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1. Prijava in odjava z dela
Na delo se prijavite s pritiskom na gumb Delovni čas (1)  in nato na gumb  Začetek  dela (2). Kadar ste 
prijavljeni na delo je v statusni vrstici viden čas prijave (3). Na voljo so tudi druge opcije – zaključek dela,  
odhod in prihod z malice in podobno.  V tem meniju lahko opravite tudi pregled dela za tekoči in prejšnji 
mesec. Vsem uporabnikom trenutno prijavljenim na delo se na prijavnem zaslonu pokaže tudi gumb za 
hitro prijavo v program (login). 
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Slika 1: Registracija delovnega časa



2. Delo z denarnicami

Prevzem denarnice

Po prijavi na delo lahko prevzamete denarnico. To storite z gumbom Denarnice in blagajne (1). Najprej si 
izberete denarnico (2), ki bi jo radi prevzeli, potem pa pritisnete na gumb Prevzem (3). Nato vnesete stanje 
denarja  v  denarnici  (4)  in  pritisnete  Potrdi (5).  Izbirate  lahko  samo  denarnice,  ki  še  niso  dodeljene 
nobenemu uporabniku.
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Slika 2: Izbira denarnice za prevzem



Oddaja denarnice

Tudi  oddajanje  denarnice  začnemo s  pritiskom na gumb  Denarnice  in  blagajne,  nato  izberemo svojo 
denarnico in pritisnemo gumb Oddaj. Vpišemo znesek prenosa in menjalnino in pritisnemo potrdi. Znesek 
prenosa je znesek, ki ga bomo vzeli iz denarnice, menjalnina pa je znesek, ki ostane v denarnici po oddaji. 
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Slika 3: Vnos stanja v denarnici pri prevzemu

Slika 4: Oddaja denarnice



3. Začetek in zaključek prodaje
V prodajo - vnos naročil in izdajo računov – vstopite tako, da na glavnem meniju pritisnete gumb Prodaja. 

Dokler ne poženete začetka prodaje, sama prodaja ni možna. Če prodaja še ni v teku jo lahko začnete s  
pritiskom na gumb Začni prodajo in ob tem se ta gumb spremeni v gumb Zaključi prodajo. 

4. Shranjevanje naročila in izdaja računa

Shranjevanje naročila

Naročilo shranimo z gumbom Shrani. Ko ga shranimo dobi številko naročila in se doda med vaša odprta 
naročila. Do svojih shranjenih računov dostopate preko gumba  Moja odprta naročila (glej poglavje  Moja 
odprta naročila, vsa odprta naročila in izdani dokumenti, stran 11). 
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Slika 5: Shranjevanje naročila



Izdaja računa

Račun lahko izdamo na dva načina. Kadar stranka plača z gotovino je najenostavneje da uporabimo gumb 
Račun (gotovina), če pa način plačila ni gotovina ali pa stranka želi plačati z več različnimi načini plačila 
(recimo študentski bom in razlika v gotovini) pa uporabimo gumb Račun (drugo). 
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Slika 6: Izdaja računa



5. Razdelitev naročila in delni račun 
Če se gostje na enem mestu strežbe razdelijo, npr. del gostov se presede drugam ali pa nekdo plača del 
naročenih artiklov, opravite razdelitev naročila s pritiskom na tipko Razdeli naročilo. Pojavi se novo okno, 
razdeljeno na dva dela. Na levi strani se izpišejo artikli v izbranem naročilu, na desni pa se bodo pojavili  
artikli, ki jih želite prenesti na ločen račun.

Artikle  iz  izbranega naročila  prenesete  na  nov  račun preprosto s  pritiskom na posamezen artikel.  Ob 
vsakem pritisku na posamezen artikel se bo prenesel en kos izbranega artikla, z večkratnim pritiskom pa 
prenesemo več artiklov.

