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1 Splošno

1.1 Osnove

Blagajna  Micrococktail  9.0  je  del  programa  Microgramm  cloud,  drugi  del  pa  je
Microgramm  pisarna  (v  programu  Micrococktail  8.0  je  imel  oznako  MCPro).  Do
Microgramm pisarne dostopate z brskalnikom s kateregakoli računalnika in ni potrebna
namestitev  na  računalnik.  V  blagajni  Micrococktail  9.0  se  izdaja  račune  končnim
strankam. Blagajna in pisarna sta med sabo povezani – v pisarni vnašate šifrante (npr.
artikle,  partnerje  idr),  ti  šifranti  se  samodejno  prenesejo  na  blagajno.  Na  blagajni  se
izdajajo računi in deluje neodvisno od interneta in povezave z Microgram pisarno, saj se
podatki med blagajnami in Microgramm pisarno sinhronizirajo v ozadju.
V primeru prekinitve interneta tako lahko blagajno uporabljate nemoteno. Ko blagajna spet
pridobi dostop do interneta, se podatki izmenjajo samodejno.

1.2  Oznake v teh navodilih

    Vse opcije v programu so v navodilih napisane poševno, npr. Prodaja-Novo naročilo.
Do te funkcije dostopate tako, da najprej kliknete na opcijo  Prodaja  in nato na opcijo
Novo naročilo.

Zaporedje pritiskanja gumbov na zaslonu je na slikah označeno s številkami v rdečem
krogu, v tekstu pa se na njih nanaša cifra v oklepaju (1).
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2 Vklop računalnika in zagon programa

2.1  Vklop računalnika Shuttle X50

Gumb za vklop je na levem robu zgoraj.

Slika 2: Gumb za vklop pri računalniku X50

2.2  Vklop računalnika CT-150

    Položaj gumba za vklop/izklop je odvisen od tipa računalnika. Večina računalnikov ima 
gumb na zadnji strani zgoraj desno.

Na zadnji strani zgoraj desno.

Slika 1: Gumb za vklop pri računalniku CT-150/ CT-170
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2.3  Vklop računalnik Orderman Columbus

Na sredini spodaj (ni vidno s sprednje strani).

Slika 3: Računalnik Orderman Columbus

2.4  Zagon programa
   Program se zažene z dvojnim klikom na ikono Micrococktail na namizju.

Slika 4: Ikona na namizju
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3 Prijava v blagajno

Po zagonu programa se prikaže prijavno okno. Uporabniki se prijavijo tako, da izberejo
gumb za hitro prijavo, na katerem piše njihovo uporabniško ime.

Slika 5: Okno za prijavo v program
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4 Osnovni zaslon blagajne

    Po prijavi uporabnika se odpre osnovni zaslon programa, kjer je na vrhu zaslona 
Blagajniški meni, preko katerega lahko dostopamo do funkcij programa.

Slika 6: Glavno okno blagajne
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4.1  Blagajniški meni
    Na vrhu zaslona je ves čas viden blagajniški meni. Do določene funkcije pridete s
pritiskom na gumbe v tem meniju.

Opcije v Glavnem meniju:

  Začni prodajo

  Zaključi prodajo

  Delovni čas

  Statistika prodaje: pregled prodajnih podatkov

  Tiskalnik

  Nastavitve

 Uporabnik (odjava, sprememba gesla)

    

Rumena  puščica  je  prikazana  samo,  če  je  na  voljo  nova  verzija
programa.  S  klikom  na  to  rumeno  puščico  naložite  novo  verzijo.
Priporočamo, da nove verzije nalagate redno

  

Status prenosa podatkov v oblak

Število nepotrjenih računov

Datum in ura
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4.2  Osnovne uporabniške nastavitve

    Uporabnik si lahko po prijavi s pritiskom na tipko Nastavitve sam prilagodi določene 
funkcionalnosti programa. V tem oknu si lahko omogoči celozaslonski način, ter nastavi 
število stolpcev in vrstic za artikle. Možnost pa je tudi nastaviti tiskalnike za račune in 
naročila.

Slika 7: Nastavitve trenutnega uporabnika

4.3  Sprememba gesla
    Vsak uporabnik si lahko sam spremeni geslo v blagajniškem meniju,  s klikom na
uporabniško ime. Pojavi se okno, v katerega vnesete novo geslo, ter shranite.



