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1. Splošno
Program Microgramm cloud je splošen blagajniški sistem, ki se uporablja za bare, gostilne,
planinske koče, manjše trgovine, stojnice, turistične kmetije, planinska društva in razne druge
storitvene dejavnosti.
Sestavljen je iz Microgramm pisarne, ki deluje v oblaku, ter dveh blagajn:
- blagajne Micrococktail 9, ki deluje na računalniku, na katerem je lahko operacijski sistem
Windows ali Linux
- blagajne Simpos, ki deluje na Android tablicah ali telefonih
Blagajna za planinska društva ima dodatne funkcionanosti, predvsem povezavo z “Navezo”.
Naveza je spletni program za vodenje članarin vseh planinskih društev.
Povezavo z Navezo, ki vključuje tudi vnos avtorizacijske kode, nastavi Microgramm. Z
Navezo sta povezani obe blagajni.
Blagajna ima za planinska društva tudi funkcionalnost prijave gostov, ki prenočujejo, na
Ajpes. Funkcionalnost deluje samo na blagajnah Micrococktail 9.

2. Posebnosti pri vnosu artiklov – članarine in nočitve
2.1 Priprava artiklov za članarine
Artikle se vnaša v Microgramm pisarni, ki deluje v oblaku.
Različna planinska društva prodajajo različne artikle. Vsi ostali artikli, razen članarin, so
enaki kot drugje, zato za vnos teh artiklov glejte splošna navodila.
Če prodajate več artiklov, jih lahko razporedite v v skupine. Za dodajanje in urejanje skupin
glejte splošna navodila.
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Blagajna za planinska društva prepozna posebne artikle tako, da imajo znotraj imena niz
“Članarina”. Za družinske članarine mora biti obvezno v imenu dodano “družinska”.
Če želite, da bo povezava z Navezo delovala, morate vnesti artikle točno takole:
Članarina A
Članarina A družinska
Članarina B
Članarina B družinska
Članarina B1
Članarina IN
Članarina IN družinska
Članarina P+O
Članarina P+O družinska
Članarina S+Š
Članarina S+Š družinska
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Takole vnesite vse podatke o članarinah. Naziv za tipko lahko tudi skrajšan, npr. A (in
ne Članarina A), kar pride prav pri uporabi mobilnih telefonov, kjer so ekrani precej
manjši kot na tablicah ali računalniških ekranih.
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2.2 Veljavnost članarine glede na datum plačila
15. decembra je meja, ko program obravnava plačilo članarine za naslednje leto. Torej če
planinec plača članarino 15. decembra 2018, se mu šteje, da je plačal članarino za leto
2019. Če pa bi jo plačal 14. decembra 2018, bi se mu štelo za leto 2018 (na tak datum zato
ni prav smiselno plačevati članarine).
To mejo določa Naveza in ni zapisana v samem programu. Če bi Naveza to mejo
spremenila, bi to spremembo samodejno privzel tudi program.

2.3 Informacija o veljavnosti zavarovanja, ki ga prinaša članarina
To mejo določa zavarovalnica in ni zapisana v programu in jo navajamo samo v informacijo.
Če nekdo recimo plača članarino 22. decembra 2018, mu zavarovanje začne veljati šele od
1. januarja 2019 00:00 in mu velja do 31. januarja 2020. Torej tudi če članarine v januarju
2020 ne plača, mu zavarovanje v januarju 2020 velja.
Če nekdo plača članarino 22. februarja 2019, mu zavarovanje velja od 23. februarja 2019 do
31. januarja 2020.

2.4 Priprava artikla za samodejno dodajanje planinske izkaznice
Dodati morate artikel »Planinska izkaznica«. Naziv mora biti točno tak, npr. v primeru, da
imate artikel »Članska izkaznica«, ga program ne bo samodejno dodal na račun.

2.5 Nastavitev, če člani plačujejo članarine prek TRR
Če vam člani plačujejo članarino na vaš transakcijski račun ali pa direktno na PZS
prek transakcijskega računa, je najlažje, da tudi za to izdate račun, nato pa izberete
način plačila “Že plačano na TRR”. To plačilo je primerno, če je član že pred izdajo
računa nakazal denar na TRR.
Tako se vam bo promet planinskega društva ujemal z izdanimi računi in bo vaše
računovodstvo lažje knjižilo vaše poslovanje.
Če nimate vklopljenega načina plačila prek transakcijskega računa, to vklopite v
Microgramm pisarni, V Nastavitve-Načini plačila.
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Če pa bi imeli možnost, da članu izdate račun, on pa potem kasneje plača na TRR, izberite
način plačila “TRR” (ta možnost se v praksi za planinska društva ne uporablja).

2.6 Priprava artiklov za nočitve
Artikle se vnaša v Microgramm pisarni, ki deluje v oblaku.
Program šteje za posebne artikle tiste, ki imajo v nazivu nize:
a) »nočitev«
b) »penzion«
c) »polpenzion«
d) »nastanitev«
e) »počitek« (velja za »dnevni počitek«, pri katerem je tudi potrebno prijaviti gosta). Ponavadi
je smiselno, da za vsako od teh možnosti od a) do e) vnesete svojo skupino v blagajni, da bo
izbira artikla v blagajni bolj pregledna.
Primeri nazivov artiklov:


Nočitev skupna ležišča



Nočitev skupna ležišča člani



Nočitev v sobi 1-3 postelje
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Nočitev otroci do 7 let



Polpenzion v sobi 1-3 postelje člani ...