Z gumbom Potrdi bomo naročilo razdelili na dva dela, lahko pa tudi izdamo delni račun z gumbom Delni 
račun.
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Slika 7: Razdelitev naročila



Dvakrat pritisnemo na artikel Smile 0,33 lit na levi strani okna; artikel se bo pojavil na desni strani okna. 
Sočasno se bo spodaj prikazal skupni znesek posameznega računa. 

S pritiskom na tipko Potrdi potrdite razdelitev naročila, ki se sedaj pojavi ločeno v seznamu naročil.

Novi del naročila se bo pojavil  v seznamu vseh naročil,  s pritiskom na tipko  Račun (gotovina / drugo) 
izvedete izpis računa.
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Slika 8: Primer razdelitve naročila



6. Originalen račun 
Originalen račun izdamo s pritiskom na gumb Račun (drugo). Pokaže se okno za izbiro načina plačila.  
Tukaj je potrebno odkljukati opcijo Originalen račun. Če za to naročilo še nismo izbrali stranke se nam bo 
ob tem pokazalo okno za izbiro stranke. Določimo še način plačila in z gumbom Račun izdamo originalen 
račun. 

7. Razlika med naročilnico in dobavnico
Naročilnica je dokument, ki ga ponavadi ena firma izda drugi firmi in s tem potrdi, da naroča blago ali 
storitev. Naročnik se s tem dokumentom se zavezuje, da bo plačal naročeno blago ali storitev. Naročilnica 
se šteje v dnevni promet.

Dobavnica  je  dokument,  ki  se  izda  stranki  ob  tem,  ko  ji  dobavimo  neko  robo  ali  opravimo  storitev.  
Dobavnica  se  ne  šteje  v  dnevni  promet.  V  dnevni  promet  se  šteje  šele  račun,  ko  ga  izdamo  za  to 
dobavnico. Za več dobavnic hkrati pa lahko izdamo tudi zbirni račun. Tudi zbirni račun se šteje v dnevni  
promet.
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Slika 9: Originalen račun



8. Moja odprta naročila, vsa odprta naročila in izdani dokumenti
Na desni polovici zaslona imate možnost pregledovati naročila in izdane dokumente (računi, dobavnice, 
reprezentance,...). Svoja naročila in dokumente vidite s pritiskom na gumba Moja odprta naročila in Moji  
izdani  računi.   Če  imate  privilegij  za  pregledovanje  dokumentov  ostalih  uporabnikov,  pa  lahko  lahko 
pregledujete tudi naročila in izdane dokumente drugih uporabnikov z gumboma Vsa odprta naročila in Vsi  
izdani računi. 

9. Izdaja dobavnice, interne porabe in reprezentance
Pri vnosu naročila namesto izdaje računa izberete opcijo Izdaj >> (1), nato pa izberete Dobavnico (2). 
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Slika 10: Pregledovanje računov in naročil

Slika 11: Izdaja dobavnice



V kolikor še niste izbrali stranke za to naročilo se vam bo pojavilo okno, kjer izberete stranko. Stranko lahko 
izberete iz seznama, lahko pa tudi uporabite iskalnik, pri čemer morate v polje Iskalni niz vnesti nekaj črk 
naziva stranke. 

Iz dobavnice nato izdate račun v manager meniju v funkciji  Prodaja-Nefakturirane dobavnice. Možno je 
izdati tudi zbirni račun za več dobavnic hkrati.

Postopek  za  izdajo  interne  porabe  ali  reprezentance  je  praktično  enak,  edina  razlika  je  da  namesto 
Dobavnice izberete Reprezentanco oz. Interno porabo.

Nastavljivo je, ali se ob zaključku naročila kot interna poraba ali kot reprezentanca izpiše listek ali ne. To se  
nastavi  v  manager  meniju,  Orodja-Nastavitve-Poslovanje-Prodaja-Prodaja  v  blagajni,  opcija  Tiskanje 
dokumenta interne porabe oz. reprezentance.

