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Spoštovani uporabnik, 

Najprej se vam lepo zahvaljujemo za zaupanje ob nakupu programskega paketa Biro podjetja 

MEDIC.si.  

Pri razvoju programskega paketa smo imeli v mislih izdelati zmogljivo delovno orodje za 

enostavno poslovanje v podjetju. Kljub temu da ocenjujemo izdelek kot zelo dober, smo 

vedno pripravljeni prisluhniti željam in zahtevam uporabnika, zato so vse pripombe 

dobrodošle v usni ali pisni obliki. 

Prijetne trenutke z izdelkom vam želi ekipa MEDIC.si 
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1 UVOD  

<- Nazaj na Kazalo 

 
Program je prilagojen za delovanje v Microsoft Windows okolje. Zgrajen je na principu klient strežnik. 

Podatki so hranjeni v bazi FireBird SQL verzija 1.56 kar omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo. 

Baza vsebuje sama po sebi visoko integriran sistem varovanja podatkov, ter omogoča hiter dostop do 

podatkov po sistemu klient – strežnik.  

Ker je program izdelan objektno, si je kot opcija mogoče omisliti delo na bazi Microsoft SQL. 

Kot razvijalci smo se trudili da bi ustvarili kolikor se da enostaven program za uprabo, z široko paleto 

uporabe. Z razlogom smo zasnovali osnovne skupine ki so deljene glede na način dela. Vsi gumbi in 

iskalna okna so vedno na enakem mestu, kar omogoča preglednost in enostavnost poslovanja. 

V kolikor imate kakšne predloge ali pripombe pri delu z programom vas prosimo da nam to sporočite 

preko elektronskega naslova info@medic.si  .  

V želji po čim boljšem orodju za vaše delo vam bomo z veseljem ustregli. 

1.1 KAJ JE DOTBUSSINES? 
 

dotBussines® je programska celostna rešitev za enostavno poslovanje z dokumenti v podjetju. 

Omogoča številne inovativne možnosti izdelave dokumentov, upravljanja procesov in izmenjave 

informacij v podjetju. 

1.2 KOMU SO REŠITVE DOTBUSINESS NAMENJENE? 
 

o Servisno prodajnim podjetjem za popravila biro opreme 

o Servisno prodajnim podjetjem za popravila računalniških sistemov 

o Servisno prodajnim podjetjem za raznovrstna vozila (avtomobili, traktorji, kamioni, …) 

o Servisno prodajnim podjetjem za gospodnijske aparate 

o Servisno prodajnim podjetjem za vrtnarska orodja 

o Razvojno tehnološkim podjetjem 

o Servisno prodajnim podjetjem za kolesa 

o Orodjarnam 

o Arhitekturnim in oblikovalnim birojem 

o Podjetjem ki se ukvarjajo z implementacijo rešitev 

o Enostavni manufakturni in serijski proizvodnji 

o Vsem podjetjem z trgovsko dejavnostjo 

mailto:info@medic.si
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1.3 KAJ VSE LAHKO VSEBUJE? 
 

o Materialno poslovanje 

o Organizator poslovanja 

o CRM (customer relationship management) – odnosi z kupci 

o Konsignacijsko poslovanje 

o Davčna blagajna 

o Marketing aktivnosti 

o Projektno poslovanje 

o Proizvodne aktivnosti z kosovnico in tehnologijo dela 

o Spletni vmesnik za spremljanje proizvodnje 

o Prodaja vozil 

o Administracija 

o Popis števcev 

o Status popravil 

o Vnos naročil 

o Merjenje faz dela 

o Spletni vmesnik za vodenje projektov 

o Povezavo z DMS (document management system) sistemom Therefore 
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1.4 MODULI PROGRAMSKEGA PAKETA DOTBUSINESS: 
<- Nazaj na Kazalo 

Servis – beleženje dogodkov/nalog, rezervacij, naročil, delovnih nalogov, merjenje časa 

Dokumenti – prevzem in izdaja blaga, predračuni, prenosi med skladišči 

Blagajna – gotovinska izdaja blaga in storitev 

Izvoz izdanih računov in blagajne v xml ali txt datoteko.  

Knjiga prejete in izdane pošte  - vodenje vseh prejetih dokumentov, kreiranje plačil računov z 

izvozom UPN plačilnih nalogov, ter vodenje izdane pošte  

Konsignacija – vodenje konsignacijske zaloge  

Projekti – vodenje posameznih projektov z celotno komunikacijo in obračunom  

Prodaja vozil – prodaja rabljenih in novih vozil 

Marketing – modul za vse komercialne in marketinške aktivnosti podjetja 

Izvoz BR - izvoz blagajniški računov za DURS 

Spletni Portal projekti - spletna aplikacija za komunikacijo z projekti v aplikaciji DotBusiness 

Spletni Portal marketing - spletna aplikacija za pošiljanje marketinških aktivnosti v aplikaciji 

DotBusiness in sledenje aktivnosti strank 

Spletni Portal popis - spletna aplikacija za popis števcev naprav/vozil v aplikacijo DotBusiness, kjer 

se avtomatično generirajo delovni nalogi za obračun 

Podpisovanje – modul za podpisovanje dokumentov s pošiljanjem potrditve na e-pošto  

Therefore konektor – direktna povezava z dokumentnim sistemom Therefore  

Servis status – spletna aplikacija za pregled statusa popravil in vnos naročil 
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2 NAMESTITEV PROGRAMA 

 

2.1 OSNOVNE ZAHTEVE ZA NAMESTITEV 
<- Nazaj na Kazalo 

2.1.1 Strojne zahteve: 
 

✓ PC računalnik z procesorjem Intel/AMD ferkvenco vsaj 1 Ghz 

✓ Spomin minimalno 2 GB 

✓ Trdni disk minimalno 40 GB 

✓ Ločljivost zaslona min. 1280x1024 

✓ Dostop do interneta 

2.1.2 Programske zahteve: 

 

✓ Klient OS: Windows 7 ali novejše 

✓ Strežnik OS: Windows 7 Pro, Windows server 2008 standard ali novejše 

 

2.2 PRIPOROČENA KONFIGURACIJA SISTEMA 
<- Nazaj na Kazalo 

2.2.1 Strojna oprema 

 

✓ PC računalnik z procesorjem Intel i5 ali boljši,  

✓ Spomin 4 GB DDR4 ali več, 

✓ Trdi disk nVMe 120GB ali večji,  

✓ ločljivost zaslona FHD 1980x1080 ali višja, 

✓ Dostop do interneta: optika 10/10 MB ali višja.  

 

2.2.2 Programska oprema za celotno poslovanje 

 

✓ Operacijski sistem klienta: MS Windows 10 Pro, 

✓ Strežniški sistem: MS server 2016 Std., 

✓ Office 2016 H&B, 

✓ Dokumentni sistem Therefore 2017 business edition. 
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2.3 NAMESTITEV PROGRAMA 
<- Nazaj na Kazalo 

2.3.1 Prvi korak 

 

A. Zaženemo namestitveno datoteko Setup.exe (desni klik na namestitveno datoteko). 

Datoteko vedno zaženemo kot administrator (spodnja slika)! 

 

B. Izberemo želeni jezik 

 

 

V kolikor smo pripravljeni na namestitev kliknemo na gumb Naprej,  

oziroma z gumbom Prekini prekličemo namestitev. 
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2.3.2 Drugi korak – izbira vrste namestitve 

<- Nazaj na Kazalo 

Izberemo vrsto namestitve 

 

 

 

A. Enouporabniško različico – izberemo kadar bosta baza in klient na istem računalniku. 

Namestitev v tem primeru namesti program dotBusiness klienta, firebird SQL strežnik, strežniški del 

programa dotBusiness in prazno bazo (dot.gdb). 

B. Podatkovni strežnik in baza podatkov – izberemo kadar želimo namestiti le strežniški del 

programa na katerega se povezujejo vsi klienti. 

Namestitev namesti firebird SQL strežnik, dotBusiness strežniški program in prazno bazo (dot.gdb). 

C. Program dotBusiness – izberemo kadar želimo namestiti le klienta, kateri bo komuniciral z 

izbranim strežnikom. 

Namestitev vam namesti le klienta programa dotBusiness in klienta FireBird SQL. 

D. Program dotBusiness in orodja za administracijo - izberemo kadar želimo namestiti le klienta, 

kateri bo komuniciral z izbranim strežnikom. 

Namestitev vam namesti le klienta programa dotBusiness in klienta FireBird SQL, ter cmd orodja 

Forebird. 

Po izberi namestitve nadaljujete z klikom na gumbom naprej. 
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2.3.3 Tretji korak  

<- Nazaj na Kazalo 

Izberete si mapo kamor bo program nameščen in kliknete na gumb naprej 

 

2.3.4 Četrti korak 

<- Nazaj na Kazalo 

V naslednjem oknu imate predlog za ustvarjanje skupine v meniju oken Start.  
Naziv skupine lahko preimenujete ali pa ga z klikom v okence ob "Ne ustvari mape v meniju Start" 
prekličete. Za nadaljevanje pritisnite Naprej. 
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2.3.5 Peti korak – samo pri izbiri A ali B vrste namestitve 

<- Nazaj na Kazalo 

Izberite mapo kamor program shrani bazo ( v kolikor ste izbrali namestitev enouporabniške verzije 
ali baze podatkov na strežnik) v nasprotnem primeru se zgornje okno ne pojavi.  
Za nadaljevanje kliknite na naprej 
 

 

2.3.6 Šesti korak – samo pri izbiri A ali B vrste namestitve 

<- Nazaj na Kazalo 

Vnesete geslo za administratorskega uporabnika in njegovo potrditev ( v kolikor ste izbrali namestitev 
enouporabniške verzije ali baze podatkov na strežnik) v nasprotnem primeru se zgornje okno ne 
pojavi. Za nadaljevanje pritisnite naprej 
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2.3.7 Sedmi korak - samo pri izbiri A ali B vrste namestitve 

<- Nazaj na Kazalo 

Vnesemo serijsko številko licence ali uvozimo licenčni ključ, katerega dobimo ob nakupu ali 

posodobitvi programa. Na podlagi uvoženega ključa ali ročno vnesene serijske številke programa se 

na koncu namestitve izvede aktivacija strežniškega dela programa. 

 

 

 

Program vas zadnjič opozori kaj bo namestil na vaš računalnik! 

V kolikor se z vsem strinjate kliknite ikonico namesti. 

 

Poleg programa dotBusiness se namesti tudi PDFCreator, kateri se uporablja za izdelavo PDF datotek 

pri izpisovanju ali izdelavi e-Računov. 
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2.3.8 Osmi korak 

<- Nazaj na Kazalo 

 

 

 
Program se je uspešno namestil na vaš računalnik če ni prišlo do nobenih napak. 
 
V kolikor želite program zagnati kasneje (primer ko odznačimo 'Zagon programa dotBusiness', je 
potrebno pri prvem zagonu zagnati program kot administrator (strežniški del programa)! 
 

V nasprotnem primeru se program ne mora aktivirati! 

<- Nazaj na Kazalo  
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2.3.9 Dodatni koraki pri namestitvi davčne blagajne 

<- Nazaj na Kazalo 

Na računalniku na katerem bo nameščena baza podatkov in strežniški del programa dotBusiness je 

potrebno imeti nameščen IIS (internet information service). 

V windows okolju je potrebno pod Nadzorno ploščo -> Programi (Windows 7/8/10) je potrebno pod 

Turn windows features izbrati vse možnosti v skupini Internet Information Services. 

 

Ko se namestijo vsi dodatki, je potrebno  pod Control panel (Nadzorna plošča) -> Administration 

(skrbniška orodja) -> Internet Information Services izdelati novo stran (slika spodaj). 

 

Stran poljubno imenujemo. 
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V mapi C:\interpub\wwwroot\'izbrano ime podmape' skopiramo vsebino dotBusiness strežniškega 

dela za komunikacijo z FURS-om. 

V nadaljevanju je potrebno nastaviti konfiguracijske datoteke. 

Web.config 

Potrebno je nastaviti pot kamor se zapisuje dnevnik vseh aktivnosti pri pošiljanju blagajniških 

računov. 

 

Nastavimo lahko tudi druge parametre za kreiranje log datoteke. 
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V podmapi Config  

 

 

 

 

 

appSettings.config 

 

TaxNumber – davčna številka podjetja ki uporablja blagajno 

FinancialAdministrationURL - spletni naslov FURS-a za povezavo z blagajno 

CertificatePassword – geslo za uvoz certifikata (dobimo ga z certifikatom) 

CertificateFilePath – pot na trdem disku do certifikata 
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connectionStrings.config 

 

connectionString – vnesemo uporabniško ime in geslo, ter pot do baze 

Na koncu preverimo če se pravilno zapisuje dnevnik dogodkov pri kreiranju blagajniških računov 

(log.txt datoteka) 

 

2.3.10 Zaklepanje programa 

<- Nazaj na Kazalo 

POMEMBNO !  
V kolikor se premakne datum izven obdobja, ki je določen v licenci, ali se spremeni licenca se bo 
program samodejno zaklenil in onemogočil vsakršno nadaljnje delo s programom. 
 