SimPos, © 2015, navodila za uporabo Blagajne

4.4  Nastavitve stolpcev v tabelah
    V tabelah (na primer pri pregledu naročil) lahko nastavljate širino stolpcev, vrstni red
stolpcev (spremenite ga tako, da z miško primete stolpec in ga prestavite tja, kamor vam
ustreza) ter kateri stolpci se prikazujejo. 

Slika 9: Izbira prikazanih stolpcev

4.5  Uporaba zaslonske tipkovnice
    Zaslonska tipkovnica se uporablja za delo na touch-screen ekranih, a vnos besedila in
številk brez tipkovnice - uporabnik pritiska na virtualno tipkovnico narisano na ekranu.

Zaradi omejenega prostora so na zaslonski tipkovnici prikazani samo najnujnejši znaki.
Če želite natipkati cifro ali  katerega od posebnih znakov (@, %,...) morate tipkovnico
preklopiti v numerični način. Med obema načinoma preklapljate z gumbom levo spodaj
na tipkovnici.

Slika 10: Zaslonska tipkovnica
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4.6  Posodabljanje programa
 Program lahko posodobite, če je blagajna povezana na internet. Namen posodabljanja
programa je nadgrajevanje ali sprememba funkcionalnosti in odprava morebitnih napak.
Posodobitev izvajajte izven delovnega časa ali medtem, ko uporaba blagajne ni nujno
potreba, saj med posodabljanjem programa ni možno uporabljati. Trajanje posodabljanja
je odvisno od hitrosti internetne povezave in traja pri običajni povezavi (hitrost 1 Mbps)
okoli 30 sekund.

V kolikor je na voljo posodobitev, se v zgornjem delu programa v blagajni pojavi rumena 
puščica:

Slika 11: Ikona za nadgradnjo programa

5. Delovni čas – prijava in odjava z dela
 Ob pritisku na gumb Delovni čas se pojavi okno, v katerem lahko zabeležite prihod na 
delovno mesto, odhod.

Slika 12: Registracija delovnega časa

Od prihodu na delo se vsak natakar prijavi v delovni čas s klikom na »Začetek dela«. Ob 
odhodu domov klikne na »Zaključek dela« - v tem primeru mora pred tem zaključiti vsa 
odprta naročila, drugače odjava ni možna (razen če je v nastavitvah dovoljeno narediti 
odjavo kljub odprtim naročilom).

6 Status prenosov v oblak ter status nepotrjenih računov
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V verziji od 1.0.65 naprej je v program dodana tudi možnost pregleda ali so vsi računi 
potrjeni ter ali so se v oblak prenesli vsi podatki.

6.1 Status prenosov v oblak.

Ob vstopu v blagajno boste s klikom na ikono lahko videli status podatkov, ki 
se še niso prenesli v oblak. Sihnronizacija z oblakom se izvaja vsakih 7min.
Sinronizacija  se izvaja samo ob delujoči internetni povezavi.

 6.2 Status nepotrjenih računov

S klikom na vam program pokaže koliko računov še
ni  bilo potrjenih.  V  kolikor  se  račun  ni  potrdil
takoj, program potrebuje 10min da ga potrdi. Na začetku je
EOR obarvan sivo nato pa zeleno če so vsi računi potrjeni in
rdeče če se kateri ni potrdil
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7 Splošno o prodaji

7.1  Začetek in zaključek prodaje

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.

Slika 13: Gumba Začni prodajo in Zaključi prodajo

7.2  Težava: Pozabili ste zaključiti prodajo

    Program je narejen tako, da je zanj delovni dan obdobje med pognanim začetkom 
prodaje in pognanim zaključkom prodaje.

Primer: Lokal obratuje od 7h do 22h. Če recimo začnete prodajo dne 1. 8. 2015 in je zvečer
ne zaključite, bo program tudi promet dne 2. 8. 2015 štel pod isti delovni dan. Prav tako 
bodo tudi še ta dan v Moji izdani dokumenti vidni računi, izdani 1. 8. 2015.