Pri teh artiklih program po izbiri artikla odpre vnosno okno za vpis podatkov o gostu, ki
prenočuje.
Tudi za nočitve otrok, ki sicer nočitev ne plačujejo, morate vnesti artikel s ceno 0, kar je
potrebno za izdelavo mesečnega poročila, ki ga je obvezno poslati na Ajpes.

2.7 Dodajanje artikla za polpenzion in penzion v enem bivanju
V primeru, da dopuščate, da imajo gosti v enem obdobju bivanju tako polpenzion kot
penzion, morate dodati artikel »Doplačilo za dodaten obrok«

2.8 Priprava artiklov za turistične in promocijske takse
Vnesti je potrebno vse artikle, ki služijo za zaračunavanje turističnih in promocijskih taks.
Priporočamo, da vse takse vnesete v eno skupino artiklov z nazivom »Takse«.
Za vse takse morate izbrati Prodajni DDV: »Turistična taksa 0%«. (Opomba: prodajni DDV
»0 %« bi bil sicer za gosta v redu, vendar pa računi potem niso davčno potrjeni na pravilen
način).
Vnesti morate artikle za turistične takse in artikle za promocijske takse.
Nazivi artiklov za turistične takse morajo biti točno taki – vključno s presledki, kot so navedni
v naslednjih dveh spiskih:
1. spisek – najpogostejše turistične takse:
številka - ni
Naziv
del naziva
0
Polna turistična taksa (ni oprostitve)
1
Oprostitev - otrok do 7. leta starosti
Polovično plačilo (50%) - oseba od 7. do 18. leta
11
starosti
Do 14. 3 .2018 so bili člani planinskih društev pri prenočevanju v planinskih kočah oproščeni
plačila turistične takse.
9

Oprostitev - planinski dom (člani PZS)

Od 15. 3. 2018 pa to ne velja več, zato je ta turistična taksa umaknjena iz možnih izbir.
Nekatere občine, npr. občina Bovec, pa so uvedle oprostitev z oznako 10.
2. spisek – vse preostale turistične takse:
2
3
4

Oprostitev - zdravniška napotnica
Oprostitev - invalidnost, telesna okvara
Oprostitev - otrok s posebnimi potrebami
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5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19

Oprostitev - vzgojno-izobraževalni program
Oprostitev - dijaki, študenti v domovih
Oprostitev - začasno delo nad 30 dni
Oprostitev - mednarodna pogodba
Oprostitev - predpis občine
Polovično plačilo (50%) - mladinska prenočišča
IYHF
Polovično plačilo (50%) - turisti v kampih
Polovično plačilo (50%) - predpis občine
Delno plačilo - predpis občine
Ni plačila - ni storitve prenočevanja (dnevni
počitek, ipd.)
Oprostitev - udeleženci letovanj prek društev v
javnem interesu
Oprostitev - prostovoljci za odpravo
elementarnih nesreč
Oprostitev - policisti v obdobju opravljanja nalog

Za promocijske takse pa morate vnesti artikle z nazivi, kot so turistične takse, le da date
spredaj še tekst: »Promocijska taksa - 25% od: «. Artiklom morate določiti tudi ceno, ker je
program ne more določiti samodejno zaradi zaokroževanja.
Primer nazivov najpogostejših promocijskih taks:
številka - ni
Naziv
del naziva
0
Promocijska taksa – 25% od: Polna turistična taksa (ni oprostitve)
1
Promocijska taksa – 25% od: Oprostitev - otrok do 7. leta starosti
Promocijska taksa – 25% od: Polovično plačilo (50%) - oseba od 7. do 18. leta
11
starosti

3. Namestitev blagajne
3.1 Namestitev blagajne za Android iz trgovine Play
Za navodila glejte splošna navodila za Simpos. Najnovejša verzija v času izdaje teh
navodil je 1.0.68. Najbolje je, da imate vedno najnovejšo verzijo.

3.2 Namestitev blagajne za Windows
V Microgramm pisarni izberete Nastavitve-Blagajne blagajna, kliknete na gumb Prenesi
blagajno za Windows. Trenutna verzija je 1.0.211. Enako kot pri Android blagajni je
najbolje, da imate vedno najnovejšo verzijo.
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3.3 Namestitev blagajne za Linux
Za prvo namestitev na blagajno Linux pokličite Microgramm.

4. Registracija blagajne
Za navodila glejte splošna navodila za Microgramm cloud.

5. Potrebne povezave za nemoteno delovanje blagajne
5.1 Povezava s tiskalnikom na Android blagajni
Obstajata 2 modela Android blagajn in sicer
- A762 (all-in-one), ki ima tiskalnik vgrajen. Če je v tiskalniku papir, tiskalnik vedno deluje;
- tablica in bluetooth tiskalnik. Pred prvo uporabo blagajne je potrebno vzpostaviti
povezavo. Ta povezava se nastavi v Android nastavitvah. Če tablica ni povezana z
bluetooth tiskalnikom, bo program deloval, vključno z izdajo računa, vendar se račun ne
bo natisnil. Kasneje je možno natisniti kopijo računa.
Pred izdajo prvega računa lahko preverite delovanje tiskalnika v meniju, v funkciji Natisni
testno stran.