 

 
Za odklepanje programa nas prosim ponovno pokličite ali pošljite šifro po elektronski pošti. Ko 
je program odklenjen je potrebna ponovna registracija programa s katero se podaljša čas 
delovanja programa za čas trajanja licence. 
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2.4 PRVI ZAGON UPORABNIKA 
<- Nazaj na Kazalo 

Ob prvem zagonu programa je potrebno najprej urediti naslednje: 

2.4.1 Pot do baze 

 <- Nazaj na Kazalo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strežnik polje vnesete ime strežnika ali njegov naslov IP naslov (npr. 192.168.0.250 ). Če je baza na 
vašem računalniku (enouporabniška namestitev) potem vnesite localhost. 
V polje Baza podatkov pa vnesite lokalno pot na vašem PC-ju (lokalni strežnik) ali lokalno pot na 
strežniku (vprašajte vašega sistemskega administratorja). 
Polje Ime uporabnika in Geslo vnesite v kolikor ga ne želite vsakič vnašati ob prijavi v program 
(priporočamo le v kolikor imate varovanje na nivoju domene ali prijave s pametno kartico). 
 
➢ Za višjo varnost podatkov vnesite le Ime uporabnika, medtem ko geslo vnesete vsakič ob zagonu! 
Ko smo izpolnili zahtevana polja kliknemo na gumb V redu. 
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2.5 KAJ JE POTREBNO PREVERITI PRED PRVIM ZAGONOM? 
<- Nazaj na Kazalo 

2.5.1 PRAVILNO POSLOVNO LETO 

 

Ob prvem zagonu preverite najprej v katerem poslovnem letu ste, saj izdelanih dokumentov ne 

morate prenesti v drugo poslovno leto! Poslovno leto preklopimo z desnim klikom miške na polje v 

okvirju. 

 

V kolikor poslovno leto ni pravo potem je potrebeno izvesti prehod pod skupino administracija. 

2.5.2 IZBERITE VALUTO 

<- Nazaj na Kazalo 

 

Preverite katero denarno valuto boste uporabljali v tem poslovnem letu.  

Z desnim klikom na Poslovno leto (na zgorji sliki) izberemo izbira poslovnega leta. 

Označimo poslovno leto in kliknemo na gumb popravi 

 

 

 

V naslednjem oknu izberemo denarno valuto ki jo bomo uporabljali. 
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POMEMBNO! Ko enkrat izdelamo prvi dokument, valute več v tem poslovnem letu ne moremo 

spremeniti. 

 

 

2.5.3 VNESITE IME PODJETJA ZA PRIKAZ 

<- Nazaj na Kazalo 

 

Z desnim klikom na Podjetje (na zgorji sliki) izberemo izbira podjetja. 

Kliknemo na ikono za popravljanje in vnesemo podatke o podjetju. 
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2.5.4 NASTAVIMO PRIVZETE VREDNOSTI PROGRAMA 
<- Nazaj na Kazalo 

Vnesite osnovne podatke podjetja in izberite privzete vrednosti pod Orodja->Možnosti 

 

 

->Podatki v zavihku Baza podatkov 
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2.5.4.1.1 Podatki o podjetju 
<- Nazaj na Privzete vrednosti programa  

 

Najprej vnesemo vse podatke o svojem podjetju, saj bodo le ti tudi vidni na glavah izpisov! 

->Prodaja naprav/vozil        ->Projekti        ->Knjiga pošte            ->e-računi              ->DMS      ->Blagajniški računi 

->Baza podatkov      ->Podatki o podjetju      ->Privzete vrednosti     ->Bančni računi    ->Obvestila  ->Glavna knjiga      ->Proizvodnja 

 

 

Kontaktno osebo izberemo iz šifranta delavcev ( ni obvezno). 
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2.5.4.1.2 Privzete vrednosti 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

  

Izberite privzete vrednosti za posamezno področje! (leva polovica) 
Glavno skladišče: izberemo katero bo privzeto skladišče ( ob instalaciji je izbrano glavno skladišče z šifro 01) 

Skladišče za MP: izberemo privzeto skladišče za maloprodajo 

Skladišče za VP: izberemo privzeto skladišče za veleprodajo 

Privz. Bančni rač.: izberemo privzeti bančni račun ( ob instalaciji je transakcijski račun) 

Priv. Dav. Stopnja: izberemo privzeto davčno stopnjo - za artikle, storitve, nova vozila (privzeta 22% stopnja) 

Znižana stopnja: izberemo znižano davčno stopnjo ( samo za izvoz v SAOP glavno knjigo) 

Osnovna stopnja: izberemo osnovno davčno stopnjo (samo za izvoz v SAOP glavno knjigo) 

Plač. sredstvo za fakture: določimo privzeto plačilno sredstvo za knjiženje plačil izdanih računov 

Namen obiska za izračun predv. Servisa: izberemo namen obiska pri DN glede na katerega program izračunava 

naslednji predvideni servisni interval 

BR-izbrani objekt so postavke: vklopimo v kolikor želimo da ob dodajanju novega blagajniškega računa program 

preskoči polja za vnos kupca, ter odpre direktno šifrant artiklov ali storitev. 

Brez opozorila ob preklicu: vklopimo v kolikor želimo da nas ob preklicu dokumenta program ne opozarja 

Po kopiranju klica ga zaključi: Vklopimo če želimo da ob kopiranju dogodka v DN dogodek zaključi 

Vrednotenje zaloge: izberemo metodo izračuna zaloge 

Kategorija dogodka za rezervacije: Vnesemo kategorijo dogodka v katerega izdela program dogodek za rezervacijo ob prejemu blaga 

Kopiranje podpisanih dobavnic: v kolikor je označeno mora biti dobavnica podpisana (znotraj dokumenta dobavnice je podpisno 

potrditveno polje) da jo je možno izvoziti ali uvoziti v drug dokument.  

Opozorilo ob premajhni ceni: vklopljeno nam vedno javi v dokumentu kadar izdamo blago pod nabavno vrednost 

Prikaz naprav/vozil v DN in dogodkih: vklopljeno nam v dogodkih in DN nudi možnost izbire iz šifrant vozil/naprav 

Prikaz projektov v DN in dogodkih: vklopljeno nam v dogodkih in DN nudi možnost vezave dokumenta na projekt 

Mapa s slikami artiklov: namenjeno vnosu poti shranjenih slik za povezavo z spletno trgovino 
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Izberite privzete vrednosti za posamezno področje! (desna polovica) 
Veljavnost predračuna: vnesem koliko dni nam privzeto predlaga veljavnost novo izdelanega predračuna 

Vrednost točke: v kolikor želimo obračunavati v točkah je potrebno vnesti vrednost 1 točke in vključiti spodaj vrsto obračuna 

Cene artiklov/storitev v točkah: ob vklopu bo preračunal vse cene v točke 

Cene naprav v točkah: ob vklopu preračuna vse cene naprav/vozil (odvizno od izbire aplikacije) v točke  

Kontrola davčne številke: ob vklopu kontrola davčne številke če je ta 8 mestna 

Format za E-pošto: izberemo privzeti format za dokumente, ki jih pošiljamo po E- pošti (izbiramo lahko med TIFF, RTF, XLS in PDF 

formatom) Ob pošiljanju katerega koli dokumenta nam bo vedno predlagal izbrani format, vendar ga lahko ročno poljubno spremenimo pri 

samem pošiljanju. 

Naslov tečajnice Banke Slovenije: internetni naslov za prenos tečajnic 

Vrsta tečaja: vrsta tečaja za izračun dodatne valute 

Privzeta valuta: privzeta valuta za vse dokumente (posameznemu dokumentu lahko določimo drugo) 

Dodatna valuta: določimo dodatno valuto za vse dokumente (posameznemu dokumentu lahko določimo drugo) 

Privzeti status dogodka: ob dodajanju novega dogodka bo vedno ponujen izbrani status 

Status dogodka po izbiri izvajalca: ko izberemo izvajalca za dogodek, se mu spremeni status v vnešenega 

Status zaključenega dogodka: ko dogodek zaključimo, se mu spremeni status v izbranega 

Privzeta kategorija dogodka: pri novem dogodku ponudi vnešeno kategorijo dogodka 

Privzeta koda namena: privzeta koda namena za UPN naloge v prejeti pošti 

Privzeti opis namena: privzeti popis namena plačila za UPN naloge 

 

Vrsta aplikacije: izbiramo lahko med Naprave ali Vozila. Naprave nam prikazuje podatke za naprave, medtem ko za Vozila podatke za 

vozila  
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2.5.4.1.3 Bančni računi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

Seznam bančnih računov podjetja. 

Z gumbom dodaj lahko dodajamo nove račune, z gumbom odstrani pa jih lahko odstarnimo. 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.4 Obvestila 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

Obvestilo o montaži: funkcija ni več v uporabi 

Obvetilo o servisu: funkcija ni več v uporabi 

Obvestilo o montaži: funkcija ni več v uporabi 

Voščilo za rojstni dan: funkcija ni več v uporabi  

Vrste telefona za SMS: funkcija ni več v uporabi 

E-naslov za SMS: funkcija ni več v uporabi 

SMTP strežnik: SMTP strežnik za pošiljanje E-poštnih sporočil 

Port: port SMTP strežnika za pošiljanje E-poštnih sporočil 

SMTP User name: uporabniško ime e-poštnega računa za pošiljanje 

SMTP geslo: geslo e-poštnega računa za pošiljanje 

Email pošiljatelja: e-poštni račun za pošiljanje 

 

Obveščanje o poteku registracije: funkcija ni več v uporabi 

Obveščanje o servisih: funkcija ni več v uporabi 

Voščilo: funkcija ni več v uporabi 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.5 Glavna knjiga 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

Vrsta datoteke za prenos v GK: izberemo standard za izvoz v xml datoteko po OVD ali SAOP standardu 

 

Uporabi opis računa pri knjiženju v GK: da/ne prenaša opisa iz računa v GK pod opis knjižbe 

  

Nastavitve DDV in GK za izvoz dokumentov. 
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2.5.4.1.6 Proizvodnja 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 

Prenos postavk DN v interno rabo – lahko izberemo da pri prenosu DN v interno porabo prenese A. 

postavke delovnega naloga ali B. postavke tehnološkega lista ki so vezane na artikel/storitev v 

delovnem nalogu. 

Prikaz proizvodnih količin v DN – označeno pomeni da v seznamu artiklov/storitev vidimo tudi 

kolone proizvodna količina in izdelana količina, ter planiran datum proizvodnje. 

Postavke tehnoloških listov v DN privzeto v uporabi – označeno pomeni da se posamezne storitve 

na delovnem nalogu štejejo kot postavke tehnoloških listov za potrebe merjenj posameznih faz 

Izpis vseh postavk tehnoloških listov v izpis DN– označeno pomeni da se podatki postavk 

tehnoloških listov pojavijo na izpisu delovnega naloga  

DN po prenosu v interno porabo zaključi – označeno pomeni da se delovni nalog avtomatično 

zaključi po prenosu v interno porabo 

Prikaz vhodnih in izhodnih dokumentov v seznamih – označeno pomeni da se podatki povezanih 

dokumentov (v toku dokumentov) pojavijo v seznamu dogodkov in delovnih nalogov 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.7 Prodaja naprav/vozil 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

Glede na izbiro vrste aplikacije nastavitve pri komisijski prodaji.  

Način izračuna: izberemo lahko med odstotkom provizije ali fiksno vrednostjo 

Vrednost: vrednost fiksne vrednosti ob izbiri načina izračuna fiksna vrednost 

 

Vhodni davek: izbira vhodnega davka pri komisijskem prepisu 

Izhodni davek: izbira izhodnega davka pri komisijskem prepisu 

 

DDV za komisijsko prodajo: izbira davka pri komisijski prodaji 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.8 Projekti 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 

Izbira za posamezne dokumente v sklopu projekta katere postavke so lahko med prihodki projekta 

ali stroški projekta. Podatki so pomembni zaradi kalkulacije projektov! 