7.3  Naročila in računi

Ob vnosu artiklov se najprej kreira naročilo (po navadi je povezano na mesto strežbe, 
recimo Miza 12). Ko izdate račun, se iz naročila kreira račun, ki ima iste postavke kot 
naročilo.
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8 Vnos naročil in izdaja dokumentov

8.1  Vnos novega naročila

    Novo naročilo vnesete s pritiskom na gumb Novo naročilo. Pri tem vam po navadi 
program najprej ponudi izbiro mesta strežbe.

V kolikor je nastavljeno, da je potrebno izbrati mesto strežbe, se na desni strani zgoraj 
pojavi seznam mest strežbe (šank, miza1...), ki so na voljo.

S klikom na opcijo Rad bi izbral več kot eno mesto strežbe je možno izbrati več mest 
strežbe, recimo za tri mize skupaj.

Slika 14: Izbira mesta strežbe

Po izbiri mesta strežbe se pojavi seznam artiklov, ki jih lahko dodate na naročilo. Izbrano 
mesto strežbe je prikazano na levi strani ekrana zgoraj.

8.2  Gumb Določi

    Gumb Določi omogoča pri naročilu določanje mesta strežbe, stranko za račun, opombo 
(interno in tisto, ki se prikaže na računu) ter popust na celotno naročilo.
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8.3  Gumb Izdaj

    Ko imate odprto naročilo, gumb Izdaj omogoča:

 izstavitev originalnega računa (račun na stranko s podatki o stranki, lahko tudi na A4 
listu);

 izstavitev dobavnice (za stranko, ki plača kasneje, potrebno ji je izstaviti fakturo);
 izstavitev reprezentance (na stranko, ki ima dovoljenje za to, da se ji lahko izstavi 

reprezentanco ali pa brez stranke);
 račun (gotovina) brez tiskanja

8.4  Dodajanje postavk v naročilo

    Artikle je možno dodati v naročilo na 3 načine:

 preko gumba novo naročilo, iz seznama izberemo željeno mizo. Nato preko knjižnice 
izberemo željeni artikel

 iskanje artiklov (gumb Iskanje, ang. search), v blagajniškem meniju

S pritiskom na določeno kategorijo, se prikažejo posamezni artikli v izbrani kategoriji. Z 
enkratnim pritiskom na določen artikel se bo ta pojavil na levi strani okna. Tolikokrat, kot 
pritisnete na posamezen artikel, toliko se jih bo pojavilo na naročilu. Vsak klik doda v 
naročilo 1 kos artikla (razen če je v nastavitvah artikla nastavljeno da se lahko vpiše 
decimalna količina).
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Slika 15: Izbira artikla

S klikom na gumb Iskanje lahko iščete artikle po abecedi. Iskanje poteka za artikle, ki so 
vneseni v katalog artiklov.

Ko vnesete vse naročene artikle lahko naredite naslednje:

 shranite naročilo, tako da pritisnete na gumb Shrani. Shranitev naročila pusti naročilo 
odprto, dokler ne izpišete računa. Če naročilo shranite, se to naročilo in vsa druga 
shranjena naročila pojavi v seznamu Moja odprta naročila oz. Vsa odprta naročila;

 izstavite račun s klikom na gumb Račun (gotovina) ali pa na kateri drugi način plačila s
klikom na gumb Račun (drugo);

 razdelite naročilo s klikom na gumb Razdeli naročilo (gumb je aktiven samo, ko imate 
na ekranu na desni strani prikazano okno z vsemi odprtimi naročili): omogoča 
izstavitev delnega računa ali prenos artiklov na drugo mesto strežbe (mizo);

 združite naročilo s klikom na gumb Združi naročila (gumb je aktiven samo ko imate na
ekranu na desni strani prikazano okno z vsemi odprtimi naročili):  omogoča združitev 
več naročil v eno naročilo, recimo ko se gostje iz različnih miz presedejo za eno mizo;

 prenesete naročilo na drugega uporabnika s klikom na gumb Prenesi naročilo (gumb je 
aktiven samo ko imate na ekranu na desni strani prikazano okno z vsemi odprtimi 
naročili): omogoča prenos naročila na drugega uporabnika, recimo ko gre uporabnik 
(natakar) domov in želi prenesti nezaključena naročila na drugega natakarja;

 prekličete naročilo s klikom na gumb Prekliči. Preklic naročila ne shrani zadnje dodane
artikle na naročilu, katere ste dodali pred klikom na gumb Prekliči;

 s klikom na gumb Izdaj lahko izdate originalni račun, dobavnico, reprezentanco, 
interno porabo, odpis, prenos na sobo v hotelski program, porabo materiala, zbirno 
naročilo.
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8.5  Urejanje postavk naročila

