakem listu dokumenta. 

podrobnosti ali postavke dokumenta so posamezne vrstice, ki sestavljajo dokument 

report je izdelamo poročilo, ki ga vidimo na zaslon, če kliknemo <Predogled> ali tiskamo. 

rubrika -> modul ali funkcija 

tabelarični prikaz je način prikazovanje podatkov vsebovanih v določenem šifrantu (artiklov, 

dobaviteljev, …), datoteki (dobavnice, facture, …), … Tabelarični prikaz ima stoplce, ki vsebujejo 

lastnosti prikazanih podatkov (nomenklatura, naziv, kraj, …) in vrstice, ki opisujejo posamezne 

elemente ali člene in dogodke. Presek stolpca in vrstice je lahko vnosno polje, kjer vnesemo ali 

popravimo podatke. 

vnosno polje je prostor na zaslonu kvadratne oblike v kateri vnesemo podatke. Sivo označena 

vnosna polja ne dovolijo popravljanja podatkov v njih. Taka polja lahko samo beremo –“read only” 

zaključek so podatki, ki se izpišejo na koncu dokumenta na primer opombe, klavzula za obresti, … 
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1. UVOD 

Programski paket Trgo SQL je namenjen poslovanju podjetjem, ki se ukvarjajo s trgovinsko (in/ali) 
storitveno dejavnostjo.  
Osnovni moduli so: 

1. šifranti 
a. Artikli 
b. Poslovni partnerji 
c. Tarifne stopnje 
d. Skupine 
e. Podskupine 
f. Grupe 
g. Merske enote 
h. Pošta 
i. Normativi 
j. Vrste plačil (plačilna sredstva) 
k. Tečaji 
l. Uporabniki 
m. Vrste cen 

2. poslovanje 
a. prevzem blaga 
b. izdaja blaga (dobavnica) 
c. fakturiranje (izbrane dobavnice) 
d. predračuni 
e. paragonska prodaja 
f. konsignacija/podkonsignacija 

3. razni pregledi in analize 
a. izhod blaga 

 dobavnice 

 fakture 

 predračuni 

 paragonska prodaja 

 knjiga izdanih računov 
b. vhod blaga 

 prevzemnice 
c. konsignacija 

 prenosnice 
d. analiza poslovanja 

 promet artikla 

 evidenca 

 prodaja (paragonska, fakture, skupaj) 

 nabava 
4. zaloga in ceniki 

a. sestavljanje in popravljanje cenika 
b. prikaz zaloge 
c. prikaz cenika 
d. sestavljanje in popravljanje akcijskega cenika 
e. zaloga posameznega artikla 

5. inventura 
6. nastavitve programa 
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2. ZAČETEK DELA S PROGRAMOM 

Programski paket instaliramo v skladu z navodili, ki so opisana pri instalaciji programskega paketa 
TRGO SQL.  Po instalaciji poiščemo v mapi Bokosoft, ki se nahaja na namizju, ikonco z nazivom 
TRGO SQL in davkrat kliknemo nanjo, za zagon programa. 
Po zagonu programa se nam pokaže okno namenjeno prijavi uporabnika, kjer izberemo 
uporabnika in vnesemo ustrezno geslo (slika 1-1). 

 

 

2-1 Prijava v sistem 

Po uspešni prijavi se odpre glavno okno programa, kjer lahko dostopamo do vseh modulov 
omenjenih zgoraj (slika 1-2). Na levi strani so najpogosteje uporabljene funkcije programa (sekcije) 
– poslovanje (prevzem, dobavnica, fakturiranje, predračun, paragonska prodaja), pregledi, zaloge 
in ceniki, vzdrževanje (šifrantov in nastavitev).  

 

 

2-2 Glavno okno programa 
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Pri prvem zagonu programa je potrebno nastaviti parametre programa. To storimo s klikom na 
gumb <nastavitve>, ki se nahaja pod sekcijo VZDRŽEVANJE (glej sliko 1-2). Odpre se nam okno, 
kjer vnesemo potrebne parametre (če niste prepričani katere vrednosti bi vnesli, se za pomoč 
obrnite na izdelovalca modula). Preko te maske – okna (glej sliko 1-3) lahko vnesemo naslednje 
nastavitve oziroma parametre: 

1.  Podatki o podjetju (tu vnesemo podatke o podjetju) 

2.  Splošno (nastavitve, ki veljajo za celoten program) 

3.  Prevzem (nastavitve veljajo za modul prevzem) 

4.  Dobavnica 

5.  Faktura 

6.  Predračun 

7.  Ceniki in zaloge 

8.  Paragonska prodaja 

9.  Prioritete 

10. Oštevilčenje dokumentov 

11. Skrbnik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 Nastavitve (tu vnašamo razne parametre programa) 
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2.1. Podatki podjetja  

Tukaj lahko nastavimo: 

 Naziv 

 Drugi naziv 

 Naslov 

 Št. poslovne enote – stroškovnega mesta 

 Ime poslovne enote - poslovalnice 

 Naslov poslovne enote – poslovalnice 

 Telefon in faks 

 TRR 

 Kraj izdaje računa 

 Sodišče 

 Osnovni kapital 

 Direktor 

 URL 

 E-mail 

 Davčna številka ali identifikacijska številka za DDV 

 Odgovorna oseba 

 Matična številka 
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2.2. Pod rubriko splošno nastavimo naslednje parametre: 

 

2.2.1. Privzete nastavitve: 

 1. zaokrožitev: vpišemo število decimalk pri nabavni ceni in prodajni ceni brez DDV 
običajno 2 

 2. zaokrožitev: vpišemo število decimalk pri prodajni ceni z DDV na primer 1 za eno 
decimalko 

 3. zaokrožitev: vpišemo število decimalk pri izravnavi prodajne vrednosti. 

  Format datum: format za izpis datuma. Običajno je to dd.mm.yyyy: dvomestni dan v 
mesecu (dd), dvomesti mesec (mm) in štirimestno leto (yyyy) 

 Maska datum: format za vnos datuma 

 Marža: procent privzete marže – to je procent marže, ki ga program predlaga pri prevzemu 
novih artiklov 

 Način prodaje: to je najbolj pogost način prodaje (redna ali konsignacija) pri prevzemu 
blaga. 