Izračun statusa projekta: za izračun statusa upošteva označene vrste dokumentov 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.9 Knjiga pošte 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 

 

Privzeta vrsta prejetega dokumenta: izberemo privzeto vrsto prejetega dokumenta 

Privzeta klasifikacija prejetega dokumenta: izberemo privzeto klasifikacijso za prejete dokumente iz šifranta klasifikacije 

Privzeta klasifikacija poslanega dokumenta: izberemo privzeto klasifikacijso za poslane dokumente iz šifranta klasifikacije 

Privzeti poslani medij: privzeta vrsta medija za poslane dokumente 

Privzeti prejeti medij: privzeta vrsta medija za prejete dokumente 

 

Opozorilo polje Oseba: označeno pomeni da v primeru da v knjigi pošte ne izpolnemo polja Oseba dobimo opozorilo 

Opozorilo polje Oddelek: označeno pomeni da v primeru da v knjigi pošte ne izpolnemo polja Oddelek dobimo opozorilo 

Opozorilo polje Klasifikacija: označeno pomeni da v primeru da v knjigi pošte ne izpolnemo polja Klasifikacija dobimo opozorilo 

 

Datum plačila v UPN: ob oznaki izvoza v UPN paket izvozi v xml za datum plačila glede na izbrani podatek 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.10 -račun 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 

Mapa za izdane e-račune: izberemo mapo kamor program generira xml datoteko e-računa 

Mapa za prejete e-račune: izberemo mapo kamor program odloži prejete datoteko e-računa in priponk 

Privzeti medij za e-račune: izberemo privzeti medij ob uvozu e-računa v knjigo prejete pošte 

PDF tiskalnik za račune: izberemo privzeti tiskalnik za generiranje PDF datoteke računa 

Predloga za PDF: izberemo privzeto predlogo računa iz katere se generira PDF datoteka računa 

V posameznem računu je lahko predlogo spremeniti. 

Format datoteke s prilogo: izberemo format imena datotek prilog izdelanega e-računa 

Format datoteke za e-račun: izberemo format imena datoteke za račun izdelanega e-računa 

Format datoteke za ovojnico: izberemo format imena datoteke za ovojnico izdelanega e-računa 

Privzeta št. naročila: izberemo ime naročila pri izdelavi e-računa v kolikor imamo prazno polje v samem računu (e-račun namreč zahteva to 

polje obvezno) 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

2.5.4.1.11 DMS 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 

Nastavitve povezav posameznih dokumentov v programu dotBusiness z dokumentnim sistemom 

Therefore za vizualizacijo dokumentov znotraj programa. 

Iz šifranta klasifikacije izberemo za posamezni dokument privzeto klasifikacijo. 

V klasifikaciji je zapisan podatek tabel v bazi programa dotBusiness in tabel Therefore sistema. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.4.1.12 Blagajniški računi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 

 

 

Poslovni prostor – vnesemo naziv poslovnega prostora 

Elektronska naprava – vnesemo naziv blagajne 

dotBusiness Server Url – naslov do spletnega strežnika, kjer so nameščene datoteke in certifikat za 

komunikacijo z FURS-om 

Privz. plac. sredstvo – izberemo privzeto plačilno sredstvo v blagajni 

Vrednost apoenov: vrednost denarnih enot za blagajno (apoeni morajo biti ločeni z ; ) 

Blagajniški minimum: vnesemo znesek minimuma v blagajni 

… 

BR-izbrani objekt so postavke: označeno pomeni da pri kreiranju računa preskočimo izpolnjevanje glave, ter 

takoj pademo med postavke računa 

Privzeti kupec za blagajniške račune: izberemo privzetega kupca, kateri bo vedno izbran na računu (ročno ga 

lahko spremenimo) 

Privzeto skladišče: izberemo privzeto skladišče, katero bo vedno izbrano na računu pri vsaki postavki 

… 

Hitri gumbi: v blagajniškem računu imamo na voljo 15 hitrih gumbov. Vsakemu lahko izberemo 

storitev/artikel/paket iz šifranta artiklov in storitev. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Privzete vrednosti programa 
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2.5.5 VNESITE UPORABNIKE 

<- Nazaj na Kazalo 

Vnesite uporabnike in njihove pravice 

 

Pod skupino Administracija vnesemo uporabnike in mu dodelimo skupino s katero mu določimo 

pravice dostopa, predloge izpisov, kategorije kontaktnih oseb in pripetih datotek. 

POMEMBNO! Za vnos in popravljanje v tej skupini moramo biti prijavljeni v program kot sistemski 

administrator SYSDBA, drugače nimamo nobenih pravic. 

 

 

Več o tem na področju administracije. 
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2.5.6 IKONE IN HITRE BLIŽNJICE  

<- Nazaj na Kazalo 

Osnovna pasica programa 

 

Pasica posameznega dokumenta 

 

Gumbi so v vsakem oknu ali podoknu na istem mestu in v enakem zaporedju. Pozicijo posameznih 
gumbov si lahko z potegom miške tudi spreminjamo.  
Vsak klik na ikono pa lahko izvedemo tudi s pomočjo tipkovnice, kar nam poenostavi in pohitri delo. 
 

Ikona Opis Hitra tipka 

 

Dodajanje F3 

 
Popravljanje F2 

 

Brisanje F4 

 
Predogled tiskanja  

 
Tiskanje CTRL+T 

 
Iskanje po vseh kriterijih F7 

 

Odjavljanje iz programa F9 

 

Osvežitev podatkov na zaslonu F5 

 
Uvoz v dokument iz izbranega dokumenta  

 
Izvoz iz dokumenta v izbran dokument  

 
Podpisovanje DN za obračun  

 
Zaključi dokument  

 
Tok dokumentov  

 
Odpiranje dokumenta v dokumentnem sistemu CTRL+F6 

 Odpiranje priponk F6 
 Kalkulacija v blagajniškem računu (cena z DDV v 

ceno brez DDV-ja) 
F8 

OK Zapiranje in potrditev okna F12 
 

 

iskalno okno je avtomatično vključeno 
ob prvem vnosu iskalnega podatka 

 
 

<- Nazaj na Kazalo 
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2.5.7 UREJANJE SEZNAMOV DOKUMENTOV 

<- Nazaj na Kazalo 

Po izbiri skupine in vrste dokumentov se v glavnem oknu pojavi seznam izbranih dokumentov. 

Seznam lahko urejamo po vrstnem redu izbranega stolpca (z preprostim klikom na izbrano kolono). 

Vrstni red kolon si lahko vsak uporabnik nastavi sam in sicer z preprosim povlekom glave kolone na 

mesto kjer želi da ostane.  

 

Iskanje po seznamu se vedno izvaja skozi polje na vrhu. Že ob vnosu iskalnega besedila se v seznamu 

dokumentov pojavljajo rezultati z pol sekundnim zamikom! 

Iščemo lahko tudi po vseh kriterijih z funkcijsko tipko F7 ali klikom na ikono daljnogleda poleg 

iskalnega okna. 

Z desnim klikom in izboro po meri si lahko dodajamo ali odvzemamo prikazane kolone v določenih 

seznamih (vsi seznami nimajo te funkcionalnosti) 

 

IZVOZ SEZNAMA v DATOTEKO 

Seznam katerikoli dokumentov je možno tudi izvoziti v formatih xls, xml, html (izvoz je možen le če 

imate zato ustrezno pravico kot uporabnik). 

Iz seznama označimo dokumente za izvoz, ter jih z desnim klikom miške shranimo na željeno mesto 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 
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2.5.8 TOK DOKUMENTOV 

<- Nazaj na Kazalo 

 

Vsak dokument v katerega je možno uvažati ali iz njega izvažati v drug dokument vsebuje tudi ikono 

tok dokumentov. Kot je razvidno iz spodnje slike tok dokumentov vsebuje seznam dokumentov ki so 

bili uvoženi in izvoženi iz izbranega dokumenta. Z dvoklikom na izbrani dokument ga odpremo v 

novem oknu. 

 

 

Dokumente lahko iz seznama tudi brišemo. To izvedemo na način desnega klika miške na izbran 

dokument.  

POMEMBNO!  

Pri brisanju dokumenta iz toka dokumentov se izbrišejo tudi vse postavke, ki jih je vseboval 

uvoženi/izvoženi dokument! 

 

<- Nazaj na Kazalo 

 

2.5.9 PRIKAŽI DOKUMENT 

<- Nazaj na Kazalo 

 Z klikom na ikono pokličemo dokument shranjen v dokumentnem sistemu Therefore za prikaz 

na zaslonu. Deluje samo če je izbrani dokument shranjen v dokumentnem sistemu, ob pravilni 

konfiguraciji sistema in kupljeni licenci za konektor dotBusiness-Therefore ! 
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2.5.10 DODAJANJE/BRISANJE/UREJANJE ARTIKLOV/STORITEV/PAKETOV 

<- Nazaj na Kazalo 

-> šifrant artiklov/storitev/paketov 

 
Opis kolon v seznamu artiklov/storitev/paketov (posamezno kolono lahko s potegom miške prestavimo na poljubno mesto) 
Št. – zaporedna številka postavke 
Šifra: šifra artikla/storitve/paketa 
Opis artikla: opis artikla/storitve/paketa ki pa ga lahko poljubno prepišemo 
Skladišče: iz šifranta skladišč izberemo skladišče 
Davek: iz šifranta davkov izberemo davek 
Količine/ure: količina artiklov/storitev ali paketov 
Cena: cena izbranega artikla/storitve/paketa, ki jo lahko ročno prepišemo 
Popust: popust ki ga prebere od partnerja in ga lahko poljubno prepišemo 
Rezervirati: z vnosom količine se kreira rezervacija artikla za partnerja na dokumentu, katera se prikaže ob prejemu blaga v podjetju  
Naročiti: vnesena količina se shrani v seznam zbirnika naročil iz katerega se lahko kasneje izdela naročilo dobavitelju 
Analitika: za vsako postavko lahko izdelamo ločeno analitiko poslovanja  
 

 
 
-> Podatki o Artiklu      ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

 
Gumb Dodaj (F3) – (rumeni okvir na zgornji sliki) 
Z gumbom dodaj iz šifranta artiklov/storitev in paketov dodajamo artikle, storitve ali pakete.  
Naziv izbranega artikla/storitve lahko poljubno prepišemo, prav tako lahko poljubno spremenimo 
ceno, popust in količino.  

 
Ob vnosu artikla lahko, hkrati izdelamo rezervacijo za stranko ali damo artikel v zbirnik naročil. 
 
Gumb Odstrani (F4) - (rumeni okvir na zgornji sliki) 
Z gumbom odstranimo poljubni prej označeni artikel/storitev/paket v seznamu. 
 
Gumba Puščici (rdeči okvir na zgornji sliki) 
Prej označeno vrstico v seznamu artiklov/storitev in paketov lahko z puščicama pomikamo gor in dol 
in ji s tem spreminjamo zaporedno številko. 
 

<- Nazaj na Kazalo 
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2.5.11 PODATKI O ARTIKLU 

<- Nazaj na Kazalo 

-> šifrant artiklov/storitev 

 

 

Vsak dokument ima ob vnosu artikla v seznam artikov/storitev/paketa okno z podatki o artiklu. 

-> Podatki o artiklu 

-> Zaloga po skladiščih 

-> Komplementarni artikli 

 

<- Nazaj na Kazalo 
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2.5.11.1.1 Podatki o artiklu 
<- Nazaj na lastnosti Artikla 

-> Zaloga po skladiščih 

-> Komplementarni artikli 

 

Zaloga: skupna zaloga artiklov na izbran dan dokumenta 

Zal.v skladišču: zaloga v izbranem skladišču na izbran dan dokumenta 

Min. Zaloga: minimalna zaloga določena v lastnostih artikla. V kolikor je izdano pod to količino se 

predlaga naročilo artikla s količino ki je določena v lastnostih artikla. 

Naročiti: količina artikla, ki že čaka v zbirniku naročil 

Naročenih: količina artikla, ki je že naročena pri dobavitelju 

Rezerviranih: Količina artikla za katerega so izdelane rezervacije 

Nabavna cena: zadnja nabavna cena artikla (vidna samo z ustrezno pravico) 

Rabat v %: rabat izračunan iz prodajne cene 

Cena brez DDV: prodajna cena brez davka 

Cena z DDV: prodajna cena z davkom 

Lokacija: lokacija artikla v skladišču 

 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

-> Zaloga po skladiščih 

-> Komplementarni artikli 

 

2.5.11.1.2 Zaloga po skladiščih 
<- Nazaj na lastnosti Artikla 

-> Podatki o artiklu 

-> Zaloga po skladiščih 

-> Komplementarni artikli 

 

Seznam zalog po skladiščih za izbran artikel 
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2.5.11.1.3 Komplementarni artikli 
<- Nazaj na lastnosti Artikla 

-> Podatki o artiklu 

-> Zaloga po skladiščih 

-> Komplementarni artikli 

 

Seznam komplementarnih artiklov, ter njihova skupna zaloga. 

Kaj so komplementarni artikli? 