    Če pritisnete na postavko naročila na levi strani okna, se odpre meni z dodatnimi gumbi 
za urejanje postavk naročila. Na sliki je  primer urejanja artikla „Gosti sok 0,20 lit“. V tem 
meniju lahko naredite naslednje:

 spremenite količino naročenih artiklov s pritiskom na tipki + in – ;
 vnesete količino artikla s klikom na gumb Količina – omogoča vnos tudi decimalnih 

količin, v kolikor je tako nastavljeno na artiklu;
 izberete popust za izbrano postavko (višina dovoljenega popusta v % se lahko nastavi v

nastavitvah vsakega artikla posebej);
 vnesete opombo, ki se izpiše na kuhinjskem tiskalniku. Omogoča izbor že vnaprej 

definiranih opomb in pa tudi prosti vpis opombe, ter odstranitev opombe;
 izbrišete artikel s pritiskom na gumb Zbriši;
 razdelite artikel: to je možno narediti samo za artikle, ki imajo količino več kot 1, na 

primer 3xPivo – ta opcija naredi tri posamezne artikle 1xPivo, 1xPivo, 1xPivo, kar je 
uporabno za morebiten vnos opomb ali prenos na druge mize;

 vnesete ceno: lahko prosto določite ceno artikla, v kolikor imate za to ustrezni 
privilegij.

Slika 16: Urejanje postavk naročila

8.6  Iskanje artikla

 V kolikor artikla ne najdete v katalogu ga lahko poiščete s funkcijo Iskanje. Rezultati 
iskanja se prikazujejo sproti med vpisovanjem imena artikla, program prikazuje vse artikle,
ki vsebujejo vtipkano besedo kjerkoli v nazivu. Ob kliku na želeni artikel se le-ta doda na 
naročilo.
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8.7  Storniranje naročila in računa

Naročila, za katera še niste izdali računa ali kakega drugega dokumenta lahko stornirate 
(izbrišete) s pritiskom na gumb Storniraj naročilo. Pojavi se okno, v katerega vpišete 
razlog za stornacijo. Privilegij za stornacijo določi poslovodja lokala za vsakega prodajalca
(natakarja) posebej.

8.8  Prenos naročila na drugega uporabnika

    V primeru, da želite prenesti naročilo na drugega uporabnika (natakarja), lahko 
uporabite funkcijo Prenesi naročilo. To se uporabi v primeru, kadar ima uporabnik odprta 
naročila, vendar jih od zaključku izmene ne želi poračunati.

Po kliku na funkcijo Prenesi naročilo, se odpre okno, kjer so prikazani vsi uporabniki, ki 
so trenutno prijavljeni v delovni čas. Uporabnika, na katerega želite prenesti naročilo, 
dvokliknite v seznamu. V kolikor želite prenesti naročilo na uporabnika, ki trenutno ni 
prijavljen v delovni čas, kliknite na gumb »Prikaži vse«, ali pa kliknite na gumb »Vnos 
uporabniškega imena« in vpišite uporabniško ime natakarja na katerega želite narediti 
prenos.
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Slika 18: Izbira uporabnika za prenos naročila

Naročilo sedaj »čaka na prenos« (to piše tudi na levem zgornjem levem delu naročila). V 
tabeli naročil so taka naročila označena s posebno ikono v stolpcu Opomba. Uporabnik, na 
katerega prenašamo naročilo ga mora sedaj sprejeti. To lahko stori z gumbom Sprejmi 
prenos.

Slika 191: Naročilo, ki čaka na prenos

Ko se prijavi uporabnik, na katerega smo naredili prenos, vidi v seznamu njegovih odprtih 
naročil prenešeno naročilo, na katerem je še vedno v polju »uporabnik« napisan uporabnik,
ki je prenos naredil. Uporabnik lahko zdaj naročilo sprejme in ga s tem prenese na sebe.