 Tarifa: najbolj pogosta tarifna stopnja pri prevzemu blaga: A – 8,5% DDV ali B – 20% DDV: 
A znižana stopnja DDV – 8,5% 
B normalna stopnja DDV – 20% 

 Direktni izpis dokumentov: s klikom na shrani in izpiši, se bo dokument natisnil – brez 
predhodnega predogleda na zaslonu 
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 Izbira vrsta cene: pri sestavljanju dobavnice, bo mogoče izbrati ali prodajamo z davkom, 
brez davka, domači trg, tuji trg,... 

 Tip temeljnice za GK: pride v poštev pri avtomatskem prenosu podatkov v Glavno Knjigo. 

2.2.2. E-mail: 

Tu nastavimo podatke, ki nam omogočajo pošiljanje sporočil preko elektronske pošte. Ti podatki 
so: 

 Strežnik za odhajajočo pošto (SMTP) 

 Strežnik za prihajočo pošto (POP3) 

 Uporabniško ime 

 Geslo za SMTP 

 Geslo za POP3 

 SMTP zahteva avtentikacijo 

 Vrata (port) za odhajajočo pošto (25) 
 

Te podatke dobimo pri podjetju, kjer imamo elektronsko pošto oz. internet stran (na primer Siol, 
Amis, Softnet, ...). Podatke lahko uvozimo iz nastavitev, ki jih jih imamo, če kliknemo na  
Uvozi iz priv. e-odjemalca. 
Vnešene podatke lahko shranimo ali prekličemo, če kliknemo na <Shrani> ali <Prekliči>. 
Nastavitev parametrov pod Splošno zaključimo s klikom na Izhod. 

2.3. Prevzem  

Tukaj lahko nastavimo: 

 Glavo prevzemnega lista – levi zgornji kot 

 Nogo prevzemnega lista 

 Možnost deviznega prevzema (fakturna cena v tuji valuti) 

2.4. Dobavnica  

Tukaj lahko nastavimo: 

 Glavo dobavnice – levi zgornji kot 

 Tekst na koncu dobavnice 

 Nogo dobavnice 

 Vrsta izpisa dobavnice 
k samo količine 
v količine in vrednosti 

 Možnost popravljanja naziva artiklov 

 Izbira reporta 

2.5. Faktura  

Tukaj lahko nastavimo: 

 Glavo fakture – desni zgornji kot 

 Tekst na koncu fakture 

 Tekst na koncu dobropisa 

 Nogo fakture 

 Izenačenje številke fakture s številko dobavnice (ko sestavljamo faktura se fakturi določi 
ista št. kot jo ima dobavnica) 

 Izbira reporta 

2.6. Predračun  

Tukaj lahko nastavimo: 

 Glavo predračuna – desni zgornji kot 

 Tekst na koncu predračuna 

 Nogo predračuna 
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 Možnost popravljanja naziva artiklov 

2.7. Ceniki in zaloge 

Tukaj lahko nastavimo: 

2.8. Paragonska prodaja 

Pod to rubriko nastavimo naslednje parametre: 

2.8.1. Paragonski tisklanik 

 Port: vrata, kjer je tiskalnik priključen: USB, LPT1, COM1, COM2, ... 

 Baud rate: hitrost komunikacije med tiskalnikom in računalnikom, če so vrata tipa COM* 

 Parnost: brez, liho ali sodo, če so vrata tipa COM* 

 Število bitov (7 ali 8) 

 Število stop bitov 

 Printer: priklučen paragonski tiskalnik: Epson TM300, Star 200, Matrični A4, ... 

2.8.2. Prikazovalnik za kupca 

 Port: vrata, kjer je prikazovalnik priključen: USB , COM1, COM2, ... 

 Baud rate: hitrost komunikacije med prikazovalnikom in računalnikom, če so vrata tipa 
COM* 

 Parnost: brez, liho ali sodo, če so vrata tipa COM* 

 Število bitov (7 ali 8) 

 Število stop bitov 

 Prikazovalnik: vrsta prikazovalnika (0 – brez, 1 – prva vrstica = artikel in cena + druga 
vrstica = znesek postavke, 20 – prva vrstica = artikel in cena + izpis trenutne vrednosti 
nakupa v drugi vrstici) 

 1. vrstica: prvi del izpisanega teksta na prikazovalniku ob startu paragonske prodaje 

 2. vrstica: drugi del izpisanega teksta na prikazovalniku ob startu paragonske prodaje 

2.8.3. Tekst na koncu paragona 

Tu vnesemo tekst, ki se izpiše na koncu paragonskega računa. Dolžina posamezne vrstice ne sme 
presegati 40 znakov vključno s presledki. Na primer: »Se zahvalujemo za nakup«. 

2.8.4. Tiskalniki - seznam 

Tu vnesemo »escape sequences«, ki nam oomogočajo:  
cutter: rezanje papirja po izpisu paragonskega računa 

 f_bold_off: izklop mastnega tiska 

 f_bold_on: vklop mastnega tiska 

 f_double_w_on: vklop dvojne širine črk 

 f_double_w_off: izklop dvojne širine črk 

 f_normal: vklop normalnega tiska – reset tiskalnika 

 f_cond_on: vklop zgoščenega tiska 

 f_cond_off: izklop zgoščenega tiska  

 drawer: odpiranje prdala preko tiskalnika 

 line_len: dolžina vrstice 

 vrsta: pove vrsta izpisa 
paragon - izpis na ozek papir (40 znakov v vrsti) 
A4 – širok izpis (80 znakov v vrsti) 
Fastreport – posebno oblikova (A5 na primer) 

 izpis glava paragona tudi za fizično osebo: omogoči ali onemogoči izpis glava paragona 
tudi za fizično osebo 

 spreminjanje cen: omogoči ali onemogoči popravljanje cen pri paragonski prodaji 
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 skoči v vnos začasnega kupca: omogoči ali onemogoči skoka v vnos začasnega kupca 

 Max. dni za pop. paragona: določi v kolikem času lahko popravimo paragon v primeru 
zmotu pri vnosu količin ali napačne izbere artikla. 

 
Po izbiri paragonskega tiskalnika brišemo presledke na koncu escape sekvenc.  
Sekvenca za predal (drawer) vnesemo: eps (to je samo za epson: p [0][50][100]), dos (zažene 
batch procedura), za ostalo to kar je vpisano ([27][7][7] [27][7]  za Star). 