To so artikli, ki so avtentični originalu, vendar prodajani pod drugo šifro. 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

-> Podatki o artiklu 

-> Zaloga po skladiščih 

-> Komplementarni artikli 

 

2.5.12 IZPISOVANJE DOKUMENTOV 

<- Nazaj na Kazalo 

 

Ob kliku na eno od zgornjih ikonic (hitra tipka za tiskanje je tudi CRTL+T) se odpre okno z predlogami 

tiskanj za dokument, ki ga imamo odprt ali označen. 

 

Izberemo predlogo in glede na zahtevo kliknemo za Predogled, Tiskanje ali zahtevo enostavno 

prekličemo (tudi z tipko ESC). 

-> Pošiljanje izpisa po e-pošti 

-> Shrani izpis v datoteko 
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2.5.13 NASTAVITVE IZPISOV 

<- Nazaj na Kazalo 

  

Ob kliku na ikono za izpis ali predogled se vam vedno pojavi spodaj z lastnostmi prikazano okno. 
Vsak dokument ima svoje predloge izpisov in niso omejene z številom. 

OPOZORILO! Število in velikost posameznih izpisov lahko upočasnijo delovanje programa ob 

izpisovanju, saj mora vsakih ob izpisovanju naložiti vse predloge. 

 

 

Opis: 
Vsi izpisi v programu imajo standardno okno, kar poenostavi in pohitri delo.  
Ikonice na vrhu imajo vedno enako funkcijo, vendar so aktivne le če imate dovoljenje zanje. ( to vam 
določi vaš lokalni administrator).  
Podatki o izpisih so zapisani v bazi, tako da so dostopni do vsakega uporabnika ki je priključen na 
bazo ( v kolikor ima dovoljenje za posamezen izpis) 
V oknu imate seznam vseh izpisov.  
Število izpisov ni omejeno, zato si lahko pripravite nešteto variant izpisov posameznega dokumenta. 
Prva kolona predstavlja prioriteto izpisa , druga kolona naziv izpisa, tretja kolona velikost 
izpisa in zadnja datum zadnje spremembe izpisa. Podatek o prioriteti in nazivu si lahko poljubno 
spreminjamo. 
Položaj - nižja kot je številka višjo prioriteto ima (urejenost; npr. št. 1 se vedno prva predlaga za izpis) 
Ime - naziv izpisa je poljuben in ga vnesemo tako da označimo izpis in ga preprosto prepišemo 
Velikost – velikost izpisa ki je shranjen v bazi 
Spremenjeno – datum zadnje spremembe izpisa 

Ikone: 

 -> Pošiljanje dokumentov po e-pošti 

 -> Shranjevanje dokumenta v elektronski obliki 

 -> Izdelava in popravljenje izpisov 
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2.5.13.1 POŠILJANJE DOKUMENTOV PO E-POŠTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Nastavitve izpisov 

 Po kliku na ikono tiskalnika ali predogleda (CTRL-T), izberemo predlogo in kliknemo na spodaj 

označeno ikono. 

 

 

Na levi strani se pojavi seznam elektronskih naslovov ki so na voljo za izbrano stranko. V seznamu so 
tudi vsi naslovi kontaktnih oseb stranke ( vidne so le, če ima uporabnik pravice do podatkov 
kontaktne osebe ). Ko izberemo enega ali več naslovov, izberemo še obliko datoteke za pošiljanje. 
Predlagana je oblika ki je vnesena pod privzetimi nastavitvami. 
Ko ste vse izbrali kliknite na gumb "V redu" in podatki se bodo prenesli v vaš privzeti odjemalec za 
pošto, kjer lahko dodate še naslove iz vašega adresarja in pošljete. 
 
<- Nazaj na Nastavitve izpisov 
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2.5.13.2 SHRANJEVANJE DOKUMENTOV 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Nastavitve izpisov 

 Po kliku na ikono tiskalnika ali predogleda (CTRL-T), izberemo predlogo in kliknemo na spodaj 

označeno ikono. 

 

 

Odpre se nam standardno Windows okno za shranjevanje datotek. V zgornjem delu izberemo mapo 
kamor želimo shraniti datoteko, v spodnjem delu pa vnesemo ime datoteke in izberemo format 
datoteke v katerem želimo shraniti izpis. 
<- Nazaj na Nastavitve izpisov 
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2.5.13.3 IZDELAVA IN POPRAVLJANJE IZPISOV 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Nastavitve izpisov 

 Po kliku na ikono tiskalnika ali predogleda (CTRL-T), izberemo predlogo in kliknemo na spodaj 

označeno ikono. 

 Za dodajanje novega izpisa kliknemo na ikonico , ter izdelamo izpis ter ga shranimo pod izbranim 
imenom. 

 V kolikor želimo določen izpis izbrisati potem ga označimo in z klikom na ikonico izbrišemo. 
 Za popravljanje določenega izpisa kliknemo na ikonico po izbiri izpisa. 

 

Program za oblikovanje izpisov »Report Builder«. 

 

Z programom lahko izdelamo nešteto variant izpisa za posamezen dokument. Vnašamo lahko fiksne 
in variabilne tekste, slike, črtne kode in generiramo pod izpise. Teksti so lahko poljubnih pisav in 
oblik, ter jih lahko postavljamo na poljubna mesta. 
 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Nastavitve izpisov 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

2.5.14 SPREMEMBA VALUTE NA DOKUMENTU 
<- Nazaj na Kazalo 

Na spodnji desni strani zbirnega okna z desnim klikom odpremo možnost spremembe valute. 

Po izbiri druge valute na avtomatično preračuna vrednosti na novo valuto s pomočjo tečajnice v 

programu. 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 
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3 SKUPINE PROGRAMA 

-> SERVIS 
 
 
-> PROJEKTI 
 
 
->PROIZVODNJA  
 
 
-> DOKUMENTI 
 
 
-> KNJIGA POŠTE  
 
 
-> BLAGAJNA 
 
 
-> KONSIGNACIJA 
 
 
-> PRODAJA VOZIL 
 
 
-> ZALOGE 
 
 
-> STATISTIKE 
 
 
-> MARKETING 
 
 
-> ŠIFRANTI  
 
 
-> ADMINISTRACIJA PROGRAMA 
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3.1 SERVIS  
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Dogodki 

 
-> Delovni nalogi 
 
 
Skupina Servis je namenjena delu organiziranju vseh dogodkov/nalog  v 
podjetju in obračunu le teh. V servisno prodajnih panogah lahko s 
pomočjo dogodkov in delovnih nalogov oragniziramo celotno 
poslovanje. Dogodki nam omogočajo beleženje zahtev strank, 
dogovorov, naročil, popravil, pregled zgodovin in komunikacije do 
stranke. S pomočjo delovnega naloga izvajamo obračun storitev in 
materiala na terenu ali v delavnici. 
Dokument lahko izvozimo v drug dokument , prav tako pa lahko tudi 
uvozimo.  
Opcijsko lahko povežemo vsak dogodek in delovni nalog direktno z 
dokumentnim sistemom (Biro-Therefore konektor). 
Dogodek je lahko tudi kot naloga v sklopu portala projekti in je vezan na 
posamezen projekt. 
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3.1.1 DOGODKI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na SKUPINE 

Osnovno okno nam nudi pogled vnesenih rezervacij, pripomb, beležk, naročil za tekoči dan. Dodajamo, popravljamo in brišemo dogodke 

lahko z ikonami zgoraj levo ali hitrimi tipkami. Izpisujemo in pošiljamo izbrane dogodke z ikonama za predogled in izpis. 

V nastavitvah imamo možnosti privzetih nastavitev za delovne naloge. Lahko izbiramo med različnimi možnostmi:  

1. delovni nalog vezan samo na poslovnega partnerja, (prikaz projektov-ne, prikaz naprav/vozil-ne) 

2. delovni nalog vezan na napravo/vozilo , (prikaz projektov-brez, prikaz naprav/vozil-da) 

3. delovni nalog vezan na projekt, ki lahko tudi vsebuje aparat/vozilo (prikaz projektov-da, prikaz naprav/vozil-da) 

4. delovni nalog vezan na projekt, ki ne vsebuje aparat/vozilo (prikaz projektov-da, prikaz naprav/vozil-ne) 

POLEG TEGA V NASTAVITVAH IZBEREMO VRSTO APLIKACIJE Mobil/Biro. Mobil izberemo kadar operiramo z vozili, medtem ko izberemo 
Biro kadar operiramo z napravami.  
-> Vnos novega dogodka brez projekta 
-> Vnos novega dogodka/naloge vezanega na projekt 
-> Uvoz- Izvoz dogodka 
-> Urejanje seznama dogodkov 
-> Splošno urejanje dokumentov in iskalno polje 
-> Sredinske tipke 
-> Desni klik na izbran dogodek v seznamu (poglej pod sliko) 

 
 

 
 
Z desnim klikom na izbran dogodek imamo možnost izbire: 
Odpri: izbrani dogodek nam odpre 
Kopiraj v nov delovni nalog: vsebino dogodka prenese v delovni nalog in ga (glede na nastavitve) lahko tudi zaključi  
Določi izvajalca: izberemo lahko osebo iz šifranta aktivnih delavcev, katera prevzema odgovornost za izbran dogodek/nalogo. 
Določi zunanjega izvajalca: izberemo lahko osebo izmed kontaktnih oseb poslovnega partnerja izbranega dogodka/naloge, ki ga prevzema 
Zaključen: zaključimo izbrani dogodek (dogodek se obarva v rumeni barvi); zaključeni dogodek lahko z ponovnim desnim klikom tudi odklenemo! 
Natisni: odpremo okno za izbiro predloge tiskanja 
Predogled tiskanja: odpremo okno za izbiro predloge tiskanja 
Shrani v seznam:  izbrani seznam lahko shranimo v xls, xml, html obliki 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.1.1.1 VNOS NOVEGA DOGODKA BREZ PROJEKTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Dogodki 

a. varianta z vključenimi napravami/vozili v nastavitvah 

-> Uvoz   -> Izvoz  -> Zaključi   ->Tiskanje  ->Tok dokumentov ->Dokument 

 
 

> Splošno     ->Proizvodnja -> Pripombe   -> Pripete datoteke     -> Zgodovina dogodkov  -> Delovni nalogi    -> Opozorila   ->Etikete 

 

 

-> Podatki o Artiklu      ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

       -> Dodajanje/brisanje/urejanje postavk 
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3.1.1.1.1 Splošno (servisni dogodek z aparatom/vozilom) (projekt) 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

-> Dodajanje postavk dogodka 

 
Privzete nastavitve: Vrsta aplikacije Naprave, Prikaz projektov (brez), Prikaz vozil v DN in dogodkih (da)  

Številka dogodka: se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah. 
Kategorija dogodka: Določimo kategorijo dogodka (kategorije lahko predhodno poljubno določimo) 
Status dogodka: Določimo trenutno status dogodka, ki je lahko viden tudi preko povezave na spletu 
Prioriteta: Prioriteta se določa z številkami. V kolikor je vnesena pod stranko ta samodejno vnese 
Koda: Samodejno generirano število (zaščita koda za ogled statusa dogodka preko spleta) 

 

 
Aparat/Vozilo: Ob izbiri aparata se nam pojavijo v zgornji polovici okna vsi podatki o aparatu/vozilu(odvisno od nastavitev 
aplikacije) in stranki. Podatki so zabeleženi v šifrantu aparatov/vozil in partnerjev.  
Zadnji zaznamek: Če je polje izpolnjeno s tekstom je bilo pri prejšnjem delovnem nalogu za izbran aparat zabeležena 
opomba za aparat/vozilo. 
V kolikor imamo v nastavitva kot vrsto aplikacije izbrano Mobil se namesto podatkov za napravo uporabijo vozila.  