Uporabnik lahko dodaja nove artikle na naročilo, na artiklih, katere je natipkal uporabnik 
ki je prenos izvedel, pa je spodaj v opombi napisano kdo jih je dodal.

Pomen ikon na naročilu:

označuje, da uporabnik, na katerega smo prenesli naročilo, naročila še ni sprejel

označuje, da je uporabnik, na katerega smo prenesli naročilo, naročilo že sprejel, 
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ter da so na naročilu artikli, katere je dodal drugi uporabnik. 

Ta ikona označuje tudi naročila, na katerih do bili dodani artikli od drugih uporabnikov, 
brez prenosa naročila (odprli so to naročilo in dodali nekaj artiklov).

8.9  Opombe naročil in artiklov

    Obstajata dve vrsti opomb:
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 Opomba naročila. Obstaja prikazana opomba, ki se izpiše na računu in interna 
opomba, ki se ne izpiše na računu. Primer opombe: natakar vpiše kakšno posebnost, 
recimo »Stalni gost«, »VIP« itd. Odpremo naročilo, kliknemo na račun in izberemo 
opombo. Nato natipkajte opombo in kliknite gumb Potrdi. Obe opombi, tako prikazana
kot interna sta razvidni na odprtem naročilu zgoraj levo in v seznamu odprtih naročil. 



Slika 10: Vnos opombe naročila

 Opomba za posamezen artikel. Za vsak posebej je možno vnesti opombo, ki se izpiše 
na tiskalniku za naročilo (bonu). Primer uporabe: za artikel »Limonada 0,20 l« želimo 
vnesti opombo na šankista, da doda 2 kocki ledu in rjavi sladkor. Postopek je sledeči: 
Na naročilo dodajte artikel »Limonada 0,20 l«, nato na levi strani dvokliknete na ta 
artikel in izberete Opomba. Opomba se potem izpiše na bonu z manjšimi črkami. Drugi
primer opombe: za kavo določite ali je dolga, kratka, podaljšana. Tretji primer opomb: 
v piceriji lahko z opombo napišete, da je potrebno pizzo razrezati na določeno število 
kosov. Kot opombo lahko napišete kakršnokoli navodilo za kuharja ali šankista, ne da 
bi jim bilo potrebno to osebno povedati.                                  

8.10 Odpiranje naročil drugih uporabnikov

    Uporabniki lahko s klikom na gumb Vsa odprta naročila vidijo naročila vseh 
uporabnikov (natakarjev).

Ko odpre naročilo uporabnik, ki je prvotno odprl to naročilo, vidi na novo dodane artikle z 
opombo  kdo jih je dodal. V opombi postavke piše »Dodal/spremenil:« in nato ime 
uporabnika.
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8.11 Razdelitev naročila

    Če se gostje na enem mestu strežbe razdelijo, npr. del gostov se presede drugam ali pa 
nekdo plača del naročenih artiklov, lahko razdelite naročilo 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 s pritiskom na posamezen artikel. Ob 
vsakem pritisku na posamezen artikel se bo prenesel en kos izbranega artikla, z večkratnim
pritiskom pa prenesete več artiklov.
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Slika 1:
Okno 
za 

razdelitev naročila

Primer razdelitve naročila:

Dvakrat pritisnete 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  kot  ločeno v
seznamu naročil.

S pritiskom na tipko Delni račun lahko takoj natisnete račun za artikle, katere ste razdelili
(in so na desni strani ekrana).

8.12 Sprememba cena na artiklu

    V kolikor ima uporabnik določen privilegij, da lahko spreminja cene postavkam, lahko z
dvoklikom na artikel sam vnese poljubno ceno artikla.