2.9. Prioritete 

Tu določimo, do katerih funkicij ima uporabnik z določeno prioriteto dostop. Funkcije se lahko 
nastavijo ločeno za: 

 Prevzem 

 Dobavnico 

 Fakturo 

 Cenik 

 Predračun 

 Paragon 

 Ostalo 
 
Za vsak od zgoraj naštetih dokumentov razen za »Ostalo« lahko omogočimo ali onemogočimo 
nekatere ali vse spodaj naštete funkcije: 

 vnos 

 popravljanje 

 izpis 

 pregled 

 storno 

 fakturiranje 
 
Pri »Ostalo« je možno omogočiti ali onemogočiti spodaj naštete funkcije: 

 1. analiza 

 2. analiza 

 1. nastavitve 

 2. nastavitve 

 podatki 

 ažur. šifranta: ažuriranje vseh šifrantov 

 vnos inventure: vnos inventure 

 zaklj. inventure: zaključek inventure 
 
Vse vnešene podatke lahko shranimo ali prekličemo, če kliknemo na <Shrani> ali <Prekliči>. 
Nastavitev parametrov zaključimo s klikom na <Izhod>. 

 

2.10. Oštevilčenje dokumentov 

 
Tukaj nastavimo začetek oštevilčenja dokumentov ob novem letu ali prvi uporabi programa: 

 Št. prevzemnice 

 Št. dobavnice 

 Št. Fakture 

 Št. Paragona 

 Št. predračuna 

 Št. odjave 

 Št. Naročila 



9 

 
Za vsak od zgoraj naštetih dokumentov razen za »Ostalo« lahko omogočimo ali onemogočimo 
nekatere ali vse spodaj naštete funkcije: 

 vnos 

 popravljanje 

 izpis 

 pregled 

 storno 

 fakturiranje 
 
Pri »Ostalo« je možno omogočiti ali onemogočiti spodaj naštete funkcije: 

 1. analiza 

 2. analiza 

 1. nastavitve 

 2. nastavitve 

 podatki 

 ažur. šifranta: ažuriranje vseh šifrantov 

 vnos inventure: vnos inventure 

 zaklj. inventure: zaključek inventure 
 
Vse vnešene podatke lahko shranimo ali prekličemo, če kliknemo na <Shrani> ali <Prekliči>. 
Nastavitev parametrov zaključimo s klikom na <Izhod>. 
Ko smo vnesli vse potrebne nastavitve, lahko začnemo z vnosom šifrantov. 

2.11. Skrbnik 

 
Tukaj nastavimo šifro skrbnika sistema 
 

3. VNOS IN SPREMINJANJE ŠIFRANTOV 

Šifranti nam služijo kot osnova pri nadaljnjem delu s programom. Ob kliku na <Šifrant> se pojavi 
seznam šifrantov, ki jih uredimo: šifrant artiklov, poslovanih partnerjev, tarifnih stopenj, grup, 
skupin, merskih enot, poštnih številk, normativov, plačilnih sredstev, tečajne liste, uporabnikov in 
vrst cen. 
 

 

3-1 Ažuriranje šifrantov 

 
Po izbiri enega od šifrantov se na zaslon pojavi spodnja slika: 
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3.1. Šifrant artiklov 

 

3-2 Šifrant artiklov 

V zgornjem delu zaslona je seznam šifrantov, ki jih lahko izberemo. Znotraj izbranega šifranta 
lahko iščemo posamezni »element / član« šifranta preko določenih lastnosti. Pri artiklih je član 
posamezni artikel, lastnosti pa nomenklatura, naziv in kataloška številka. Pri večini šifrantov lahko 
vnesemo nov element ali popravimo že obstoječega (Vnos/Popravljanje). Celeten šifrant lahko 
prikažemo ali izpišemo v tabelarični obliki (Prikaz/Izpis). Podrobnosti posameznih šifrantov so 
spodaj opisani. 
 

 

 

3-3 Splošna kontrola ki se uporablja za vnos, premikanje, brisanje in spreminjanje 

Možnosti na kontroli: 

 Dodaj   

 Briši   

 Uredi   

 Osveži   

 V cenik   

 Prikaži promet artikla    

 Predogled   

 Izpis   

 Izhod   
 
 
 
Po izbiri tipke dodaj se pojavi spodnja slika: 
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Začeli bomo z vnosom podatkov o artiklu ali storitvi Polja opisana z krepko pisavo so obvezna 
(status, ki pove ali gre za storitev ali izdelek, določimo pri vnosu v cenik, kar si bomo ogledali v 
nadaljevanju). Vnos začnemo s klikom na tipko Dodaj  
Artikel vsebuje podatke, dodaten opis, ter serije: 

 Nomenklatura – šifra artikla, ki enolično določa artikel. Nomenklatura je lahko 13-mestna 
oznaka sestavljena iz številk in znakov. Vsak artikel mora imeti svojo nomenklaturo. Pri 
dodajanju novega artikla nam sistem sam poveča nomenklaturo za 1. Nomenklaturo 
spremenimo tako, da 2 x kliknemo v polje nomenklatura. 

 Naziv - naziv artikla (do 40 znakov) 

 Kataloška št. – oznaka, ki jo ima artikel pri dobavitelju (lahko je tudi kaj drugega) (20 
znakov) 

 Grupa - izberemo iz seznama grup (seznam grup sestavimo predhodno) 

 Skupina - izberemo iz seznama skupin (seznam skupin sestavimo predhodno) 

 Podskupina - izberemo iz seznama podskupin 

 Merska enota – izberemo iz seznama enot (seznam enot sestavimo predhodno)  

 Osnovna merska enota – izberemo iz seznama enot (seznam enot sestavimo predhodno) 

 Teža artikla – teža 

 Minimalna zaloga – količina, ki sproži vnos artikla v naročilnico (modul naročila) 

 Dimenzije – dimenzije materiala 

 Izstopna tarifna stopnja – izberemo iz seznama tarifnih stopenj (A = 8,5% DDV, B = 20% 
DDV, O = 0% DDV). Tarifna stopnja določa davek, ki se upošteva pri izdaji blaga ali storitev 

 Vstopna tarifna stopnja – izberemo iz seznama tarifnih stopenj (A = 8,5% DDV, B = 20% 
DDV, O = 0% DDV), Vstopna tarifa določa davek, ki se upošteva pri prejemu blaga – 
prevzemu. 