 
 
Poslovni partner: Ob izbiri aparata se le ta samodejno zapolni iz podatkov  o lastništvu aparata, lahko pa se iz šifranta 
partnerjev poljubno izbere 
Kontaktna oseba: Izberemo kontaktno osebo izbranega partneja (vidne samo osebe izbranega partnerja) 
Čas dogodka: avtomatično se zabeleži čas nastanka dogodka 
Evidetiral: Avtomatično se zabeleži trenutno prijavljeni uporabnik 
Rezervacija: vnesemo datum in uro rezervacije  
Rez. enot: v kolikor imamo vnesene storitve nam program sam izračuna čas obiska na servisu, lahko pa podatke prepišemo 
ali jih vnesemo po lastni presoji ročno 
Opomin: Vnesemo lahko datum in čas opomnika. Pri prijavi v program nas avtomatično z popup oknom opozori na ta 
dogodek po preteku vnešenega datuma. 
Zaključeno: prikazani podatek kaže čas ko je dogodek zaključen (s pomočjo statističnega pregleda je možno pridobiti odzivni 
čas); format dd-mm-yyyy hh:mm:ss 
Števec/kilometri : števec/kilometri za aparat/vozilo (odvisno od nastavitev vrste aplikacije Mobil/Biro) 
Način plačila: izberemo način plačila 
Številka naročila: vnesemo številko naročila kupca Številka pogodbe: vnesemo številko pogodbe kupca 
Zadeva: naslov naloge/dogodka 
Komentar stranke: vnesemo poljuben tekst za opis napak in komentarjev 
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3.1.1.1.2 Splošno (servisni dogodek brez aparata/vozila) (projekt) 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

-> Dodajanje postavk dogodka 

 
Privzete nastavitve: Vrsta aplikacije Naprave, Prikaz projektov (brez), Prikaz vozil v DN in dogodkih (brez)  
 

Številka dogodka: se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah. 
Kategorija dogodka: Določimo kategorijo dogodka (kategorije lahko predhodno poljubno določimo) 
Status dogodka: Določimo trenutno status dogodka, ki je lahko viden tudi preko povezave na spletu 
Prioriteta: Prioriteta se določa z številkami. V kolikor je vnesena pod stranko ta samodejno vnese 
Koda: Samodejno generirano število (zaščita koda za ogled statusa dogodka preko spleta) 

 

 
 

 
Poslovni partner: Ob izbiri aparata se le ta samodejno zapolni iz podatkov  o lastništvu aparata, lahko pa se iz šifranta 
partnerjev poljubno izbere 
Kontaktna oseba: Izberemo kontaktno osebo izbranega partneja (vidne samo osebe izbranega partnerja) 
Čas dogodka: avtomatično se zabeleži čas nastanka dogodka 
Evidetiral: Avtomatično se zabeleži trenutno prijavljeni uporabnik 
Rezervacija: vnesemo datum in uro rezervacije  
Rez. enot: v kolikor imamo vnesene storitve nam program sam izračuna čas obiska na servisu, lahko pa podatke prepišemo 
ali jih vnesemo po lastni presoji ročno 
Opomin: Vnesemo lahko datum in čas opomnika. Pri prijavi v program nas avtomatično z popup oknom opozori na ta 
dogodek po preteku vnešenega datuma. 
Števec/kilometri : števec/kilometri za aparat/vozilo (odvisno od nastavitev vrste aplikacije Mobil/Biro) 
Zaključeno: prikazani podatek kaže čas ko je dogodek zaključen (s pomočjo statističnega pregleda je možno pridobiti odzivni 
čas); format dd-mm-yyyy hh:mm:ss 
Način plačila: izberemo način plačila Številka naročila: vnesemo številko naročila kupca Številka pogodbe: vnesemo številko 
pogodbe kupca 
Zadeva: naslov naloge/dogodka 
Komentar stranke: vnesemo poljuben tekst za opis napak in komentarjev 
 
 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.3 Splošno (Projekt z vklučenimi napravami/vozili) 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

-> Dodajanje postavk dogodka 

 
Privzete nastavitve: Vrsta aplikacije Vozila, Prikaz projektov (da), Prikaz vozil v DN in dogodkih (da)  

 
Številka dogodka: se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah. 
Kategorija dogodka: Določimo kategorijo dogodka (kategorije lahko predhodno poljubno določimo) 
Status dogodka: Določimo trenutno status dogodka, ki je lahko viden tudi preko povezave na spletu 
Prioriteta: Prioriteta se določa z številkami. V kolikor je vnesena pod stranko ta samodejno vnese 
Koda: Samodejno generirano število (zaščita koda za ogled statusa dogodka preko spleta) 
 

 
 
Projekt: izberemo projekt na katerega lahko vežemo aparat in partnerja 
Naprava/Vozilo: Ob izbiri naprave/vozila se nam pojavijo v zgornji polovici okna vsi podatki o napravi in stranki. Podatki so 
zabeleženi v šifrantu vozil/naprav in partnerjev.  
Datum začetka: datum začetka projekta 
Poslovni partner: Ob izbiri naprave/vozila se le ta samodejno zapolni iz podatkov  o lastništvu naprave/vozila, lahko pa se iz 
šifranta partnerjev poljubno izbere 
Kontaktna oseba: Izberemo kontaktno osebo izbranega partneja 
Mejnik: rok za zaključek dogodka/naloge 
Kilometri/Števec : števec vozila/naprave 
Zaključeno: prikazani podatek kaže čas ko je dogodek zaključen (s pomočjo statističnega pregleda je možno pridobiti odzivni 
čas); format dd-mm-yyyy hh:mm:ss 
 
Čas dogodka: avtomatično se zabeleži čas nastanka dogodka 
Evidetiral: Avtomatično se zabeleži trenutno prijavljeni uporabnik 
Rezervacija: vnesemo datum in uro rezervacije  
Rez. enot: v kolikor imamo vnesene storitve nam program sam izračuna čas obiska na servisu, lahko pa podatke prepišemo 
ali jih vnesemo po lastni presoji ročno 
Opomin: Vnesemo lahko datum in čas opomnika. Pri prijavi v program nas avtomatično z popup oknom opozori na ta 
dogodek po preteku vnešenega datuma. 
Način plačila: izberemo način plačila 
Številka naročila: vnesemo številko naročila kupca Številka pogodbe: vnesemo številko pogodbe kupca 
Zadeva: naslov naloge/dogodka 
Komentar stranke: vnesemo poljuben tekst za opis napak in komentarjev 
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3.1.1.1.4 Splošno (Projekt brez naprav/vozil) 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

-> Dodajanje postavk dogodka 

 
Privzete nastavitve: Vrsta aplikacije Vozila, Prikaz projektov (da), Prikaz vozil v DN in dogodkih (ne)  

 
Številka dogodka: se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah. 
Kategorija dogodka: Določimo kategorijo dogodka (kategorije lahko predhodno poljubno določimo) 
Status dogodka: Določimo trenutno status dogodka, ki je lahko viden tudi preko povezave na spletu 
Prioriteta: Prioriteta se določa z številkami. V kolikor je vnesena pod stranko ta samodejno vnese 
Koda: Samodejno generirano število (zaščita koda za ogled statusa dogodka preko spleta) 
 

 
 
Projekt: izberemo projekt na katerega lahko vežemo aparat in partnerja 
Datum začetka: datum začetka projekta 
Poslovni partner: Ob izbiri naprave/vozila se le ta samodejno zapolni iz podatkov  o lastništvu naprave/vozila, lahko pa se iz 
šifranta partnerjev poljubno izbere 
Kontaktna oseba: Izberemo kontaktno osebo izbranega partneja 
Čas dogodka: avtomatično se zabeleži čas nastanka dogodka 
Evidetiral: Avtomatično se zabeleži trenutno prijavljeni uporabnik 
Mejnik: rok za zaključek dogodka/naloge 
Kilometri/Števec : števec vozila/naprave 
Zaključeno: prikazani podatek kaže čas ko je dogodek zaključen (s pomočjo statističnega pregleda je možno pridobiti odzivni 
čas); format dd-mm-yyyy hh:mm:ss 
Rezervacija: vnesemo datum in uro rezervacije  
Rez. enot: v kolikor imamo vnesene storitve nam program sam izračuna čas obiska na servisu, lahko pa podatke prepišemo 
ali jih vnesemo po lastni presoji ročno 
Opomin: Vnesemo lahko datum in čas opomnika. Pri prijavi v program nas avtomatično z popup oknom opozori na ta 
dogodek po preteku vnešenega datuma. 
Način plačila: izberemo način plačila 
Številka naročila: vnesemo številko naročila kupca Številka pogodbe: vnesemo številko pogodbe kupca 
Zadeva: naslov naloge/dogodka 
Komentar stranke: vnesemo poljuben tekst za opis napak in komentarjev 
 
<- Nazaj na Vnos dogodka 
<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.5 Proizvodnja 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

 

 

Lastnik materiala: iz šifranta izberemo lastništvo material za proizvodnjo posamezne naloge 

Delovno mesto: iz šifranta izberemo za katero delovno mesto je naloga  

Nadzornik procesa: iz šifranta delavcev izberemo nadzornika naloge 

Dokumenti: zunanji dokumenti 

Odpad: iz šifranta izberemo ravnanje z odpadki 

Način odpreme: iz šifranta izberemo vrtso odpreme za posamezno nalogo /naročilo 

Predviden datum odpreme: datum predvidene odpreme naročila 

 

<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.1.1.6 Pripombe 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

 

Zavihek nam omogoča vnos, popravljanje ali brisanje (gumbi spodaj desno) posameznih pripomb v 

celotnem procesu dogodka. 

Posamezeni zapisi so številčeni in povezani z dokumentnim sistemom, ker lahko pregledujemo 

zunanje dokumente, ki jih vežemo na pripombo. 

<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.7 Pripete datoteke 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

 

 

Na dogodek lahko vežemo posamezne elektronske dokumente. Vrsta priponke ni omejena, prav tako 
ni omejeno število pripetih datotek.  
Pravice do posameznih kategorij pripetih datotek določamo pod Administracijo -> Skupine 
uporabnikov. 
Priponke lahko odpiramo tudi z funkcijsko tipko F6. 
 
➢ Z Therefore konektorjem lahko z Ctrl+F6 ali zgornjo desno ikono odpiramo dokument, ki je 

vezan na ta dogodek/nalogo. 
 
 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.8 Zgodovina dogodkov 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

 

 

 

V zavihku si lahko ogledamo zgodovino vseh dogodkov za aparat. Po seznamu se lahko pomikamo z 
navigacijskima puščicama ali z miško. 
Z dvojnim klilkom na posamezni dogodek v seznamu ga lahko odpremo. 
Seznam dogodkov lahko urejamo z klikom na posamezno kolono (npr. Po datumu) 
 
 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.9 Zgodovina delovnih nalogov 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

 

 

V zavihku si lahko ogledamo zgodovino vseh delovnih nalogov (DN) za aparat. Po seznamu se lahko 
pomikamo z puščicama ali z miško.  
Z dvojnim klilkom na posamezni delovni nalog v seznamu ga lahko odpremo. 
Seznam delovnih nalogov lahko urejamo z klikom na posamezno kolono (npr. Po datumu) 
Seznam vseh nalogov si lahko tudi izpišemo. 
 

<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.10 Opozorila 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

V zavihku vidimo artikle ki so označeni za zamenjavo ob naslednjem obisku naprave/vozila v servisu.  
Tako lahko vidimo zalogo in naročila za označene artikle in s tem optimalno določimo rezervacijo. 
Artikli so bili vnešeni pod zavihkom opozorila na zadnjem izdelanem delovnem nalogu za izbrano 
napravo/vozilo! 
 

 

<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.1.11 Etikete (Tags) 
<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 

Kadar potrebujemo verziranje posameznih nalog lahko uporabimo etikete. 
Te so neposredno povezane z portalom projekti. 
 

 

<- Nazaj na Vnos dogodka 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.1.2 UVOZ IZVOZ DOGODKA 
<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 

 

3.1.1.2.1 Uvoz v dogodek 
<- Nazaj na Dogodki 

 

V dogodek lahko uvozimo poljubno število predračunov/delovnih nalogov/dokumentov iz knjige 

prejete pošte z preprostim klikom na ikono. 

Vsi uvoženi dokumenti so vidni tudi v toku dokumentov, preko katerega lahko kasneje tudi brišemo 

uvožene ali izvožene dokumente. 

Pri uvozu prejetih dokumentov je potrebno izbrati še vrsto prejetega dokumenta da pridemo do 

seznama izbranih dokumentov! 
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3.1.1.2.2 Izvoz dogodka v dokumente 
<- Nazaj na Dogodki 

 

Iz dogodka lahko izvozimo v vse dokumente kateri so prikazani na spodnji sliki. 

Vsi izvoženi dokumenti so vidni tudi v toku dokumentov. 

 

<- Nazaj na Dogodki 

3.1.1.3 UREJANJE SEZNAMA DOGODKOV 
<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 

 
Širine kolon in njeno zaporedje urejamo z preprostim potegom miške za izbrano kolono.  
Za urejanje podatkov po izbrani koloni le kliknemo na vrh kolone. 
Iskanje je omogočeno po vseh kriterijih, vendar moramo predhodno klikniti v eno od treh oken (dan 
rezervacije) v katerem želimo iskati. 

 

 
 
Z desnim klikom miške na izbranem dogodku dobimo : 
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Z desnim klikom na izbran dogodek imamo možnost izbire: 
Odpri: izbrani dogodek nam odpre 
Kopiraj v nov delovni nalog: vsebino dogodka prenese v delovni nalog in ga (glede na nastavitve) lahko tudi zaključi 
Določi izvajalca: izberemo lahko osebo iz šifranta aktivnih delavcev, katera prevzema odgovornost za izbran dogodek/nalogo. 
Določi zunanjega izvajalca: izberemo lahko osebo izmed kontaktnih oseb poslovnega partnerja izbranega dogodka/naloge, ki ga prevzema 
Zaključen: zaključimo izbrani dogodek (dogodek se obarva v rumeni barvi); zaključeni dogodek lahko z ponovnim desnim klikom tudi 
odklenemo! 
Natisni: odpremo okno za izbiro predloge tiskanja 
Predogled tiskanja: odpremo okno za izbiro predloge tiskanja 
Shrani v seznam:  izbrani seznam lahko shranimo v xls, xml, html obliki 

<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 

 

3.1.1.4 SREDINSKE TIPKE 
<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 

 

 

Z puščicama levo in desno se pomikamo po dnevih rezervacije in tako listamo po rezervacijah. Z 
vnosom datuma lahko skočimo na točno določen datum in si ogledamo rezervacije.  
 