Poseben primer: v kolikor želite, da artikel nima določene cene in jo mora natakar vnesti 
vsakič na blagajni je potrebno v katalog artiklov ta artikel vnesti brez cene (pustiti polje s 
ceno prazno, ne vnesti ceno 0€). V tem primeru bo lahko vsak natakar vnesel ceno artiklu 
ob dodajanju artikla na račun – tudi če nima privilegija za spremembo cen na artiklih. Če 
bi natakar nato naknadno želel spreminjati ceno, se takrat preverja privilegij za spremembo
cene.
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8.13 Načini zaključevanja naročil
    Naročilo lahko zaključite tako, da izdate:

 račun – na gotovino, kartice, bone, več načinov plačila...

 originalni račun

 dobavnico

 reprezentanco

8.14 Plačilo z gotovino

    Za plačilu z gotovino kliknite na gumb Račun (gotovina). Račun lahko izpišete že takoj 
po vnosu naročila, brez da bi ga shranili. Lahko pa ga najdete med shranjenimi naročili v 
seznamu Moja odprta naročila, kjer so prikazana naročila za katera še ni bil izpisan račun. 
V seznamu Vsa odprta naročila najdete tudi naročila ostalih uporabnikov.

8.15 Plačilo s plačilnimi karticami

    V primeru, da stranka plača z drugačnim plačilnim sredstvom kot je osnovno plačilno 
sredstvo (ki je običajno gotovina), na primer s plačilno kartico Mastercard, pritisnete na 
gumb Račun (drugo). Pojavi se okno, v katerem izberete s katerim plačilnim sredstvom 
želi stranka poravnati račun. Priporočljivo je, da vsako plačilno kartico (npr. Mastercard, 
Visa) vnesete kot način plačila posebej, ni pa to nujno.

8.16 Plačilo s študentskimi boni

  

Študentski 
bon morate 
vnesti kot 
poseben 
način 
plačila (to 
se vnaša v 
manager 
meniju). Na
odprtem 
naročilu 
pritisnete na
gumb 
Račun 
(drugo). 
Pojavi se 

okno, v katerem izberete študentski bon. Na račun se doda vrstica za študentski bon, ki ima
vnaprej določeno vrednost, katere ni možno spreminjati. V kolikor je znesek računa večji 
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kot je vrednost študentskega bona, je potrebno za razliko doplačila izbrati tudi gotovino.

8.17 Izdaja originalnega računa

    Pri originalnem računu stranka po navadi plača z gotovino ali kartico na računu pa se 
izpišejo podatki o stranki - kupcu. Originalni račun izdate 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 niste izbrali stranke se bo ob tem pokazalo okno za 
izbiro stranke. Določite še način plačila in z gumbom Račun izdamo originalni račun.

Slika 23: Okno za izdajo originalnega računa
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8.18 Izdaja A4 računa

    Račun lahko izpišete v formatu A4, ne glede na to ali je stranka na računu izbrana ali ne.
Za to je potrebno imeti A4 tiskalnik ter v nastavitvah delovne postaje izbran tiskalnik za 
tiskanje na A4.

Obstajata dve varianti A4 računa:

 A4 račun s stranko – originalen račun: Ko želite izdati račun na A4 tiskalnik, na 
naročilu kliknite na gumb Račun (drugo), izberite Originalen račun, izberite stranko, 
nato kliknite na opcijo Izpiši A4 račun, izberite način plačila s katerim stranka plača in 
nato kliknite spodaj desno na gumb Račun. Na tiskalniku se izpiše račun za davčne 
zavezance, ki vsebuje bruto, neto ceno in zneske, kot je predvideno za račune za 
podjetja. Izpisani so vsi podatki kupca, vključno z davčno številko in opombo ali je 
zavezanec za DDV ali ne.

 A4 račun brez stranke – za končnega kupca: Ko želite izdati račun na A4 tiskalnik, na 
naročilu kliknite na gumb Račun (drugo), nato kliknite na opcijo Izpiši A4 račun, 
izberite način plačila s katerim gost plača in nato kliknite spodaj desno na gumb 
Račun.

8.19 Vnos nove stranke, ki še ne obstaja v bazi strank

    V primeru, ko želite izbrati stranko, ki še ni vpisana v vaši bazi strank , na primer 
stranka »Microsoft d.o.o.«, se pri vnosu naziva stranke na desni strani vnosnega okna 
prikaže trikotnik v rdeči barvi kar označuje da ne najde zapisa o tej stranki. V osrednjem 
oknu, kjer so po navadi napisane najdene stranke pa sta na voljo dve opciji: Vnesi novo 
organizacijo in Vnesi novo osebo. V primeru vnosa podjetja, je potrebno izbrati Vnesi novo
organizacijo.
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Slika 24: Vnosno okno za novo stranko

Prikaže se okno za vnos nove organizacije. Stranko je možno:

 dodati iz imenika zavezancev DDV;
 lahko pa jo dodate tudi ročno z vpisom vseh podatkov.