 Procent kala – predvideni kalo v % 

 Količina, ki se naroči – privzeta količina, ki se vnese ob naročilu 

 Obrnjena davčna obveznost 
 

Če želimo artiklu ali storitvi določiti ceno pritisnemo na gumb <V cenik> (artiklom se cena lahko 
določi tudi ob prevzemu – ne velja za storitve). Odpre se nam okno (slika 3-5), kjer vnesemo 
nomenklaturo (šifro artikla) ali kataloško št., in potrdimo s klikom na gumb <Potrdi>. 
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3-4 Izbira nomenklature artikla 

Odpre se okno (slika 3-6), kjer vnesemo podatke na podlagi katerih se oblikuje prodajna cena 
artikla. Parametri so: 

 Način prodaje - izberemo iz seznama. Pove na kakšen način bomo izbrani artikel 
prodajali: redna prodaja (artikel bo imel svojo zalogo in svojo nabavno ceno, vrednost 
marže je razlika med nabavno ceno in lastno ceno), storitev (artikel nima zaloge in 
nabavna cena je 0), konsignacija (artikel je last dobavitelja, dokler ga ne prodamo). 
POZOR!!! Nujno določite za kakšen status artikla gre – storitev, redna,… 

 Fakturna cena* - cena, ki je na dobavnici od dobavitelja. Če smo izbrali vrsto prodaje – 
storitev, vnesem kar našo lastno ceno (to je prodajna cena brez DDV). 

 Rabat, super rabat, extra rabat - to so procenti rabatov, ki nam jih odobri dobavitelj 

 Fiksni in odvisni stroški – stroški, ki nastanejo ob dobavi blaga 

 Nabavna cena – naša nabavna cena, ki se izračuna po formuli = Fakturna cena – rabat – 
super rabat – extra rabat + fiksni stroški + odvisni stroški ) in je ni možno spreminjati  

 Vstopni in izstopni DDV – parametra smo določili predhodno pri podatkih o artiklu 

 Marža - % marže določi vrednost marže, ki se prišteje k nabavni ceni in določi našo 
prodajno ceno brez DDV 

 Prodajna cena z DDV - prodajno ceno z DDV (lastna cena + DDV) lahko vnesemo sami. 
Če popravimo prodajno ceno z DDV se procent marže avtomatično preračuna . 

 Lastna cena ali prodajna cena brez DDV - prodajno ceno brez DDV lahko vnesemo sami. 
Če popravimo lastno ceno, se marža avtomatično preračuna (nabavna cena + marža). 

 
Ko vnesemo vse podatke jih (lahko) shranimo s klikom na gumb <shrani> ali <shrani in zapri>. 
Ko je artikel vnešen v cenik, ga lahko dodajamo na paragonski račun, predračun, dobavnico, ... 
Artiklov, ki jih nismo vnesli v cenik NE MOREMO izbrati pri paragonskem računu, predračunu, 
dobavnici, ... Seveda pa lahko vse te parametre določimo ob sestavljanju prevzemnega lista za 
artikle na redni in na konsignacijski prodaji. Cene je možno oblikovati tudi naknadno preko 
sekcije ZALOGA IN CENIKI (glej sliko 3-6) – gumb <sest./pop. cenika>. 
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3-5 Vnos podatkov, ki določajo našo prodajno ceno  
 
 
 
 
 

 

3.2. Šifrant poslovnih partnerjev 

V šifrant poslovnih partnerjev vnesemo podatke o partnerju - dobavitelju ali kupcu (slika 3-7). 
Novega partnerja dodamo s klikom na kontrolo +. 
Podatki ki določajo partnerja so: 

 Šifra* – podatek enolično določa partnerja. Šifra mora biti število. Šifro spremenimo tako, 
da 2 x kliknemo v polje šifra. 

 Ime* 

 2. del imena 

 Naslov* 

 Poštna št.* 

 E-mail 
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 Davčna št. – podatek je obvezen, če je partner pravna oseba 

 Zavezanec za DDV, Pravna os. 

 Naročilnica 

 Slab plačnik, neaktiven 

 Pogodbeni in super rabat – rabat, ki se upošteva pri sestavljanju dobavnice 

 Dni do valutacije – št. dni do valute 

 TRR, Telefon, fax, kontaktna oseba, pogodba, dovoljenje 

 Vrsta poslovnega partnerja – kupec (izbrali ga bomo lahko pri sestavljanju predračuna, 
dobavnice in fakture), dobavitelj (izbrali bomo lahko pri sestavljanju prevzemnega lista), 
oboje (ni omejitve) 

 

 
 

 

3-6 Ažuriranje partnerja 

Podatke o partnerju potrdimo s klikom na kontrolo ali prekličemo. Partnerja brišemo s klikom na -.  
 
Postopek dodajanja je za vse šifrante enak. Če želimo spremeniti podatke o šifrantu, se s 
pomočjo kontrole ali kontrole pomaknemo na željeno mesto in spremenimo podatke. 
Nekater šifrante je možno tudi iskati po določenem kriteriju.  
 
 

3.3. Šifrant tarifnih stopenj 

Tu vnesemo tarifne stopnje in procent DDV za posamezno tarifo: 

 Šifra je oznaka tarife 

 Naziv je naziv tarife 

 Davčna stopnja je procent DDV 

 TRR je račun na katerega nakažemo posamezni DDV 
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3.4. Šifrant grup 

Grupe omogočajo razporeditev artiklov v določene razrede. Vsaka grupa ima štirimestno oznako, 
naziv, tarifo in opis. V grupi se ponavadi nahajajo artikli, ki imajo isto tarifo. Ta podatek se uporabi 
pri izračunu kale in DDV pri inventuri. Vsak artikel ima samo eno grupo. Grupe so lahko na primer 
mlečni izdelki, alkoholne pijače, rezervni deli, ... 

3.5. Šifrant skupin 

Skupine omogočajo dodatno klasifikacijo artiklov. Vsaka skupina ima štirimestno oznako, naziv in 
poljubno mnogo podskupin. 

3.6. Šifrant merskih enot 

Merske enote povedo kakšne količine (m, kg, km, l,kos, ...) se prevzamejo in izdajo. Vsaka merska 
enota ima oznako in naziv, ki sta lahko različna na primer kg in kilogram. 

3.7. Šifrant poštnih številk 

Ta šifrant vsebuje seznam krajev in njihovih poštnih številk. Kraji (na primer iz tujine), ki niso v 
seznamu se vnesejo tako kot pri vseh vnosih. 

3.8. Šifrant normativov 

Normativi so artikli, ki jih prodamo, kot sestavino (skupek) več artiklov. Sestavni artikli so surovine, 
ki so bile prevzete pri prevzemu blaga. Primer normativa je lahko sendvič, kava z mlekom, 
novoletno darilo, sestavljeno vozilo. Vsak normativ ima poljubno mnogo surovin. Surovine za kavo 
z mlekom so: 0,007 kg kave, 0,1l mleka in 0,010 kg sladkorja. Normativi in surovine so artikli iz 
šifranta artiklov, ki imajo svojo ceno. Za razliko od surovin, normativi nimajo zaloge in se prodajo 
vedno v minus. Normativi se postavijo ponovno na 0, ko jih razknjižimo in s tem manjšamo zalogo 
surovin (glej razknjiževanje normativov). 