5.2 Povezava z internetom na Android blagajni
Povezavo z internetom lahko vzpostavite prek mobilnega interneta, za kar morate imeti v
tablici ali v modelu A762 delujočo SIM kartico. Oba modela imata tudi možnost povezave
do interneta prek Wifi. Oba modela blagajne delujeta tako, da najprej poskušata
vzpostaviti povezavo prek Wifi, nato pa prek mobilnega interneta.
Če povezava z internetom ne deluje, sama blagajna deluje, vendar povezava z Navezo ne
deluje. Izbira člana, na katerega se nanaša članarina, ne bo mogoča. Izdajate lahko
račune za ostale artikle, ne pa tudi za članarino. Račun za ostale artikle lahko izdate,
vendar se račun ne bo davčno potrdil. Program samodejno naknadno davčno potrdi račun,
vendar mora program za to teči. Če so vsi računi davčno potrjeni, preverite v meniju, v
Status potrjevanja računov.
Preizkus interneta: zaženite brskalnik (npr. Chrome) in vtipkajte nek niz, npr. PZS in če
boste dobili zadetke, pomeni, da internet deluje.

5.3 Povezava z Navezo
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Naveza je samostojen sistem za vodenje članarin članov vseh slovenskih društev. Zelo
zelo redko ta sistem se lahko zgodi, da ta sistem ne deluje. Izdajate lahko račune za
ostale artikle, ne pa tudi za članarino. Če povezava z Navezo ne deluje, najprej preverite,
če vam deluje internet.

6. Prodaja članarin na blagajni Simpos (na Androidu)
6.1 Prijava v blagajno
Za navodila glejte splošna navodila za Simpos.

6.2 Prodaja članarine na blagajni obstoječim članom
Za začetek izdaje računa na A762 pritisnete gumb »Novo naročilo«, na telefonskem
aparatu pa gumb +.
Najprej izberete pravilno članarino.

Nato imate 3 možnosti izbire obstoječega člana in eno za dodajanje novega.
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Obstoječe člane lahko izbirate s skeniranjem kartice ali po vpisanem nizu, pri čemer je
možno iskanje po imenu, priimku ali številki planinske izkaznice. Opozorilo: skeniranje
kartice deluje prek programa BarCode scanner, ki se bo samodejno namestil ob prvi
uporabi. Na nekaterih tablicah, ki nimajo dovolj dobre kamere, izbiranje prek skeniranja ne
deluje.
Če Iščete lahko po korenu, npr. člana s priimkom Brezovar lahko najdete z nizom “re”.

Po iskanju se vam nekateri zadetki ne prikažejo (koliko se jih prikaže, je odvisno od
resolucije vaše tablice) in morate skriti tipkovnico. Na A762 to naredite s klikom na
obkrožen znak.
Na pametnem telefonu Samsung to naredite tako, da pritisnete tipko “nazaj” (to je spodaj
izven ekrana, zraven tipke home). Drugi telefonu imajo lahko drugačne načine izklopa
prikaza tipkovnice.
Pri posameznem zadetku se prikažejo naslednji podatki:
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- ime in priimek člana
- ali ima podpisano pristopno izjavo ali ne
- naslov člana
- ali ima plačano članarino za tekoče leto in vrsto članarine
- številka kartice. Če ima številka spredaj oznako »CP«, gre za člana O+P, ki ima namesto
izkaznice dnevnik. Če piše, da član nima kartice, pomeni, da ima še staro planinsko
izkaznico. Številko kartice napišejo programi verzija 1.0.32 ali kasnejša.
Na koncu kliknete Dodaj (zgoraj desno)

6.3 Prodaja članarine na blagajni novim članom
Za prodajo članarine je nujno, da imate verzijo 1.0.42, za to verzijo ali kasnejše so tudi
napisana navodila.
Ob prodaji članarine novim članom ne pozabite zaračunati tudi planinske izkaznice, če jo
član potrebuje.
Program že ob vnosu člana preverja, ali mogoče novo vpisan član že obstaja. Zato vedno
vnašajte uradno ime, npr. če je članu uradno ime “Anton”, ne vnašajte “Tone”.
Naveza ob zapisu podatkov o novih članih preverja, ali v katastru Slovenije obstaja ulica in
hišna številka, ki ste jo vpisali pri novem članu.
Zato je zelo pomembno, da ulico pišete s celotnim uradnim imenom. Npr. Če gre za naslov
“Slovenska cesta 1”, ne smete napisati “Slovenska 1”.
Zapis v Navezo bo za tak primer sicer možen, vendar boste dobili opozorilo
“<CODE>02</CODE><TITLE>Glede na podatke GURS, naslov ni pravilen”. Priporočljivo je,
da take podatke v Navezi kasneje preverite in v popravite, če niso pravilni.
Program ob koncu vnosa zahteva elektronski podpis na vaši Android napravi. Elektronski
podpis lahko naredite z nohtom ali s posebnim svinčnikom z magnetno konico.
Ob kliku na Dodaj program preverja, ali je v vašem društvu že član z istimi podatki, pri čemer
se za istega člana šteje, če ima isto ime, priimek, rojstni datum in spol (4 podatki). Če tak
član v vašem društvu obstaja, vam program ponudi, da podaljšate članarino temu članu. Ni
možno vpisati še enega člana, če so zgoraj napisani 4 podatki enaki.
Ko vnesete novega člana in mu izdate račun, se ta nov član zapiše Kontaktne osebe in se
mu samodejno vpiše tudi članarina, tako da je viden tudi v Člani PD – tekoče leto. V Navezi
tako ni potrebna nobena akcija več.
Če pa tak član (kriterij je v tem primeru samo ime, rojstni datum in spol, torej 3 podatki)
obstaja v kateremkoli drugem društvu v Sloveniji, se nov član vnese v Kontaktne osebe, ne
vpiše pa se mu članarina. O tem dobite iz Naveze opozorilo na email administratorja Naveze
za vaše društvo. Tega člana morate potem obdelati ročno. Za dodatne informacije se obrnite
na Portal PZS in Navezo.