Ikona za seznam dogodkov brez DN pa nam omogoča pregled vseh nezaključenih (odprtih) dogodkov. 
 
Sezname dogodkov si lahko urejamo po lastni želji (nastavitve se shranijo za posameznega 
uporabnika v okviru Windows okolja) z preprostim potegom miške si lahko določimo širino kolone in 
mesto kolone. Z klikom na kolono pa uredimo podatke po izbrani koloni.  
Dogodki so ločeni po namenu in se dodajajo/urejajo v šifrantu kategorije dogodkov. 
 
 
<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.1.5 ZAKLJUČEK DOGODKA/NALOGE 
<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 

Z gumbom zaključi, odprti dogodek zaključimo.  

 

Dogodek po zaključku ni možno spreminjati! 

Spreminjati je možno le status. 

Zaključeni dogodek je možno odkleniti z desnim klikom v seznamu dogodkov! 

 

 

Po zaključku dogodka se zabeleži čas dogodka. Na ta način lahko merimo odzivni čas za posamezen 

dogodek (statistika). 

 

<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Dogodki 
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3.1.2 DELOVNI NALOGI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na SKUPINE 

Osnovno okno je deljeno na zavihka nezaključeni (ne obračunane) in zaključeni (obračunane) naloge. 

Nezaključeni so vsi delovni nalogi, ki še niso bili obračunani, medtem ko je delovni nalog ročno zaključen ali prenešen v 

obračunski dokument (dobavnica, račun, blagajniški račun) se avtomatično prenese iz seznama nezaključenih v zaključene. 

V nastavitvah imamo možnosti privzetih nastavitev za delovne naloge. Lahko izbiramo med različnimi možnostmi:  

1. delovni nalog vezan samo na poslovnega partnerja, (prikaz projektov-ne, prikaz naprav/vozil-ne) 

2. delovni nalog vezan na napravo/vozilo , (prikaz projektov-brez, prikaz naprav/vozil-da) 

3. delovni nalog vezan na projekt, ki lahko tudi vsebuje aparat/vozilo (prikaz projektov-da, prikaz naprav/vozil-da) 

4. delovni nalog vezan na projekt, ki ne vsebuje aparat/vozilo (prikaz projektov-da, prikaz naprav/vozil-ne) 

5. proizvodni nalog, kjer artiklu pripenjamo tehnologijo dela in porabljen material 

POLEG TEGA V NASTAVITVAH IZBEREMO VRSTO APLIKACIJE Vozila/Naprave. Vozila izberemo kadar operiramo z vozili, 

medtem ko izberemo Naprave kadar operiramo z napravami.  

 
-> Vnos novega delovnega naloga brez projekta 

-> Vnos novega delovnega naloga vezanega na projekt 

-> Uvoz dokumentov v delovni nalog 

-> Izvoz iz delovnega naloga v druge dokumente 

-> Urejanje seznama dokumentov 

-> Podpisovanje delovnih nalogov 

-> Bližnice ukazov  

-> Vnos novega naloga za proizvodnjo z tehnološkimi listi 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na SKUPINE 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.2.1 VNOS NOVEGA DELOVNEGA NALOGA BREZ PROJEKTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

Nov delovni nalog odpremo z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Delovni nalog je možno dodajati tudi preko projektov. 
Odpre se nam šifrant aparatov/naprav iz katerega izberemo aparat/napravo.  
V kolikor ne želimo izdelati delovni nalog za aparat/napravo , ampak le za poslovnega partnerja z 
tipko ESC zapremo šifrant aparatov, se pomaknemo v šifrant poslovnih partnerjev in s  
tipko enter izberemo iskano stranko. Iščemo lahko tudi po vseh kriterijih ( F7 ) . 

Pregled delovnega naloga po zavihkih: 
->Uvoz   ->Izvoz   ->Zaključi  ->Podpis ->Tiskanje  ->Tok dokumentov ->Dokumenti 

 

->Splošno ->Proizvodnja ->Pripombe k DN ->Opozorila ->Komentar stranke ->Poraba časa ->Opombe za aparat ->Števci ->Napake ->Pripete datoteke ->Zgodovina dogodkov  

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    ->Delovni nalogi  -> Pregled porabe časa ->Etikete 

 

 

-> Podatki o Artiklu      ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

       -> Dodajanje/brisanje postavk naloga       -> Postavke 

 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.2.2 VNOS NOVEGA DELOVNEGA NALOGA ZA PROJEKT 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

Nov delovni nalog odpremo z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Delovni nalog je možno dodajati tudi preko projektov. 
Odpre se nam šifrant projektov in izberemo na kateri projekt je vezan delovni nalog.  
V kolikor ne želimo delovni nalog vezati na napravo/vozilo , ampak le za poslovnega partnerja z tipko 
ESC zapremo šifrant naprav/vozil, se pomaknemo v šifrant poslovnih partnerjev in s  
tipko enter izberemo iskano stranko ki jo ob izbiri projekta avtomatično izbere. Iščemo lahko tudi po 

vseh kriterijih ( F7 ) . 

Pregled delovnega naloga po zavihkih: 
->Uvoz   ->Izvoz   ->Zaključi  ->Podpis ->Tiskanje  ->Tok dokumentov ->Dokumenti 

 

->Splošno ->Proizvodnja ->Pripombe k DN ->Opozorila ->Komentar stranke ->Poraba časa ->Opombe za aparat ->Števci ->Napake ->Pripete datoteke ->Zgodovina dogodkov  

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    ->Delovni nalogi  -> Pregled porabe časa ->Etikete 

 

 

-> Podatki o Artiklu      ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

       -> Dodajanje/brisanje postavk naloga       -> Postavke 

 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.2.2.1 Splošno brez projekta 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 
Ob izbiri aparata/naprave se nam v zgornji polovici okna (modri okvir) prikažejo vsi podatki o 
aparatu/napravi ter poslovnem partnerju.  
Naprava/Vozilo: pri dodajanju novega DN se samodejno odpre šifrant naprav/vozil odvisno od izbire 
vrste aplikacije. Ko potrdimo napravo/vozilo se prikažejo vsi podatki za vozilo. 
Zaznamek pri predhodnem DN: Če je polje izpolnjeno s tekstom je bilo pri prejšnjem delovnem 
nalogu za izbran aparat zabeležena opomba za aparat. 
Kadar imamo pod vrsto aplikacije izbrano Mobil se prikazujejo podatki za vozila in ne naprave! 
 

 
 

 
 
Številka: Številka delovnega naloga se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah.  
Desno od številke delovnega naloga je generirana zaščitna koda.  
Koda: Samodejno generirano število (zaščita koda za ogled statusa dogodka preko spleta) 
Datum: predlaga trenutni datum, ki pa ga je možno spremeniti 
Poslovni partner: poslovni partner se ob izbiri aparata/vozila samodejno izbere glede na lastništvo 
naprave/vozila. Lahko pa iz šifranta poslovnih partnerjev poljubno izberemo partnerja. 
Kont. oseba: kontaktna oseba izbranega poslovnega partnerja 
Števec/km : števec naprave/vozila 
Zadeva: zadeva delovnega naloga (videno v seznamu delovnih nalogov) 
Dokument:  številka zunanjega dokumenta 
Delavec: predlaga trenutno prijavljenega uporabnika, ki ga lahko poljubno spremenimo iz seznama 
delavcev 
Nameni obiska: določimo namen obiska servisa (možno izbrati več različnih namenov hkrati!) 
Št. naročila: Vnesemo številko naročila  
Št. pogodbe: Vnesemo številko pogodbea ( samodejno jo predlaga če je vnešena pod poslovnega 
partnerja ali pod napravo/vozilo – polje številka pogodbe) 
 
 
 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.2.2.2 Splošno z projekti 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

Projekt: ime izbranega projekta iz šifranta projektov 
Naprava/Vozilo: pri dodajanju novega DN se samodejno odpre šifrant naprav/vozil odvisno od izbire 
vrste aplikacije. Ko potrdimo napravo/vozilo se šifra naprave/vozila. 
Kadar imamo pod vrsto aplikacije izbrano Mobil se prikazujejo podatki za vozila in ne naprave! 

 
Datum začetka: datum začetka 
Mejnik: mejnik izvedbe posamezne naloge/dogodka v projektu 
 

 
 
Številka: Številka delovnega naloga se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah.  
Desno od številke delovnega naloga je generirana zaščitna koda.  
Koda: Samodejno generirano število (zaščita koda za ogled statusa dogodka preko spleta) 
Datum: predlaga trenutni datum, ki pa ga je možno spremeniti 
Poslovni partner: poslovni partner se ob izbiri aparata/vozila samodejno izbere glede na lastništvo 
naprave/vozila. Lahko pa iz šifranta poslovnih partnerjev poljubno izberemo partnerja. 
Kont. oseba: kontaktna oseba izbranega poslovnega partnerja 
Števec/km : števec naprave/vozila 
Zadeva: zadeva delovnega naloga (videno v seznamu delovnih nalogov) 
Dokument:  številka zunanjega dokumenta 
Delavec: predlaga trenutno prijavljenega uporabnika, ki ga lahko poljubno spremenimo iz seznama 
delavcev 
Nameni obiska: določimo namen obiska servisa (možno izbrati več različnih namenov hkrati!) 
Št. naročila: Vnesemo številko naročila  
Št. pogodbe: Vnesemo številko pogodbea ( samodejno jo predlaga če je vnešena pod poslovnega 
partnerja ali pod napravo/vozilo – polje številka pogodbe) 
 
 
 
 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.2.2.3 Proizvodnja 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Lastnik materiala: iz šifranta izberemo lastništvo material za proizvodnjo posamezne naloge 

Delovno mesto: iz šifranta izberemo za katero delovno mesto je naloga  

Nadzornik procesa: iz šifranta delavcev izberemo nadzornika naloge 

Dokumenti: zunanji dokumenti 

Odpad: iz šifranta izberemo ravnanje z odpadki 

Način odpreme: iz šifranta izberemo vrtso odpreme za posamezno nalogo /naročilo 

Predviden datum odpreme: datum predvidene odpreme naročila 

V primeru kopiranja podatkov iz dogodka se polja prenesejo iz dogodka! 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.4 Pripenjanje tehnološkega lista na artikel/storitev 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Vsak artikel ali storitev ima lahko v lastnostih izbran tehnološki list, kateri določa tehnološki postopek 

izdelave, ter izbiro materialov. 

Artiklu ali storitvi v seznamu postavk v delovnem nalogu lahko enostavno pripnemo tehnološki list z 

desnim klikom in izberemo Pripni tehnološki list. 

Artikel/storitev kateremu je pripet tehnološki list je v seznamu označen kot povdarjen. 

Če želimo urejati tehnološki list kateri je pripet na izbran artikel/storitev z desnim klikom na 

artikel/storitev izberemo funkcijo Tehnološki list in dobimo spodnje okno. 

 

V uporabi: označimo da je v proizvodnem postopku postavka uporabljena (vidna na portalu za merjenje časa) 

Opis: opis postavke; lahko jo prepišemo 

Količina: količina postavke 

Stroj: stroj na katerem se izvaja storitev 

Vrsta postavke:  

Proizvodna količina: število kosov za izdelavo 

Izdelana količina: število že izdelanih kosov v tem trenutku (povezava z portalom za merjenje časa) 

Zaključeno: postavka je dokončana in s tem zaključena 

Predviden datum proizvodnje: preddviden datum kdaj bo storitev na sporedu v proizvodnji 

Rok izdelave: rok izdelave postavke 

Dodatni opis: posebna navodila za postavko 

Zunanji izvajalec: označitev zunanjega izvajalca (kooperanta) 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.1.2.2.5 Pripombe k DN 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

 

Zavihek nam omogoča vnos, popravljanje ali brisanje (gumbi spodaj desno) posameznih pripomb v 

celotnem procesu delovnega naloga. 

Posamezen zapis možno tudi povezati z dokumentnim sistemom, ker lahko pregledujemo zunanje 

dokumente (Therefore konektor). Povezava z funkcijsko tipko F6. 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.6 Opozorila 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

 

Vnesemo lahko artikle predvidene za zamenjavo ob naslednjem obisku servisa.  