3.9. Šifrant vrst plačil 

Pri prometu blaga in storitve se srečujemo z več plačilnimi sredstvi kot so gotovina, čeki, boni, 
plačilne kartice, ... Plačilna sredstva vnesemo v ta seznam. 

3.10. Šifrant tečajne liste 

Ta šifrant vsebujo tečajno listo iz katere dobimo vrednost ene enote tuje valute v SIT. Podatek se 
uporabi pri deviznem prevzemu in fakturiranju. 

3.11. Šifrant uporabnikov 

Ta šifrant vsebuje seznam uporabnikov. Ob zagonu programa, se lahko prijavi le oseba, ki je 
vnešena v ta šifrant. Vsak uporabnik ima zaporedno številko, uporabniško ime, geslo, prioriteto in 
tekst, ki se izpiše na koncu paragonskega računa. Na primer: »Lep dan vam želi« (na koncu tega 
se vedno izpiše ime uporabnika). 

3.12. Šifrant vrst cen. 

Vrsta cene pove kako se izračuna prodajna cena za izbranega kupca. Možnosti so domači trg, 
izvoz in enotna davčna stopnja. 

4. POSLOVANJE 

Po vnosu nastavitev in šifrantov lahko začnemo uporabljati funkcije programskega paketa: 

 Prezemnice 

 Dobavnice 

 Fakturiranje 

 Predračuni 

 Paragonska prodaja 
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 Konsignacija/podkonsignacija 
 
V naslednjih razdelkih bodo opisane zgoraj naštete funkcije. 

4.1. Prevzemnice 

Ta modul omogoča: sestavljanje, popravljanje, prikaz oz. izpis in pregled prevzemnih listov. 
Sestavljanje prevzemnih listov: 
Modul zaženemo tako, da kliknemo Poslovanje, Prevzemnice, Sestavljanje.  
 
Na zaslonu se pojavi spodnja slika: 
 

 

4-1 Vnos prevzemnega lista - prevzemnice 

Vnos omogoča vnos prevzemnega lista;  
Popravljanje, preklic, brisanje pa ostale funkcije. 
 
Po kliku na <Vnos> vpišemo ali izberemo po vrsti: datum prevzem, način prodaje, dobavitelja, 
datum in številko dobavnice. Kliknemo na <Dodaj>. Ob vpisu prvega prevzemnega lista ali ob 
novem letu program predlaga številko 1. Pri vsakem naslednjem prevzemu blaga program vedno 
predlaga številko nazadnje vpisanega prevzemnega lista povečano za 1.  
Po kliku na <Dodaj> se osvetli vnosno polje pod nomenklaturo. Najprej izberemo artikel, ki ga 
želimo prevzeti. Če poznamo šifro ali kodo artikla jo vnesemo ali odčitamo in potrdimo z “Enter”. 
Artikel lahko izberemo tudi preko naziva, tako da vnesemo začetek naziva in pritisnemo “Enter”.  
Na zaslonu se nam odpre tabelarični prikaz, kot je prikazano na spodnji sliki: 
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4-2 Izbira artikla 

Artikel izberemo, tako da se postavimo nanj in: 

 pritisnemo <Enter> na tipkovnici; 

 kliknemo na gumb <Potrdi izbiro>; 
Če artikla, ki ga želimo prevzeti ni na razpredelnici, ga vnesemo tako, da kliknemo na <Dodaj 
(F10)>. 
Po izbiri artikla vnesemo po vrsti pod stolpci z oznakami: 

 Količina: količino, ki jo prevzemamo  

 Fakt. cena: fakturno ceno  

 rabat: procent rabata, ki nam ga je odobril dobavitelj  
Te tri podatke dobimo iz dokumenta na podlagi katerega delamo prevzem. To je po navadi 
dobavnica ali faktura, ki jo izda dobavitelj. Po vnosu teh podatkov program izračuna nabavno ceno 
in nabavno vrednost brez DDV. Nato vnesemo pod stolpci z oznakami: 

 Marža: procent marže, ki ga želimo kalkulirati 

 Prod. cena z DDV: naša prodajna cena z DDV. 
Po vnosu prvega artikla postopek ponovimo za vse artikle, ki jih želimo prevzeti. 
Po končanem vnosu kliknemo na <Opombe> za vnos opomb ali na <Zaključek>. 
Izberemo lahko izmed: 

 <Shrani>: za shranjevanje prevzemnega lista 

 <Shrani in izpiši>: za shranjevanje in izpis prevzemnega lista 

 <Izhod>: za izhod iz prevzemnega lista 
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Popravljanje, preklic, brisanje: Po kliku na <Popravljanje preklic, brisanje> se na zaslonu pojavi 
spodnja slika: 
 

 

4-3 Popravljanje prevzemnice 

V vnosnem polju 'Številka prevzema' vtipkamo številko prevzemnega lista, ki ga želimo popraviti, 
preklicati ali brisati. Vnesemo leto prevzema in kliknemo <Potrdi>. Na zaslonu se pojavi glava 
prevzemnega lista. Če smo vnesli pravi prevzemni listi (preveri dobavitelja in števiklo dobavnice), 
kliknemo <Nadaljuj>. Program nas opozori z naslednjim stavkom: 

P O Z O R! Ali naj v ceniku obveljajo cene, ki so na tem prevzemnem listu? 
Če želimo popraviti cenik kliknemo <OK>. V nasprotnem primeru pa <Ne> (na primer kadar 
popravljamo starejši prevzemni listi zaradi usklajevanja z računovodstvom ali dobaviteljem). 
Na zaslonu se pojavijo postavke prevzemnega lista. Podatke posamezne postavke lahko 
popravimo ali celotno postavko brišemo. Po zaključku popravljanja postavk, lahko: 

 shranimo sprememebe (<Shrani>),  

 shranimo in izpišemo (<Shrani in izpiši>)  celoten prevzemni list,  

 nadaljujemo (<Nadaljevanje>) s popravljanjem prevzemnega lista,  

 prekličemo (<Prekliči>)  zadnje popravke,  

 brišemo (<Briši>) ali  

 storniramo (<Storno>)  prevzemni list. 
 