14

6.4 Prodaja družinske članarine
Družinske članarine morate natipati na enem naročilu oz. računu. Če plačujete naknadno za
družinskega člana, ni več možno izbrati družinske članarine.

Po kliki na tipko Račun (oz. Račun gotovina) morate izbrati nosilnega člana. Sistem vam
privzeto ponudi dosedanjega nosilnega člana, vendar ga morate klikniti, da se družinska
članarina sprovede.
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6.5 Izdaja računa za članarino, plačano prek TRR
Vsak član lahko članarino plača prek spletne strani PZS. V tem primeru je smiselno izdati
račun, da je v sistemu celoten promet planinskega društva. Postoprek je popolnoma isti kot
prej, vendar na koncu kot način plačila izberete “Že plačano na TRR”.

6.6 Samodejna kontrola pred pravim vpisov v Navezo
Program bo ob izdaji računa še pred pravim vpisom v Navezo preveril nekatere podatke.
Najbolj pogosto je, da vam program javi, da v katastru GURS ni ulice in hišne številke, ki ste
jo vpisali za novega člana. V tem primeru vam bo program javil naslednjo napako s kodo 02:
“<CODE>02</CODE><TITLE>Glede na podatke GURS, naslov ni pravilen”. Priporočljivo je,
da take podatke v Navezi kasneje preverite in v popravite, če niso pravilni.
Če vam program vrne napako s kodo 01, zapis v Navezo ni mogoč, vendar se ta napaka
praktično ne more zgoditi. V primeru napake s kodo 01 tudi računa ne morete izdati in
pokličite servis Microgramm.
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6.7 Naknadna sinhronizacija na Navezo
Naknadno sinhronizacijo je potrebno pognati samo, če v trenutku izdaje računa pride pri
zapisu v Navezo do napake. Napaka se izpiše na ekranu. Primer take napake:

Napake so označene s kodami (CODE). Možne so naslednje napake:
1. koda 01 – napaka je v programu Simpos, ki je poslal napačen zahtevek. Obrnite se na
Microgramm servis
2. koda 02 – napaka je v Navezi. Tu se obrnite na PZS, ki bo kontaktirala Navezo
3. koda 03 – član je že vpisan v Navezo. To včasih tudi ni napaka, ampak gre recimo za
izdajo računa, ki ga je član plačal direktno PZS, sedaj pa vnašate za to članarino račun z
načinom plačila TRR.
4. koda 04 – Naveza ni našla zapisa, kar je možno samo, če storniramo članarino, ki ni
zavedena v Navezi (verjetno niti ni bila plačana)
5. napaka, ko Simpos od Naveze ne dobi odgovora v predvidenem času 40 sekund. Možno
je, da zahtevek ni prišel do Naveze ali pa je prišel, vendar Navaze ni odgovorila Simposu v
predvidenem času ali pa se je paketek z odgovorom izgubil.
6. neznana koda odgovora – Naveza včasih odgovori neznano kodo
V vseh takih primerih se račun izda in ga ni potrebno izdajati še enkrat. Akcije glede na tip
napake:
1. zahtevek se postavi v čakalno vrsto in ko bo odpravljena napaka na Simposu, bo možno
ta zahtevek sinhronizirati v Navezo.
2. zahtevek se postavi v čakalno vrsto in ko bo odpravljena napaka v Navezi, bo možno ta
zahtevek sinhronizirati v Navezo.
3. ni potrebnih nobenih dodatnih akcij, je pa dobro preveriti, zakaj je prišlo do takega stanja
4. ni potrebnih nobenih dodatnih akcij, je pa dobro preveriti, zakaj je prišlo do takega stanja
5. zahtevek se lahko takoj poskusi sinhronizirati v Navezo. Če je problem v povezavi z
internetom, je to možno takoj, ko dobite dostop do interneta
6. stanja zapisa v Navezo ne moremo predvideti. Preverite v Navezi, kaj se je zgodilo.
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V primerih 1, 2 in 5 kliknete Glavni meni, nato Sinhroniziraj z Navezo. Pojavilo se vam bo
okno:

Izpisalo se vam bo število zahtevkov, ki se morajo poslati na Navezo.