V primeru ročnega dodajanja stranke (brez iskanja v imeniku zavezancev za DDV) je 
potrebno vnesti naslednje podatke: ID za DDV, izbrati ali je zavezanec za DDV ali ne, 
naziv stranke, naslov, pošto, občino ter še ostale podatke v kolikor so na voljo (bančni 
račun, opombe...).

V primeru iskanje stranke iz imenika zavezancev DDV je potrebno klikniti na gumb 
Imenik zavezancev DDV. Odpre se okno za iskanje iz imenika, iščete lahko po ID številki 
ali nazivu podjetja – to izberete na desni strani od polja za vnos naziva za iskanje.

Primer: iščemo podjetje Microsoft d.o.o.. V polje Iskane besede vpišete »Microsoft«, na 
desni strani kliknete po nazivu, nato kliknete na gumb IŠČI. Program izpiše vse stranke po 
nazivu Microsoft, ki obstajajo v bazi zavezancev za DDV.
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8.20 Stranka da naročilnico

    Če stranka računa ne plača takoj, ampak da naročilnico in plača kasneje, potem ne smete
izbrati nobenega načina plačila, ampak odkljukajte možnost Naročilnica (kasnejše plačilo).

Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali Originalen račun, sicer je obarvana sivo. Če še 
niste izbrali partnerja, vam bo program ponudil tudi izbiro partnerja. Vpišete lahko tudi 
številko naročilnice, ki jo je dala stranka. Za naročilnico se izstavi končni račun, ki se 
upošteva v dnevnem prometu blagajne.

8.21 Izdaja delnega računa

    Za izdajo delnega računa morate razdeliti, nato pa se za vsako naročilo posebej izda 
račun.

8.22 Izdaja dobavnice

    Dobavnico izdajate na željo stranke, po navadi v primeru, da stranka poravnava 
obveznosti preko zbirnega računa. Dobavnica ni finančni dokument in se ne upošteva v 
dnevnem prometu, razknjiži pa zalogo. Na podlagi dobavnice se izstavi zbirni ali originalni
račun. Ko se izda račun, se tudi pojavi v dnevnem prometu kot originalni račun.

Dobavnice se lahko izstavlja samo na osebe, ki imajo v šifrantu oseb označeno, da so 
kupec in da se nanje lahko izstavlja dobavnice (to je privzeta nastavitev strank).

Slika 251: Izdaja dobavnice

    Pojavi se okno kjer izberete stranko. Stranko lahko izberete iz seznama, lahko pa tudi 
uporabite iskalnik, pri čemer morate vnesti nekaj črk naziva stranke. Iz dobavnice nato 
izdate račun v manager meniju v funkciji Prodaja-Ne fakturirane dobavnice. Možno je 
izdati tudi zbirni račun za več dobavnic hkrati.

V šifrantu oseb lahko za vsako stranko (ki ima status kupec) nastavitve naslednje možnosti:

 ali se zanjo lahko izdaja dobavnice ali da nanjo ni mogoče izdajati dobavnic;
 do kakšnega zneska je stranki mogoče izstavljati dobavnice znotraj določenega 

časovnega obdobja in do kakšnega zneska v te obdobju. Na blagajni se izvaja kontrola 
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na vpisani znesek in na datumsko obdobje in v kolikor se to prekorači, blagajna ne 
dovoli izstavitve dobavnice.

8.23 Reprezentanca

    Program omogoča ločeno vodenje interne porabe (ki se ji reče tudi lastna poraba) in 
reprezentance. Artikli, ki jih zabeležite kot interno porabo ali reprezentanco, se ne dodajo k
prometu, se pa odštevajo od zaloge.

Na interno porabo lahko tipkate samo porabo natakarjev in ostalega osebja, pri 
reprezentanci pa je potrebno izbrati stranko. Pogoj za izstavitev reprezentance na stranko 
je, da ima stranka označen status kupec in vklopljeno nastavitev Stranka lahko prejme 
reprezentanco.