Prikaz/izpis omogoča prikaz in izpis prevzemnih listov. Ko se prikaže maska za prikaz/izpis  
vpišemo začetno in končno številko prevzemnih listov, ki jih želimo prikazati ali izpisati in potrdimo 
s klikom na <Potrdi>.  Na zaslonu se prikažejo desno zgoraj glave prevzemnih listov, spodaj pa 
postavke izbranega prevzemnega lista. Če kliknemo na <Predogled> ali <Tiskaj>, se bodo izpisali 
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vsi prevzemni list, ki jih vdimo na zaslonu. 
 
Pregled prevzemnic omogoča sumarni pregled prevzemnih listov za izbrano obdobje. Po kliku 
vnesemo začetni in končni datum obdobja ter potrdimo s klikom na <Potrdi>. 
Modul omogoča tudi pregled nedokončanih prevzemnih listov. 
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4.2. Dobavnice 

Ta modul omogoča: sestavljanje, popravljanje in prikaz oz. izpis dobavnic. 
 
Sestavljanje dobavnic: 
Modul zaženemo tako, da kliknemo Poslovanje, Dobavnice, Sestavljanje. Na zaslonu se pojavi 
spodnja slika: 
 

 

4-4 Vnos dobavnice 

 
Vnos omogoča vnos dobavnice;  
Vnos na podlagi predračuna omogoča sestavljanje dobavnice na podlagi že izdanega 
predračuna;   
Popravljanje, preklic, brisanje pa ostale funkcije.  
 
Po kliku na <Vnos> vpišemo ali izberemo po vrsti: datum izdaje (to je datum konca dobave blaga 
oz. storitve), datum začetka dobave, kupca, številko naročilnice. Če želimo izpisati dobavnico in 
fakturo v drugi valuti kot je SIT, jo izberemo in vpišemo tečaj. Nato kliknemo na tipko <Dodaj>. Ob 
vpisu prve dobavnice ali ob novem letu program predlaga številko 1. Pri vsaki naslednji izdaji blaga 
program vedno predlaga številko nazadnje vpisane dobavnice povečano za 1.  
Po kliku na tipko <Dodaj> se osvetli vnosno polje pod nomenklaturo. Najprej izberemo artikel, ki ga 
želimo izdati. Če poznamo šifro ali kodo artikla jo vnesemo ali odčitamo in potrdimo z “Enter”. 
Artikel lahko izberemo tudi preko naziva, tako da vnesemo začetek naziva in potrdimo z “Enter”. 
Na zaslonu se nam odpre tabelarični prikaz kot je prikazano na spodnji sliki: 
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4-5 Izbira artikla pri dobavnici 

Artikel izberemo, tako da se postavimo nanj in: 

 pritisnemo »Enter« na tipkovnici; 

 kliknemo na gumb <Potrdi izbiro>; 
Če artikla, ki ga želimo izdati ni na razpredelnici, ga vnesemo tako, da kliknemo na <Nov (F10)>. 
Po izbiri artikla vnesemo po vrsti pod stolpci z oznakami 

 Količina: količina, ki jo želimo izdati  

 Prod. cena brez DDV: prodajna cena brez DDV (cena, ki se izpiše je iz cenika)  

 rabat: procent rabata, ki ga odobrimo  
Po vnosu teh podatkov program izračuna prodajno vrednost z DDV. Po vnosu prvega artikla 
postopek ponovimo za vse artikle, ki jih želimo izdati. 
Po končanem vnosu kliknemo na <Opombe> za vnos opomb. Po vnosu opomb kliknemo na 
<Zaključek>. 
Pri vnosnem polju »Izdal«, se izpiše prijavljeni uporabnik. Vpišemo dostavno mesto in  izberemo 
lahko izmed 

 <Shrani>: za shranjevanje dobavnice 

 <Shrani in izpiši>: za shranjevanje in izpis dobavnice 

 <Prekliči>: za preklic dobavnice 

 <Izhodi>: za izhod iz dobavnice 
 
Dobavnico lahko takoj ali kasneje fakturiramo (glej naslednje poglavje – Fakturiranje). 
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Popravljanje, preklic, brisanje: Po kliku na »Popravljanje preklic, brisanje« se na zaslon pojavi 
spodnja slika: 

 

4-6 Popravljanje dobavnice 

V vnosno polju 'Številka dobavnice' vnesemo številko dobavnice, ki jo želimo popraviti, preklicati ali 
brisati. Vnesemo leto dobave in kliknemo <Potrdi>. Na zaslonu se pojavi glava dobavnice. Če smo 
vnesli pravo dobavnico (preveri kupca in številko naročilnice), kliknemo <Nadaljuj>. Na zaslonu se 
pojavijo postavke dobavnice. Podatke posamezne postavke lahko popravimo ali celotno postavko 
brišemo. Po zaključku popravljanja postavk lahko: 

 shranimo spremembe (<Shrani>),  

 shranimo spremembe in izpišemo (<Shrani in izpiši>)  celotno dobavnico,  

 nadaljujemo (<Nadaljevanje>) s popravljanjem dobavnice,  

 prekličemo (<Prekliči>)  vse popravke,  

 brišemo (<Briši>) ali  

 storniramo (<Storno>)  dobavnico. 

Prikaz/izpis omogoča prikaz in izpis dobavnic. Po zagonu modula vpišemo začetne in končne 
številke dobavnic, ki jih želimo prikazati ali izpisati in potrdimo s klikom <Potrdi>.  Na zaslonu se 
prikažejo desno zgoraj glave dobavnic, spodaj pa postavke izbrane dobavnice. Izbrane dobavnice 
lahko prikažemo na zalson s klikom <Predogled> ali jih natisnemo brez predogleda <Tiskaj>. 
 