Kliknete Da. V primeru, da se zahtevki dalj časa (npr. 1 dan ) ne morejo uspešno poslati,
kontaktirajte servis Microgramm.
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6.8 Stornacija plačila članarine
Če želite stornirati plačilo članarine tekočega dne, kliknete na Izdani računi. Če želite
stornirati račune za nazaj, morate račun najti v opciji Arhiv računov (glejte poglavje Pregled
izdanih računov).
Nato izberete račun, izdan za članarino, ki jo želite stornirati in kliknete na X spodaj levo.

Najprej morate vneste razlog stornacije.
Ko račun stornirate, se vam samodejno izpiše dobropis, torej vrednost računa z
negativnim zneskom vrednosti. To pomeni, da je bil račun uspešno storniran, prav tako se
samodejno stornira članarina v Navezi.
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6.9 Pregled izdanih računov
Na A762 kliknete na gumb Izdani računi, na telefonu pa so izdani računi stalno prikazani.
V obeh primerih je prikazanih zadnjih 40 računov. Če želite videti še prej izdane račune,
morate iti na meni, nato izberete Arhiv računov. Vidni so računi, izdani tekoči in prejšnji
mesec.
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7. Prodaja članarin na blagajni Micrococktail 9 (za Windows in Linux)
7.1 Prijava v blagajno
Za navodila glejte splošna navodila za blagajno Micrococktail 9.0.
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7.2 Prodaja članarine na blagajni obstoječim članom
Za začetek izdaje računa pritisnete gumb »Novo naročilo«. Če imate vklopljeno tudi
mesto strežbe, izberete mesto strežbe.
Najprej izberete pravilno članarino.

Izberete lahko obstoječega člana ali vnesete novega, tako da kliknete na gumb Nov član.
Obstoječe lahko izbirate po vpisanem nizu, pri čemer je možno iskanje po imenu, priimku
ali številki planinske izkaznice. Če imate priključen čitalec RFID kartic ACR122, lahko
samo položite člansko izkaznico in program bo sam našel člana. Čitalec kartic ACR122
deluje samo na operacijskem sistemu Windows.
Če člana iščete ročno, ga lahko iščete po korenu, npr. člana s priimkom Brezovar lahko
najdete z nizom “re”.
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7.3 Prodaja članarine na blagajni novim članom
Za izdajo članarine je priporočljivo, da imate najnovejšo verzijo, ki je v trenutku izdaje teh
navodil 1.0.204. Od verzije 1.0.178 naprej program podpira zajem podpisa novega člana s
podpisno tablico znamke Signotec, model Sigma, najbolje USB. Podpisna tablica deluje na
operacijskem sistemu Windows in Linux.
Če imate to podpisno tablico, se na njej takoj ob zagonu programa Simpos pojavi napis
Microgramm Signopad. Če se vam to ne pojavi, poglejte, če je tablica priključena. Če je na
tablici napis Microgramm Signopad, se bo nov član podpisal na podpisno tablico in se bo
samodejno vpisal v Navezo in ne potrebujete nobenih dodatnih akcij. Zahtevek se na Navezo
pošlje takoj, vendar Naveza vsakih 5 minut preverja, ali je kakšen nov zahtevek, tako da
boste člana in članarino videl v Navezi od 0 do 5 minut po izdaji računa. Elektronska
pristopna izjava pa se bo pripela članu v roku od 0 do 60 minut.
Če tablice nimate, se bo nov član zabeležil kot član v Navezo, vendar še ne bo imel vpisane
pristopne izjave in članarine in morate v Navezo ročno dodati poskenirano pristopno izjavo, s
tem postane veljavna tudi njegova članarina za tekoče leto.
Ob prodaji članarine novim članom označitev tudi, ali se ta nov član naroča na:
a) eObvestila planinskega društva, kamor se včlanjuje
b) eNovice PZS
c) eObvestila o ugodnih nakupih, ki jih pošilja PZS
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d) Planinski vestnik. V tem primeru bo nov član s strani Planinskega vestnika dobil po pošti
položnico in ko jo bo plačal, bo začel prejemati Planinski vestnik.
Ob prodaji članarine novim članom bo program od verzije 1.0.178 naprej samodejno na
račun dodal tudi planinsko izkaznico, razen za člane P+O. Pri članarini P+O pa boste lahko
izbirali, ali bo novi član dobil planinsko izkaznico ali ne. Program v Navezo naroči planinsko
izkaznico, če je to potrebno.
Program že ob vnosu člana preverja, ali mogoče novo vpisan član že obstaja. Zato vedno
vnašajte uradno ime, npr. če je članu uradno ime “Anton”, ne vnašajte “Tone”.
Naveza ob zapisu podatkov o novih članih preverja, ali v katastru Slovenije obstaja ulica in
hišna številka, ki ste jo vpisali pri novem članu.
Zato je zelo pomembno, da ulico pišete s celotnim uradnim imenom. Npr. Če gre za naslov
“Slovenska cesta 1”, ne smete napisati “Slovenska 1”.
Zapis v Navezo bo za tak primer sicer možen, vendar boste dobili opozorilo
“<CODE>02</CODE><TITLE>Glede na podatke GURS, naslov ni pravilen”. Priporočljivo je,
da take podatke v Navezi kasneje preverite in v popravite, če niso pravilni.
Ob kliku na Potrdi program preverja, ali je v vašem društvu že član z istimi podatki, pri čemer
se za istega člana šteje, če ima isto ime, priimek, rojstni datum in spol (4 podatki). Če tak
član v vašem društvu obstaja, vam program ponudi, da podaljšate članarino temu članu. Ni
možno vpisati še enega člana, če so zgoraj napisani 4 podatki enaki.
Če član (kriterij je v tem primeru samo ime, rojstni datum in spol, torej 3 podatki) obstaja v
kateremkoli drugem društvu v Sloveniji, se nov član vnese v Kontaktne osebe, ne vpiše pa
se mu članarina, prav tako pa dobite iz Naveze opozorilo na email administratorja Naveze za
vaše društvo. Tega člana morate potem obdelati ročno. Za dodatne informacije se obrnite na
Portal PZS in Navezo.
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7.4 Prodaja družinske članarine
Družinske članarine morate natipati na enem naročilu oz. računu. Če plačujete naknadno za
družinskega člana, ni več možno izbrati družinske članarine.