8.24 Gumb moji izdani računi in vsi izdani računi

    Na teh dveh gumbih se prikažejo vsi izdani računi od prodajalca, ali pa od vseh 
prodajalcev (to je odvisno od privilegijev). V seznamu so razvidni naslednji podatki: mesto
strežbe, naziv stranke v kolikor je bil račun izdan na stranko, tip izdanega dokumenta, 
številka izdanega dokumenta, ime uporabnika, ki je izdal račun. Datum in ura izdaje, 
opomba. 

8.25 Stornacija izdanega računa

    Za stornacijo izdanega računa morate imeti za to namenjen privilegij. V zavihku Moji
izdani  računi ali  Vsi
izdani  računi  najdete
račun  ter  kliknete  na
gumb  Storniraj račun. V
kolikor  nimate
privilegijev za stornacijo
računov, mora priti šef in
vnesti  svoje  geslo  po
kliku  na  gumb  za
stornacijo.

     Slika 261: Gumb za stornacijo računa

8.26 Popravljanje že izdanega računa

    Popravljanje že izdanega računa ni možno. S klikom na spremeni plačilo lahko 
spremenimo način plačila. S klikom na gumb storniraj storniramo račun.

8.27 Sprememba načina plačila na že izdanem računu

    Za spremembo načina plačila že izdanemu računu morate imeti za to namenjen 
privilegij. V zavihku Moji izdani računi ali Vsi izdani računi najdete račun ter kliknete na 
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gumb Spremeni plačilo. Odpre se okno za izbiro načina plačila, izberite enega ali več 
načinov plačila. V kolikor je potrebno izpisati kopijo računa, kliknite še na Ponovno izpiši 
račun. Nato kliknite na gumb Potrdi.

V kolikor nimate privilegijev za spremembo plačila, mora priti šef in vnesti svoje geslo po 
kliku na gumb za spremembo plačila.

8.28 Ponovni izpis računa

    Za ponovni izpis računa morate imeti za to namenjen privilegij. V zavihku Moji izdani 
računi ali Vsi izdani računi najdete račun ter kliknete na gumb Izpiši račun. Možno je 
izbrati ali se natisne kopija računa na POS tiskalnik ali pa na A4 tiskalnik.

9 Statistika prodaje

Podatke o prodaji in zalogah lahko pregleduje le uporabnik z ustreznimi pravicami 
(privilegiji). V skladu s temi pravicami je možno videti podatke za trenutno prodajno 
obdobje, za prejšnje prodajno obdobje, za tekoči mesec in za prejšnji mesec. Podatke lahko
pregledujete na zaslonu, nekatere pa lahko tudi natisnete.
Za pregled prodajnih podatkov pritisnite na  gumb Statistika prodaje v blagajniškem 

meniju. 

Pojavi se okno, preko katerega izvedete pregled določenih prodajnih podatkov (prodaja po 
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načinih plačila, prodaja po artiklih, prodaja po zaposlenih). Če prijavljeni uporabnik nima 
pravice uporabe določene opcije, se v spodnjem desnem vogalu gumba pojavi majhna siva 
ključavnica.

Možno je izbrati naslednje preglede:

 za trenutnega uporabnika: izpiše prodajo po načinih plačil za trenutnega uporabnika 
(gotovina, kreditna kartica, naročilnica)

 za delovno postajo: izpiše skupno prodajo po načinih plačil, nato pa še za vsakega 
uporabnika posebej po načinih plačil – samo za to delovno postajo;

 po artiklih: izpiše prodajo po artiklih. Možno je izbrati ali poleg računov vključuje tudi 
reprezentanco, dobavnice, interno porabo, porabo materiala, odpise in ali združi 
prodajo po skupinah artiklov. Ta pregled je možno natisniti na POS tiskalnik

10.Pomoč

Za lažjo pomoč vas prosimo da si predhodno namestite Teamviewer. Najdete ga na naši 
spletni strani pod zavihkom podpora (http://www.microgramm.si/podpora/servis). Najbolje 
da datoteko shranite na vaš računalnik in jo nato namestite na vaš računalnik. Od vas 
bomo potrebovali YOUR ID (9 mestna številka) ter PASSWORD (geslo).

http://www.microgramm.si/podpora/servis
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