Vnos na podalagi predračuna  omogoča sestavljanje dobavnice na podlagi že vnešenega 
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predračuna. Po zagonu modula vnesemo številko in leto predračuna ter kliknemo <Potrdi>. Na 
zaslonu se nato pojavijo postavke iz predračuna. Nadaljevanje je enako kot pri sestavljanju ali 
popravljanju dobavnice. 
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4.3. Fakturiranje 

Ta modul omogoča: fakturiranje dobavnic, zbirno fakturiranje, popravljanje faktur, prikaz oz. 
izpis faktur, vnos plačila in pregled izdanih faktur. Po zagonu modula se na zaslon pojavi 
spodnja slika: 
 

 

4-7 Fakturiranje 

Sestavljanje na podlagi dobavnice: Modul omogoča sestavljanje fakture na podlagi izdane 
dobavnice. Najprej vnesemo številko dobavnice in leto dobave ter kliknemo <Potrdi>. Levo spodaj 
se prikažejo postavke dobavnice, desno pa ostali podatki. Vnesemo po vrsti, datum fakturiranja ( 
obvezno potrdimo z pritiskom na gumb <Enter>),  šifra kupca oz. plačnika, številko naročilnice, 
število dni od datuma fakturiranja do datuma valutacije, datum plačila, če je faktura bila že plačana 
(na primer plačilo na podlagi predračuna – glej vnos plačila).Vnesemo opombe in zaključimo s 
klikom <Shrani> ali <Shrani in izpiši>. 

Prikaz/izpis omogoča prikaz in izpis faktur. Po startu modula vpišemo začetne in končne številke 
faktur, ki jih želimo prikazati ali izpisati ter potrdimo s klikom <Potrdi>.  Na zaslonu se prikažejo 
desno glave faktur, levo pa postavke izbrane fakture. Fakture lahko prikažemo na zaslon s klikom 
na <Predogled> ali jih neposredno natisnemo <Tiskaj>. 
 
Zbirno fakturiranje omogoča fakturiranje vseh nefakturiranih dobavnic določenega kupca z eno 
fakturo. Tak način fakturiranje uporabimo na primer pri delnih dobavah z dekadnim fakturiranjem. 
Po zagonu modula izberemo kupca in potrdimo s klikom <Potrdi>.  Na zaslonu se prikažejo desno 
zgoraj glave nefakturiranih dobavnic, levo pa postavke izbrane dobavnice (slika 4-7).  
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4-8 Zbirno fakturiranje 

Na desni strani, kjer so prikazane vse nefakturirane dobavnice izberemo dobavnice, ki naj jih 
program zajame, ter kliknemo z desnim miškinim gumbom. Pojavi se podmeni, kjer lahko izberemo 
»Fakturiraj izbrane dobavnice« - fakturirali bomo samo izbrane in »Fakturiraj vse dobavnice« - 
fakturirane bodo vse dobavnice, ki jih vidimo na zaslonu. Zaključimo z klikom na gumb <Shrani> ali 
<Shrani in izpiši>. 
 
Popravljanje fakture omogoča popravljanje izbrane fakture. Vnesemo številko fakture in leto, ko 
je bila izdana ter kliknemo potrdi. 

4.4. Predračuni 

Ta modul omogoča: sestavljanje, popravljanje in prikaz oz. izpis predračunov. Predračune se 
sestavljajo, popravljajo, prikažejo in izpišejo na enak način kot dobavnice. Za razliko od dobavnic 
predračuni ne spremenijo zaloge artiklov. 

4.5. Konsignacija/podkonsignacija 

Ta modul omogoča: prenos blaga h kupcu, ki prevzame naše blago na konsignacijsko prodajo in 
sestavljanje dobavnice na podlagi odjave blaga. Po zagonu modula za prenos blaga na 
konsignacijo se na zaslonu pojavi spodnja slika: 
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4-9 Prenos na podkonsignaijo 

Vnesemo datum prenosa, izberemo konsignatorja in kliknemo <Dodaj>. Nato vnesemo vse 
postavke prenosnice in zaključimo tako kot pri prevzemnem listu. Sestavljeno prenosnico lahko 
popravimo, prekličeno, storniramo in ponovno prikažemo ali izpišemo. Pri prenosu na 
podkonsignacijo, se zaloge (količine) artiklov na redni prodaji zmanjšajo artiklom na 
podkonsignaciji pa povečajo. 
 
Po zagonu modula (Poslovanje->Konsignacija/podkonsignacija->Izdaja dobavnice konsignatorju) 
za izdajo dobavnice konsignatorju se pojavi spodnja slika: 
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4-10 Izdaja dobavnice konsignatorju 

Vnosna maska in s tem postopek vnosa je enak kot pri sestavljanju navadne dobavnice. 

5. PREGLEDI 

Funkcije v tem delu programa omogočajo pregled in analizo podatkov iz dokumentov, ki smo jih 
vnesli. Fukcije zajemajo: 

 Izhod balaga 

 Vhod blaga 

 Konsignacijo 

 Analizo poslovanja 
V naslednjih razdelkih bodo opisane zgoraj naštete funkcije. 

5.1. Izhod blaga 

Ta modul omogoča pregled: 

 dobavnic,  

 faktur,  

 predračunov,  

 paragonske prodaje in  

 sestavljanje knjige izdanih računov. 
Za vse preglede vnesemo začetni in končni datum obdobja ter potrdimo vnos. Na zaslonu se 
prikaže tabelarični pregled, ki ga lahko tiskamo. Možno je tudi tiskanje posameznega dokumenta 
(postavimo se na željeni dokument in z desnim gumbom na miški kliknemo nanj). 
Pri knjigi izdanih računov ravno tako vnesemo začetni in končni datum obdobja. Po kliku <Potrdi> 
se knjiga sestavi. Prikažemo jo s klikom na <Predogled>. 
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5.2. Vhod blaga 

Ta modul omogoča pregled prevzemnih listov. 
Za vse preglede vnesemo začetni in končni datum obdobja, in potrdimo vnos. Na zaslon se prikaže 
tabelarični pregled, ki ga lahko tiskamo. Možno je tudi tiskanje posameznega prevzemnega lista 
(postavimo se na željeni prevzemni list in z desnim gumbom na miški kliknemo nanj). 

5.3. Konsignacija 

Ta modul omogoča pregled konsignacije in podkonsignacije. 
Vnesemo začetni in končni datum obdobja ter potrdimo vnos. Na zaslonu se prikaže tabelarični 
pregled, ki ga lahko tiskamo. 

5.4. Analiza poslovanja 

Ta modul omogoča pregled: 

 prometa posameznega artikla,  

 sestavljanje in prikaz evidenc,  

 analitiko prodaje in nabave. 

5.4.1. Promet artiklov  

Modul nam omogoča prikaz in izpis skladiščne kartice posameznega artikla od določenega datuma 
do tekočega dneva. Po zagonu modula vnesemo začetni datum pregleda, izberemo način prodaje, 
artikel in kliknemo <Potrdi>. Podatki se lahko prikažejo tudi grafično. 