Po kliki na tipko Račun (oz. Račun gotovina) morate izbrati nosilnega člana. Sistem vam
privzeto ponudi dosedanjega nosilnega člana. Po izbiri nosilnega člana kliknete na Potrdi.
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7.5 Izdaja računa za članarino, plačano prek TRR
Poteka popolnoma isto kot prej, vendar na koncu kot način plačila izberete “Že plačano na
TRR”.

7.6 Samodejna kontrola pred pravim vpisov v Navezo
Program bo ob izdaji računa še pred pravim vpisom v Navezo preveril nekatere podatke.
Najbolj pogosto je, da vam program javi, da v katastru GURS ni ulice in hišne številke, ki ste
jo vpisali za novega člana. V tem primeru vam bo program javil naslednjo napako s kodo 02:
“<CODE>02</CODE><TITLE>Glede na podatke GURS, naslov ni pravilen”. Priporočljivo je,
da take podatke v Navezi kasneje preverite in v popravite, če niso pravilni.
Če vam program vrne napako s kodo 01, zapis v Navezo ni mogoč, vendar se ta napaka
praktično ne more zgoditi. V primeru napake s kodo 01 tudi računa ne morete izdati in
pokličite servis Microgramm.

7.7 Naknadna sinhronizacija na Navezo
Naknadno sinhronizacijo je potrebno pognati samo, če v trenutku izdaje računa pride pri
zapisu v Navezo do napake. Napaka se izpiše na ekranu.
Napake so označene s kodami (CODE). Možne so naslednje napake:
1. koda 01 – napaka je v programu Micrococktail 9, ki je poslal napačen zahtevek. Obrnite se
na Microgramm servis
2. koda 02 – napaka je v Navezi. Tu se obrnite na PZS, ki bo kontaktirala Navezo
3. koda 03 – član je že vpisan v Navezo. To včasih tudi ni napaka, ampak gre recimo za
izdajo računa, ki ga je član plačal direktno PZS, sedaj pa vnašate za to članarino račun z
načinom plačila TRR.
Primer take napake:

4. koda 04 – Naveza ni našla zapisa, kar je možno samo, če storniramo članarino, ki ni
zavedena v Navezi (verjetno niti ni bila plačana)
5. napaka, ko Simpos od Naveze ne dobi odgovora v predvidenem času 40 sekund. Možno
je, da zahtevek ni prišel do Naveze ali pa je prišel, vendar Navaze ni odgovorila Simposu v
predvidenem času ali pa se je paketek z odgovorom izgubil.
V vseh takih primerih se račun izda in ga ni potrebno izdajati še enkrat. Akcije glede na tip
napake:
1. zahtevek se postavi v čakalno vrsto in ko bo odpravljena napaka v programu Micrococktail
9, bo možno ta zahtevek sinhronizirati v Navezo.
2. zahtevek se postavi v čakalno vrsto in ko bo odpravljena napaka v Navezi, bo možno ta
zahtevek sinhronizirati v Navezo.
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3. ni potrebnih nobenih dodatnih akcij, je pa dobro preveriti, zakaj je prišlo do takega stanja
4. ni potrebnih nobenih dodatnih akcij, je pa dobro preveriti, zakaj je prišlo do takega stanja
5. zahtevek se lahko takoj poskusi sinhronizirati v Navezo. Če je problem v povezavi z
internetom, je to možno takoj, ko dobite dostop do interneta
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V primerih 1, 2 in 5 kliknete opcijo Sin. Navezo.

Izpisalo se vam bo število zahtevkov, ki se morajo poslati na Navezo. Kliknete Da. V primeru,
da se zahtevki dalj časa (npr. 1 dan ) ne morejo uspešno poslati, kontaktirajte servis
Microgramm.

7.8 Stornacija plačila članarine
Opozorilo: stornacija članarine deluje šele v verziji 1.0.55 ali novejših.
Kliknete na Moji izdani računi. Nato izberete račun, izdan za članarino, ki jo želite stornirati in
kliknete na gumb Storniraj računi spodaj levo.