Tako lahko ob sprejemu naprave v servis, vidimo zalogo označenih artiklov in njihova naročila. 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.7 Komentar stranke 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Vnesemo poljuben tekst za opis, popravila in komentarje stranke in serviserjev. 

Določimo lahko uro in datum prevzema naprave iz servisa, ter način plačila za delovni nalog. 

 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.8 Poraba časa 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Zavihek je namenjen beleženju porabe časa posameznih operacij. 

Povezan je lahko z spletno aplikacijo na tabličnih računalnikih. 

Poleg tega je možno ročno vnašati porabe časa (gumbi Dodaj/Popravi/Odstrani). 

Zgornje okno prikazuje posamezne aktivnosti (trenutne in že končane). 

Spodnje okno pa prikazuje zbir meritev in razliko med predvidenim in dejanskim časom. 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.9 Opombe za napravo/vozilo 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

 

Zavihek v katerem zabeležimo pripombe, ki bodo vidne pri naslednjem prevzemu naprave/vozila v 

servisu skozi dogodek. 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.10 Števci 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Vnos števcev za napravo/vozilo. 

Opcija: Vnos in kalkulacije števcev preko spletne aplikacije, ki generira postavke v delovnem nalogu 

za obračun storitev.  

Aplikacija omogoča avtomatičen obračun glede na mesečni popis števcev! 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.11 Napake 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Zavihek je v osnovi namenjen vnosu popravil standardiziranih s kodo, ki jih običajno zahtevajo 

tovarne v garancijskih popravilih zaradi statistike napak. 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.12 Pripete datoteke 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

Na delovni nalog lahko vežemo posamezne elektronske dokumente. Vrsta priponke ni omejena, prav 
tako ni omejeno število pripetih datotek.  
Pravice do posameznih kategorij pripetih datotek določamo pod Administracijo -> Skupine 
uporabnikov. 
Priponke lahko odpiramo tudi z funkcijsko tipko F6. 
 
➢ Opcijsko lahko dokumente odpiramo direktno v dokumentnem sistemu! 
 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.13 Zgodovina dogodkov 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

V zavihku si lahko ogledamo zgodovino vseh dogodkov za napravo.  
Po seznamu se lahko pomikamo z navigacijskima puščicama ali z miško. 
Z dvojnim klilkom na posamezni dogodek v seznamu ga lahko odpremo. 
Seznam dogodkov lahko urejamo z klikom na posamezno kolono (npr. Po datumu) 
 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.14 Delovni nalogi 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

 

 

 
V zavihku si lahko ogledamo zgodovino vseh delovnih nalogov (DN) za aparat. Po seznamu se lahko 
pomikamo z puščicama ali z miško.  
Z dvojnim klilkom na posamezni delovni nalog v seznamu ga lahko odpremo. 
Seznam delovnih nalogov lahko urejamo z klikom na posamezno kolono (npr. Po datumu) 
Seznam vseh nalogov si lahko tudi izpišemo. 
 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.2.15 Etikete (Tags) 
<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 

Kadar potrebujemo verziranje posameznih nalog lahko uporabimo etikete (Tags). 
Te so neposredno povezane z portalom projekti. 
 

 

 

<- Nazaj na Vnos DN brez projekta 

<- Nazaj na Vnos DN za projekt 

<- Nazaj na Delovni nalogi 
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3.1.2.3 UVOZ IZVOZ DN 
<- Nazaj na SERVIS 

<- Nazaj na Delovni nalog 

 

3.1.2.3.1 Uvoz v delovni nalog 
<- Nazaj na Delovni nalog 

V delovni nalog lahko uvozimo poljubno število dogodkov/prejetih dokumentov (knjiga prejete pošte) 

z preprostim klikom na ikono. 

Vsi uvoženi dokumenti so vidni tudi v toku dokumentov, preko katerega lahko kasneje tudi brišemo 

uvožene ali izvožene dokumente. 

 

 

<- Nazaj na Delovni nalog 

-> Izvoz delovnega naloga v dokumente 
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3.1.2.3.2 Izvoz delovnega naloga v dokumente 
<- Nazaj na Delovni nalog 

<- Nazaj na Vnos DN 

 

Iz delovnega naloga lahko izvozimo v vse dokumente kateri so prikazani na spodnji sliki. 

Vsi izvoženi dokumenti so vidni tudi v toku dokumentov. 

 

DN lahko izvozimo v dogodek, predračun, dobavnico, lastno porabo, račun ali blagajniški račun (v 

kolikor je ikona ali seznam sive barve nimate dovoljenja za uporabo ali pa dokument ni podpisan). 

Pri izvozu v dobavnico, lastno porabo, račun ali blagajno se nam pojavo naslednje okno: 

 

Predlaga nam privzeto analitiko za delavca na nalogu (lahko jo poljubno ročno spremenimo). 

Z gumbom V redu prenesemo podatke v izbran dokument. Dokler dokumenta ne potrdimo lahko še 

vedno celotno proceduro prekličemo z gumbom opusti. Kasneje je to mogoče preko toka 

dokumentov! 

Ko je dokument potrjen se delovni nalog zaključi (prenese se v seznam zaključenih DN) in njegova 

nadaljnja obdelava ni več možna. 

 

<- Nazaj na Delovni nalog 
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3.1.2.3.3 Podpis delovnega naloga 
<- Nazaj na Delovni nalog 

 
Z klikom na ikono elektronsko podpišemo DN in s tem dovolimo obračun DN (v kolikor je ikona siva 

nimate dovoljenja za uporabo) 

Podpisani delovni nalogi so v seznamu obarvani z rumeno barvno, tako da lažje vidimo naloge, ki so 

pripravljeni za obračun. V koloni DN podpisal je viden avtor podpisa delovnega naloga. 

V kolikor želimo preprečiti obračun nepodpisanih delovnih nalogah je potrebno v nastavitvah označiti 

obračun nepodpisanih DN. 

 

 

<- Nazaj na Delovni nalog 
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3.1.2.3.4 Zaključek delovnega naloga 
<- Nazaj na Delovni nalog 

 
 

Z klikom na ikono zaključimo DN. Delovni nalog se stem prenese v zavihek zaključenih delovnih 

nalogov. 

Drug način zaključevanja je da v seznamu nezaključenih delovni nalogov z desnim klikom na izbran 

nalog kliknemo na zaključi delovni nalog. 

 

 

V kolikor želimo delovni nalog ponovno prenesti med nezaključene (posebna pravica) bo potrebno v 

seznamu zaključenih delovnih nalogov z desnim klikom na izbrani nalog klikniti odkleni delovni nalog. 

 

 

<- Nazaj na Delovni nalog 
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3.2 PROJEKTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Pregled 

 
-> Izdelava projekta 
 

Skupina Projekti je namenjena organiziranju projektnih nalog s 
pomočjo dogodkov, sporočil in mejnikov  v podjetju in obračunu le 
teh. Projekt lahko spremljamo s pomočjo komunikacije in dogodkov, 
ter ga na koncu natisnemo in obračunamo.  
Dogodki nam omogočajo beleženje zahtev strank, dogovorov, naročil, 
popravil, pregled zgodovin.  
Projekt lahko izvozimo v račun za obračun, prav tako pa lahko tudi 
uvažamo dogodke .  
 
kalkulacije projekta (zbir dobavnic, dogodkov, delovnih nalogov in 
lastne porabe – direktni izračun razlike v ceni projekta).  
Opcija merjenje časa posamezne faze (merjenje s pomočjo spletne 
aplikacije časa posameznih faz po delovnih nalogih, ...) 
 
Opcijsko lahko povežemo vsak projekt direktno z dokumentnim 
sistemom (Biro-Therefore konektor). 
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3.2.1 PREGLED 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Pregled aktivnosti vseh odprtih projektov kronološko. 

Zapozneli mejniki: aktivnosti projekta, katere so izven določenih mejnikov (rokov) 

Seznam zapadljih aktivnosti v naslednjih 14. dneh. 

Najnovejše aktivnosti projektov. 

Moji projekti: seznam mojih projektov v katerih sem udeležen 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.2.2 IZDELAVA PROJEKTOV 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Osnovno okno je deljeno na zavihka nezaključeni (ne obračunane) in zaključeni (obračunane) projekte. 
-> Dodajanje novega projekta 

-> Urejanje seznama projektov 

-> Izvoz projekta za obračun 

 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

-> Dodajanje novega projekta 
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3.2.2.1 VNOS NOVEGA PROJEKTA 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Nov projekt kreiramo z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Znotraj posameznega projekta lahko dodajamo dogodke, delovne naloge, dobavnice, lastne porabe 
vezane na projekt. Poleg tega lahko beležimo pogovore preko spletnega portala projekti, ter 
beležimo porabe časa za posamezno fazo projekta z spletno aplikacijo. 
 

Pregled projekta po zavihkih: 

 
-> Izvoz   -> Zaključi  ->Tiskanje ->Dokument 

 

->Splošno  ->Dogodki   ->Delovni nalogi     ->Lastna poraba    ->Dobavnice    ->Pogovori   ->Mejniki ->Zapiski ->Postavke stroškov ->Postavke obračuna ->Kalkulacija ->Datoteke -  

 

 

 

>Osebe 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Nov projekt kremiramo z klikom na ikono ali preprostim pritiskom funkcijske tipke F3. 
Odpre se nam šifrant poslovnih partnerjev. Po šifrantu lahko iščemo lahko tudi po vseh kriterijih ( F7).  
Avtomatično se zabeleži podatek o datumu začetka projekta. 
 
 
Številka: se določi samodejno. Njen format je določen v številčnih serijah 
Datum začetka projekta: predlaga trenutni datum, ki pa ga je možno spremeniti 
Ime: naziv projekta 
Budget: znesek predviden za projekt 
Predviden zaključek projekta: predviden datum zaključka projekta 
Poslovni partner: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo željenega 
Kontaktna oseba: oseba s strani izbranega poslovnega partnerja 

 
 

 
 
Delaci :      Kontaktne osebe: 
Izberemo delavce iz šifranta,   Izberemo osebe stranke, katere lahko vidijo projekt  
kateri lahko vidijo projekt   na spletnem portalu projekti 

 
Na levi strani zavihka določamo delavce iz šifranta delavcev ki imajo pravico na projektu. 

Lahko dodajamo posameznega delavca ali pa uvozimo skupino delavcev. 

Desna stran zavihka pa je za izbiro kontaktnih oseb poslovnega partnerja izbranega na projektu, ki ima pravico 

za vpogled ali vnos dogodkov, delovnih nalogov in pogovorov preko spletnega portala. 

Dodajamo lahko posamezno kontaktno osebo (izbranega poslovnega partnerja) kot skupino kontaktnih oseb. 

 
 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.2 Dogodki 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Nov dogodek v projektu dodamo lahko z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Vse operacije je možno izvesti tudi z hitrimi funkcijskimi tipkami. Pomen ikon. 
 

Seznam dogodkov/nalog se pojavi ob kliku na zavihek Dogodki. 

Vsebina postavk dogodkov/nalog se beležijo pod postavke stroškov ali obračuna glede na nastavitev 

v globalnih nastavitvah. 

-> Lastnosti projektnega dogodka/naloge 

-> Določanje zunanjega in notranjega izvajalca naloge/dogodka 

-> Zaključevanje dogodka/naloge 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.3 Delovni nalogi 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Nov delovni nalog v projektu dodamo lahko z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Vse operacije je možno izvesti tudi z hitrimi funkcijskimi tipkami. Pomen ikon. 
 

Seznam delovnih nalogov se pojavi ob kliku na zavihek Delovni nalogi. 

Vsebina postavk delovnega naloga se beležijo pod postavke stroškov ali obračuna glede na nastavitev 

v globalnih nastavitvah. 

-> Lastnosti projektnega delovnega naloga 

-> Zaključevanje delovnega naloga 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.4 Interna poraba 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Novo lastno porabo v projektu dodamo lahko z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Vse operacije je možno izvesti tudi z hitrimi funkcijskimi tipkami. Pomen ikon. 
 

Seznam lastne porabe se pojavi ob kliku na zavihek Lastna poraba. 

Vsebina postavk lastne porabe se beležijo pod postavke stroškov ali obračuna glede na nastavitev v 

globalnih nastavitvah. 

-> Lastnosti projektne Interne porabe 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.5 Dobavnice 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Novo dobavnico v projektu dodamo lahko z klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke F3. 
Vse operacije je možno izvesti tudi z hitrimi funkcijskimi tipkami. Pomen ikon. 
 

Seznam dobavnic se pojavi ob kliku na zavihek Dobavnice. 

Vsebina postavk dobavnic se beležijo pod postavke stroškov ali obračuna glede na nastavitev v 

globalnih nastavitvah. 

-> Lastnosti projektnih dobavnic 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.6 Pogovori 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

 

Z ikonama Sporočilo in Komentar lahko beležimo komunikacijo med obema projektnima skupinama. 