5.4.2. Evidenca 

Modul omogoča sestavjanje pregleda nabave, prodaje, nivelacije po artklih, dokumentih in dnevih. 
Po zagonu modula se na zaslonu pojavi: 

 

 

5-1 Evidence 
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Zgoraj so naštete možnosti, ki jih lahko opravimo:  

 pregled po artiklih,  

 pregled posameznega artikla,  

 TDR,  

 zapisnik o spremembi cene (direktne nivelacije) in  

 sestavljanje evidence. Na desni strani so izpisana obdobja (stolpec OD in stolpec DO) za 
katera lahko opravimo preglede. Pri sestavljanju teh evidenc vnesemo začetni in končni 
datum. 

5.4.3. Analiza prodaje 

Modul omogoča analizo prodaje po urah, uporabnikih, načinu plačila, mesecih, grupah, skupinah, 
dnevih, kupcih, tarifah, načinu prodaje in artiklih. Pregled lahko ločeno opravimo za paragonsko 
prodajo, dobavnice ali za oboje skupaj. Podatki se lahko prikažejo in izpišejo v tabelarični ali 
grafični obliki. 

5.4.4. Analiza nabave 

Modul omogoča analizo nabave po mesecih, grupah, skupinah, dnevih, dobaviteljih, tarifah, načinu prodaje 
in artiklih. Podatki se lahko prikažejo in izpišejo v tabelarični ali grafični obliki. 

6. ZALOGE IN CENIKI 

Modul omogoča  

 sestavljanje in popravljanje cenika 

 prikaz in izpis zalog 

 prikaz in izpis cenika 

 sestavljanje akcijskega cenika artiklov 

 prikaz zaloge artikla 
V naslednjih razdelkih bodo opisane zgoraj naštete funkcije. 

6.1. Sestavljanje in popravljanje cenika 

Ta modul omogoča sestavljanje rednega in razpisnega cenika ter pregled razpisnih cenikov. 
Redni cenik sestavimo tako, da izberemo oziroma vnesemo artikel in mu določimo prodajne 
parametre: fakturno ceno, rabat, ekstra rabat, fiksni stroški, odvisni stroški, (nabavno ceno), 
procent marže in ali prodajno vrednost z DDV. 

6.2. Prikaz in izpis cenika 

Ta modul omogoča prikaz in izpis zalog v tabelarični obliki. 

6.3. Akcija artiklov 

Ta modul omogoča sestavljanje, prikaz in izpis akcijskih cenikov. Po startu modul se pojavi 
spodnja slika. Vnesemo začetni in končni datum akcijskega obdobja ter procent popusta. Akcijski 
cenik lahko sestavimo za celotno grupo, skupino ali za posamezni artikel. 
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6-1 Spremembe cen in akcijska prodaja 

6.4. Zaloga artikla 

Ta modul omogoča prikaz in izpis zaloge in cene posameznega artikla. 

7. VZDRŽEVANJE 

Modul omogoča  

 vnos, popravljanje, prikaz in izpis šifrantov (glej zgoraj) 

 nastavitev delovnih parametrov (glej zgoraj) 

8. POVEZAVA Z DRUGIMI MODULI 

Modul omogoča  

 izračun plač 

 vnos inventure 

 pomoč na daljavo 

 popravljanje zaloge na podlagi prometa. 

9. PARAGONSKA PRODAJA 

Program Paragonska prodaja je samostojen modul, ki omogoča prodajo na drobno. Po zagonu 
paragonske prodaje in prijavi se na zaslon pojavi spodnja slika: 
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9-1 Glavno okno v programu Paragonska prodaja 

Iz zgornje slike se vidijo vse fukncije paragonske prodaje: 

 <1 Vpis računa>: omogoča sestavljanje in izpis paragonskega računa. Način izbire in 
potrditve artikla, je enak kot pri sestavljanju dobavnice. Po vpisu postavke vnesemo način 
plačila. 

 <2 Izpis računa> omogoča ponovni izpis računa. To funkcijo potrebujemo, kadar npr.: 
zmanjka papirja na paragonskem tiskalniku. 

 <3 Popravljanje računa> omogoča popravljanje posamezne postavke ali dodajanje novih 
postavk v paragonskem računu. 

 <4 Popravljanje načina plačila> uporabimo, kadar želimo spremeniti način plačila 
določenega računa na primer iz gotovine v kreditno kartico ali obratno 

 <5 Poročilo prodaje (dnevni iztržek)> omogoča prikaz in izpis dnevnega iztržka. Iztržek 
lahko izpišemo tudi za daljše obdobje kot je en dan. 

 <6 Pregled zalog posameznega artikla> omogoča prikaz zalog posameznega artikla. 

 <7 Vračilo blaga> ima enako funkcijo kot vpis računa, vendar lahko vnesemo negativno 
količino za artikel, ki se vrača. 

 <8 Storniranje računa> sestavi račun v minus za celoten izbran račun. 

 <9 Ostalo> omogoča tabelarični in grafični prikaz podatkov paragonske prodaje. 
Do vseh opisanih funkcij, lahko dostopamo tudi preko menija (Poslovanje->Paragonska prodaja) v 
programu TRGO SQL. 
 

10. DODATKI 

Delo z tabelaričnimi prikazi 
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11. Kazalo slik 

2-1 Prijava v sistem 2 
2-2 Glavno okno programa 2 
2-3 Nastavitve (tu vnašamo razne parametre programa) 3 
3-1 Ažuriranje šifrantov 9 
3-2 Šifrant artiklov 10 
3-3 Splošna kontrola ki se uporablja za vnos, premikanje, brisanje in spreminjanje Napaka! 
Zaznamek ni definiran. 
3-4 Ažuriranje (do posameznih šifrantov dostopamo preko zavihkov  zgoraj)Napaka! Zaznamek ni 
definiran. 
3-5 Izbira nomenklature artikla 12 
3-6 Vnos podatkov, ki določajo našo prodajno ceno 13 
3-7 Ažuriranje partnerja 14 
4-1 Vnos prevzemnega lista - prevzemnice 16 
4-2 Izbira artikla 17 
4-3 Popravljanje prevzemnice 18 
4-4 Vnos dobavnice 20 
4-5 Izbira artikla pri dobavnici 21 
4-6 Popravljanje dobavnice 22 
4-7 Fakturiranje 24 
4-8 Zbirno fakturiranje 25 
4-9 Prenos na podkonsignaijo 26 
4-10 Izdaja dobavnice konsignatorju 27 
5-1 Evidence 28 
6-1 Spremembe cen in akcijska prodaja 30 
9-1 Glavno okno v programu Paragonska prodaja 31 
 