Najprej morate vneste razlog stornacije. Ko račun stornirate, se vam izpiše dobropis, kar
pomeni da je bil račun uspešno storniran, prav tako se samodejno stornira članarina v
Navezi.
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7.9 Pregled izdanih računov
Za pregled računov tekočega dne kliknete na Moji izdani računi ali Vsi izdani računi. Če
želite pregledati račune za nazaj, kliknete na Arhiv. Nato izberete dan, za katerega želite
gledati račune.
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8. Prodaja nočitev na blagajni za Windows in Linux
8.1 Prijava v blagajno
Za navodila glejte splošna navodila za Micrococktail 9.0.

8.2 Prodaja nočitev na blagajni
Za začetek vnosa računa pritisnete gumb »Novo naročilo«, nato pa izberete artikel za
nočitev.
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Pojavi se vam okno za vnos prijave gosta:

Če imate Android telefon, lahko s pomočjo aplikacije MicroCocktail bralnik podatke iz
osebnih izkaznic ali potnih listov vnesete avtomatsko.
Če ga nimate, morate podatke vnesti ročno. Če je gost (planinec) že prenočeval pri vas, ga
lahko tudi najdete iz šifranta.
Ob vpisu podatkov o gostu izberete tudi turistično takso. Program v primeru, da imate samo
3 osnovne turistične takse, sam določi pravilno takso glede na starost gosta.
Za otroke, mlajše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije, ni potrebno vnesti številke
dokumenta. Za tuje državljane je številka obvezna ne glede na starost.
V 9. členu zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) piše takole: »Stanodajalec mora preveriti
resničnost danih podatkov, pri čemer ima pravico preveriti istovetnost posameznika z
vpogledom v javno listino.”. Tu nastane problem, če gost javne listine (v praksi osebnega
dokumenta) nima s sabo. Ker bi planinska koča, če bi odslovila gosta, ki s sabo ne bi imel
osebnega dokumenta, lahko ogrožala njegovo varnost ali celo življenje, bo v praksi takega
gosta vseeno sprejela. Program prav zato vsebuje tudi možnost, da gost nima s sabo
osebnega dokumenta. V takem primeru odkljukajte »Nima dokumenta«. Program bo vpisal
kot osebno številko niz »nima« in bo ta niz tudi poslal na Ajpes, kar Ajpes tehnično sprejme.
Praksa bo pokazala, kako bo policija obravnavala take življenske primere.
Za družino ali skupino vnašate vse nočitve na eno prodajno naročilo.
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Program od verzije 2.0.228 (ki na dan pisanja teh navodil še ni bila izdana) na račune
samodejno dodaja tudi promocijske takse. Pred to verzijo pa morate takse dodajati na račun
sami.
Primer vnosa prodajnega naročila za očeta in hčerko, ki sta člana planinskega društva in
bosta prenočevala 2 dni:

Iz tega prodajnega naročila lahko takoj izdate račun, kar uporabite v primeru, če vam
planinec takoj plača.
Lahko pa naročilo shranite in nanj dodajate še pijačo in hrano. Če imate v Microgramm
pisarni (v oblaku) v Nastavitve, Blagajniške nastavitve, odkljukano »Dovoli zaključek blagajne
navkljub odprtim naročilom«, potem imate lahko naročilo shranjeno več dni in lahko za
naročilo izdate račun ob koncu bivanja gosta planinca.
8.3.1 Vnos, če ima gost v obdobju bivanja tako polpenzion kot penzion

Npr. gost pride 12. 7. 2018 in bo ostal 2 dni, prvi dan bo imel penzion, drugi dan pa
polpenzion. V takem primeru se blokira artikel »Polpenzion« za 2 dni in se na tem artiklu
vnese gosta. Nato pa blokira 1 krat »Doplačilo za dodaten obrok«.
Na računu bo:
- Polpenzion 2 x
- Turistična taksa 2 x
- Promocijska taksa 2 x
- Doplačilo za dodaten obrok 1 x
8.3.2 Združevanje postavk na računih
Program na računih združi vse postavke, ki predstavljajo isti artikel in isto količino. V opombo
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postavke program našteje imena in priimke vseh gostov. Program ne združi, če količina ni
ista.
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8.2 Prijava gostov na Ajpes
Goste morate prijaviti najkasneje 12 ur po njihovem prihodu. Za prijavo izberete zgoraj na
črnem delu ekrana Prijava Ajpes.
Prikažejo se vam vsi neprijavljeni gosti. Če želite, lahko tudi iščete goste, ki ste jih že prijavili.
To naredite tako, da odstranite kljukico prikaži samo neprijavljene, vpišete pa tudi obdobje, v
katerem je prihod gosta, ki ga iščete.

Prijava gostov deluje tako, da potegne podatke iz Microgramm pisarne. Tako je sistem
narejen, da omogoča delo tudi kočam, ki imajo več blagajn, iz katerih se skupni podatki,
vključno s zaporedno številko gosta, zbirajo v Microgramm pisarni v oblaku.
Zato prijava gostov ne deluje, če nimate povezave do interneta in Microgramm pisarne v
oblaku.
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8.3 Razni primeri naknadnih popravkov nočitev
8.3.1 Gost sploh ne spi
Gostu ste že izdali račun, vendar se je premislil in sploh ne bo spal in mu date denar nazaj.
Rešitev: Naredite stornacijo računa (kar naredi dobropis za FURS), nato greste v Prijava
Ajpes in kliknete Briši/Storniraj. Program naredi pravilno akcijo glede na to, ali je oseba že
bila prijavljena na Ajpes ali ne:
a) če je oseba že bila prijavljena, njegovo prijavo izbriše
b) če oseba še ni bila prijavljena, na Ajpes pošlje stornacijo prijave
Dostop do Prijave Ajpes je možen samo, če imate dostop do interneta in pisarna v oblaku
deluje.