10. Način plačila in sprememba načina plačila
Kadar stranka ne plača z gotovino izdamo račun z gumbom Račun (drugo). Pokaže se okno (glej sliko 9, 
stran 10), v katerem izberemo način plačila. Ko izberemo način pritisnemo gumb Račun s katerim izdamo 
račun. Če želimo lahko izberemo tudi več različnih načinov plačila. 

V primeru,  da se stranka premisli  lahko način plačila tudi spremenimo. Najprej izberemo račun,  ki  mu 
želimo spremenit način plačila, nato pa pritisnemo gumb Spremeni plačilo. Spet se nam pokaže okno za 
izbiro načina plačil. 
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Slika 12: Izbira stranke



11. Prenos naročil na novo mizo (mesto strežbe)
Najprej  moramo odpreti  naročilo za urejanje.  To storimo tako,  da najprej  izberemo naročilo (1),  potem 
pritisnemo gumb Uredi naročilo (2). 
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Slika 13: Odpiranje naročila za urejanje



Naročilo je sedaj odprto za urejanje. Za spremembo mesta strežbe pritisnemo  gumb Določi >> (3) nato 
gumb Mesto strežbe (4). Pokazala se bodo mesta strežbe, ki so na voljo, mi pa izberemo  tistega, ki ga 
želimo.
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Slika 14: Sprememba mesta strežbe



12. Prenos naročila na drugega natakarja (prodajalca)
Pritisnemo gumb  Prenos naročila in nato izberemo natakarja (uporabnika)  na katerega naj  se naročilo 
prenese. 
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Slika 15: Prenos naročila



Naročilo sedaj „čaka na prenos“ (to piše tudi na zgornjem delu naročila). V tabeli naročil so taka naročila  
označena s posebno ikono v stolpcu  Opomba. Natakar na katerega prenašamo naročilo ga mora sedaj 
sprejeti. To lahko stori z gumbom Sprejmi prenos. 
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Slika 16: Izbira uporabnika

Slika 17: Prevzem naročila, ki čaka na prenos



13. Stornacija naročila in računa 
Naročila za katera še niste izdali  računa ali  kakega drugega dokumenta  lahko stornirate (izbrišete)  s 
pristiskom na tipko Storniraj naročilo. Pojavi se okno, v katerega vpišete razlog za stornacijo. 

Pri naročilih za katere je že bil izdan dokument, se gumb za stornacijo spreminja. Če želimo stornirati račun 
pritisnemo gumb  Storniraj  račun,  za  stornacijo  dobavnice  na  gumbu piše  Storniraj  dobavnico,  in  tako 
naprej. Po pritisku na gumb za stornacijo izberemo način stornacije. Na voljo je imamo dve možnosti. Prva  
je,  da  storniramo  dokument  in  naročilo,  druga  pa  da  storniramo  dokument  (npr.  račun),  naročilo  pa 
odpremo za ponovno urejanje. Za tem moramo vpisati razlog za stornacijo. Če odkljukamo možnost Izpiši  
stornacijo se bo ob tem natisnil tudi storniran dokument.

 17 / 19

Slika 19: Izbira načina stornacije

Slika 18: Razlog za stornacijo



14. Opis gosta
Za opis gosta uporabimo interno opombo. Pri urejanju naročila prisnemo gumb Določi >> (1) in nato gumb 
Opombo (2).
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Slika 20: Opomba naročila



Pokaže se okno za vnos opombe. Na voljo sta dva tipa opomb:

• Prikazana opomba  se bo prikazala na računu (dokumentu), ko ga bomo natisnili

• Interna opomba pa je namenjena za lastno uporabo in se na računu ne bo prikazala

Za opis gosta bomo uporabili Interno opombo, ker ne želimo da se pojavi na računu.

Ko je opomba vnešena je vidna na naročilu. Če jo želimo spremeniti, to lahko storimo s pritiskom na gumb 
Določi >> in nato Opombo.
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Slika 21: Vnos interne opombe

Slika 22: Vnešena opomba
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