8.3.2 Gost skrajša bivanje
Gostu ste že izdali račun za spanje 2 dni, vendar se premisli in gre po 1 dnevu domov.
Rešitev: Izdate še en račun, na katerem izberete artikel Nočitev, kliknete "Ne bom vpisal
gosta" in popravite količino na -1. Prav tako ročno vnesete pravilno turistično takso s količino
-1 in promocijsko takso s količino -1. Nato greste v Prijava Ajpes in tam popravite prijavo
gosta.

8.3.3 Gost podaljša bivanje
Gostu ste že izdali račun za spanje 1 dan, nato pa podaljša za 1 dan.
Rešitev: Izdate račun, na katerem izberete Nočitev, kliknete "Ne bom vpisal gosta". Nato na
račun dodate še pravilno turistično takso in pravilno promocijsko takso. Nato greste v Prijava
Ajpes in tam popravite, torej podaljšate, prijavo gosta.
Ne čisto pravilno, je pa precej lažje, da mu čisto običajno izdate račun za še en dan. To bi
bilo čisto pravilno, če bi gost zapustil kočo in se vrnil.

8.3.4 En gost skupine spremeni bivanje
2 gosta, npr. Janez in Miha, dobita račun, vendar se Miha premisli in ne bo spal.
Rešitev: Izberete artikel Nočitev, kliknete "Ne bom vpisal gosta". Nato greste v Prijava Ajpes
in kliknete Briši/Storniraj. Program naredi pravilno akcijo glede na to, ali je oseba že bila
prijavljena na Ajpes ali ne:
a) če Miha še ni bil prijavljen, njegovo prijavo izbriše
b) če je Miha že bil prijavljen, na Ajpes pošlje stornacijo prijave
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8.4 Oddaja mesečnega poročila
Mesečno poročilo morate oddati do 5. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo morate oddati
tudi, če je bil vaš nastanitveni objekt zaprt.
Postopek začnete tako, da v Prijava Ajpes spodaj levo kliknete Mesečno poročilo. Program
pripravi podatke za oddajo, npr. tako:

Program sam izbere zadnje obdobje, za katerega poročilo še ni oddano.
Program vam bo za prvo obdobje priporočil februar 2018. Npr. da ste začeli Microgramm
cloud uporabljati junija 2018 in ste do vključno maja 2018 oddali mesečna poročila drugje,
morate prve mesece preskočiti, konkretno v tem primeru od februarja 2018 do aprila 2018.
Program sam izpolne podatke, kolikor je to možno. Če ste ob izdaji računa za pretekli mesec
vedno izbrali gosta, so podatki o številu nočitev in številu nočitev na pomožnih ležiščih točni.
Program edino v primeru, da kakšen dan v mesecu ni bilo prenočitev, ne more vedeti, ali ste
bili zaprti ali pa ni bilo nobenega gosta in morate zato izpolniti polje Štev. obratovalnih dni.
Če kakšnih gostov niste vpisovali skupaj z izdajo računa, česar nikakro ne priporočamo,
morate vpisovati tudi podatke o številu nočitev in številu nočitev na pomožnih ležiščih.
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8.5 Pregled trenutno nastanjenih gostov
V Poročila in pregledi imate gumb »Trenutno nastanjeni«. Tam se izpišejo trenutno
nastanjeni gosti. Program za trenutno nastanjene šteje tiste, pri katerih je predvidena ura
odhoda večja od trenutne ure. Če se gostov odhod razlikuje od predvidene ure odhoda in bi
želeli, da bi bil spisek čisto točen, bi morali za vsakega gosta na Ajpes ponovno poročati
dejansko uro odhoda.
Trenutno nastanje goste lahko izpišete na blagajniški tiskalnik, tako da kliknete ikono zgoraj
desno, nad stolpcem »Predviden odhod«.
Pregled trenutno nastanjenih gostov deluje samo, če imate dostop do interneta.
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9. Prodaja ostalih artiklov na blagajni
Med te štejejo planinski zemljevidi, dnevniki, oblačila, pijača in hrana v planinskih kočah.
Za prodajo teh artiklov glejte splošna navodila.

10.

Trenutni promet blagajne

Glejte splošna navodila.

11.

Promet blagajne po obdobjih

Glejte splošna navodila.

12.

Kontrola, ali so se članarine zapisale v Navezo

Kontrolo je ročna in jo naredite v Microgramm pisarni. Izberete Prodaja-Statistike in
poročila, Prodaja članarin. Izberete obdobje. Dobite naslednji pregled:

Izpisan spisek ročno primerjate s spiskom v Navezi, kjer izberete enako obdobje kot v
Microgramm pisarni.

13.

Natisni testno stran

Glejte splošna navodila.

14.

Nastavitve

Glejte splošna navodila.
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