Poleg komunikacije lahko tudi pripenjate datoteke. 

Pogovori se lahko beležijo tudi preko spletnega portala projekti. 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.7 Mejniki 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

 Nov mejnik v projektu dodamo lahko z klikom na ikono. 
Ikona poleg omogoča popravljanje označenega mejnika, medtem ko skrajna desna ikona omogoča 
brisanje.  
Vse opreracije je možno izvesti tudi z hitrimi tipkami. 
 
Mejnike lahko uporabljamo kot izvedbene roke za posamezne dogodke/naloge, delovne naloge ali 
sporočila! 
 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.8 Zapiski 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

 Nov zapisek v projektu dodamo lahko z klikom na ikono. 
Ikona poleg omogoča popravljanje označenega mejnika, medtem ko skrajna desna ikona omogoča 
brisanje.  
Vse opreracije je možno izvesti tudi z hitrimi tipkami. 
 
Zapiski so namenjeni posameznim beležkam na projektu. Preko spletnega portala si lahko vsaj 
prijavljeni uporabnik izdela svoje zapisnike, kateri so vidni le njemu. 
 

 
 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.9 Postavke stroškov 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Zavihek postavke stroškov nam prikaže zbir vseh storitev in artiklov iz dokumentov, ki so v globalnih 

nastavitvah nastavljeni kot strošek. 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.10 Postavke obračuna 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Zavihek postavke obračuna nam prikaže zbir vseh storitev in artiklov iz dokumentov, ki so v globalnih 

nastavitvah nastavljeni kot obračun. 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.11 Datoteke 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

 

Z zavihku imamo na enem mestu zbrane vse pripete datoteke iz projekta povezane tudi na privatni 

oblak preko portala. 

Datoteke lahko tudi poljubno dodajamo z desnim klikom miške. 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.12 Kalkulacija 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

 

Z zavihku imamo na enem mestu zbrano kalkulacijo projekta.  

Zbir vseh stroškov projekta in prihodkov, ter razlika v ceni za projekt. 

Znesek za obračun je seštevek vseh postavk dokumentov, ki so pod globalno nastavitvijo določeni kot 

obračun. 

Znesek stroškov pa je seštevek vseh postavk dokumentov, ki so pod globalno nastavitvijo določeni 

kot strošek. 

Razlika pa je matematični izračun (Znesek za obračun) – (Znesek stroškov) 

 

 

Pregled porabe časa je razlika za posamezno postavko obračunane storitve na delovnem nalogu in 

dejansko izmerjenim časom (čas izmerjen preko spletnega portala z aplikacijo poraba časa) 
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3.2.2.1.13 Osebe 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

Na levi strani zavihka določamo delavce iz šifranta delavcev ki imajo pravico na projektu. 

Lahko dodajamo posameznega delavca ali pa uvozimo skupino delavcev. 

 

Desna stran zavihka pa je za izbiro kontaktnih oseb poslovnega partnerja izbranega na projektu, ki 

ima pravico za vpogled ali vnos dogodkov, delovnih nalogov in pogovorov preko spletnega portala. 

Dodajamo lahko posamezno kontaktno osebo (izbranega poslovnega partnerja) kot skupino 

kontaktnih oseb. 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.1.14 Zaključevanje projekta 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 

 

Z klikom na ikono zaključi, se projekt prenese v seznam zaključenih projektov. 

Projekt lahko kadar koli odklenemo in ga imamo ponovno med nezaključenimi. 

Odklenemo ga z ponovnim klikom na ikono zaključi. 

 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na dodajanje projekta 
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3.2.2.2 OBRAČUN PROJEKTA 
<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Vse postavke dokumentov katere smo v nastavitvah izbrali za obračun se nam zbirajo v zavihku 
Postavke obračuna. 
Z klikom na ikono za izvoz v račun se nam zbrane postavke prenesejo v račun, kjer jih lahko nadalje 
obdelamo in izpišemo račun. 
Obračunani bodo samo dogodki ki še niso bili preneseni v račun. To je vidno v koloni »Obračunan«. 
Na tak način lahko delno obračunavamo projekt. Prenesemo lahko le označene naloge/dogodke! 
 

 

Izberemo še iz katerega skladišča nam razknjiži blago na dokumentih. 

 

 

<- Nazaj na PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.3 PROIZVODNJA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

 

-> SPLETNI PORTAL PROIZVODNJA 

 

-> Tehnološki listi 

 
-> Vrste odpada 
 
 
-> Lastništvo materiala 
 
 
-> Delovna mesta 
 
 
-> Stroji 
 
 
-> Način odpreme 
 
 
 

Skupina Proizvodnja je namenjena organiziranju proizvodnih nalog s pomočjo 
tehnoloških listov in spremljajočih šifrantov.  
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3.3.1 TEHNOLOŠKI LISTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

S tehnološkim listom opredelimo celotno tehnologijo izdelave artikla, ter opredelimo potreben 

material. Vrste postavk katere dodajamo tehnološkemu listi so lahko: 
Skupni strošek – nastane enkrat za celoten set izdelkov ali za celoten delovni nalog (izbira pod 

artiklom/storitvijo) 

Storitev – postavka je storitev 

Artikel – postavka je material/blago 

-> Splošno 

-> Dodajanje postavk tehnološkega lista 

-> Pripete datoteke 

3.3.1.1 SPLOŠNO 
<- Nazaj na TEHNOLOŠKI LISTI 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

Tehnološki list lahko tudi natisnemo ali naredimo dvojnik kateremu lahko spremenimo lastnosti in ga shranimo kot novega. 

 

Šifra: šifra za tehnološki list (ni dovoljeno podvajanje šifer) 

Opis: opis do 50 znakov 

Verzija: zapis verzije tehnološkega lista 

Lastna cena: ob kliku na gumb iz posameznih postavk izračuna lastno ceno, katero lahko prepišemo 

 

Razdeli količine: če vnašamo količine za določen set artiklov lahko z to funkcijo razdelimo na posamezen kos 

Dodaj: dodajanje nove postavke 

Odstrani: brisanje postavke 

Popravi: dvojni klik na postavko odpre okno za popravljanje 

Smerni puščici: označimo postavko katero nato z puščicama pomikamo navzgor ali navzdol 

V redu: shranimo dokument in ga zapremo 

Opusti: dokument zapremo brez shranjevanja 

Uporabi: dokument shranimo brez da bi ga zaprli 

<- Nazaj na TEHNOLOŠKI LISTI 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 
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3.3.1.2 DODAJANJE POSTAVK TEHNOLOŠKEGA LISTA 
<- Nazaj na TEHNOLOŠKI LISTI 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

 

 

Artikel/Storitev/TL: iz šifranta tehnoloških listov, artiklov/storitev izberemo postavko 

Opis: opis postavke 

Količina: količina postavke 

Dodatni opis: navodila za postavko 

Tehnološkemu listu ki je vezan na postavko v delovnem nalogu lahko prav tako dodajamo, 

spreminjamo ali odvzemamo postavke. 

3.3.1.3 PRIPETE DATOTEKE 
<- Nazaj na TEHNOLOŠKI LISTI 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

 

 

Tehnološkemu listu lahko pripnemo poljubno datoteko ali povezavo na datoteko. 

<- Nazaj na TEHNOLOŠKI LISTI 
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3.3.2 VRSTE ODPADA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Šifrant vrst odpada. 

Šifrant je prisoten v dogodkih in DN v zavihku proizvodnja. 

 

 

3.3.3 LASTNIŠTVO MATERIALA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Šifrant lastništev materiala za proizvodnjo. 

Šifrant je prisoten v dogodkih in DN v zavihku proizvodnja. 

 

 

 

 

3.3.4 DELOVNA MESTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Šifrant delovnih mest za proizvodnjo. 

Šifrant je prisoten v dogodkih in DN v zavihku proizvodnja. 
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3.3.5 STROJI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Šifrant strojev za proizvodnjo. 

Šifrant je prisoten v dogodkih in DN v zavihku proizvodnja. 

 

3.3.6 NAČINI ODPREME 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PROIZVODNJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Šifrant načinov odpreme za proizvodnjo. 

Šifrant je prisoten v dogodkih in DN v zavihku proizvodnja. 
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3.4 PORTAL PROJEKTI (V 3.1.2) 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Prijavno okno 

-> Naloge projekta 

-> Izdelava nalog 

-> Razprave (Izdelava pogovorov in komentiranje) 

-> Delovni nalogi 

-> Merjenje posameznih faz  

-> Projekti 

-> Administracija portala 

 

 
 
 
merjenje časa posamezne faze (merjenje s pomočjo spletne aplikacije časa posameznih faz po 
delovnih nalogih, ...) 
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3.4.1 NALOGE PROJEKTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Seznam mojih projektov Vnos nove naloge   Potrditev naloge določenega izvajalca 

 

 

Okno prikazuje izbrani projekt in osnovne podatke o projektu. 

(Število aktivnih in zaprtih nalog, pogovorov in delovnih nalogov) 

 

Filtri prikaza nalog iskalno okno znotraj vseh nalog projekta vnos nove naloge 

  
        Iskalno okno med mojimi projekti 

 

Z klikom na posamezno naloga odpremo njene podrobnosti 
Gumb za popravljanje naloge 

 

Sledi prikaz podrobnosti posamezne naloge. 
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Zgoraj levo 

Začetni inicialki avtorja   Čas vnesene naloge 

 

Začetna verzija naloge  Prioriteta     zadeva naloge 

 

Zgoraj desno 

    Priložene datoteke v nalogi Končna verzija naloge      rok izvedbe naloge   Začetni inicialki 

 

      Pripombe v nalogi      status naloge      Dnevnik sprememb naloge 

 

Gumb za popravljanje naloge      določen izvajalec naloge 

   
avtor naloge     Gumb za potrditev pogojev s strani izvajalca 

              

 

Dnevnik vseh sprememb na nalogi 

 

Spodaj levo 

Vnos pripomb na nalogo   Že vnešeme pripombe  

 

Seznam pripetih datotek na nalogo Pošlji obvestilo (označeno pomeni obvestilo po e-pošti ob shranjevanju vnosa) 

 

Vnešeni artikli/storitve 
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<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

-> Vnos nove naloge 

3.4.1.1 IZDELAVA NOVE NALOGE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Za ustvarjanje nove naloge kliknemo na gum »ustvari nalogo« 

 

 

Zadeva: Vnesemo zadevo o nalogi. 

Naloga/Komentar: avtor naloge poda opis naloge 

Komentar izvajalca: izvajalec naloge lahko poda poročilo ali komentar o izvajanju/izvedbi naloge 

Izvajalec: določitev izvajalca (po določitvi izvajalca dobi določena oseba obvestilo za potrditev strinjanja s pogoji naloge) 

Status: določanje trenutnega statusa naloge 

Datum izvedbe: določanje roka izvedbe (datum lahko vnesemo na novo ali izberemo že med vnesenimi) 

Prioriteta: določitev prioritete naloge (1-najvišja, 5-najnižja) 

Začetna oznaka: verzija naloge/dokumenta/razvojne faze ob vnosu naloge (start tag) 

Končna oznaka: verzija naloge/dokumenta/razvojne faze ob koncu naloge (end tag) 

Pripni datoteko: pripnemo lahko poljubno datoteko ali slikamo z fotoaparatom naprave (tablica, telefon) – velikost datoteke se lahko omeji 

pod administracijo 

Postavke: vnos storitev ali artiklov vezane na nalogo (v administraciji se določi katere kategorije b2b so vidne na projektu) 

Pošlji obvestilo: vključeno pomeni, da ob shranjevanju vsi udeleženci projekta dobijo obvestilo o nalogi na e-pošto 

Shrani: gumb za shranjevanje naloge 

 

 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

-> Potrditev naloge določenega izvajalca 
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3.4.1.2 POTRDITEV NALOGE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Po vnosu avtorja nove naloge projekta in določitvi izvajalcev za vneseno nalogo, prejmejo za nalogo 

določeni izvajalci elektronsko pošto za potrditev pogojev vnesene naloge. 

V kolikor se izvajalec ne strinja z vnešenimi pogoji, jih spremeni in z gumbom potrdi nalogo na 

portalu končno strinjanje z vneseno nalogo. 

Vsaka sprememba se zabeleži v dnevnik sprememb naloge. 

 

Po potrditvi izvajalca dobi avtor naloge potrditev tudi po elektronski pošti. 

Da je naloga potrjena je vidno tudi v seznamu nalog, saj je le ta obrobljena z zeleno barvo. 

 

 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE¸ 
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3.4.1.3 ISKANJE MED NALOGAMI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Napredno iskanje vseh informacij med vsemi nalogami aktivnega projekta omogoča spodnji gumb. 

 

 

V oknu lahko iščemo po sledečih parametrih: 

Prioritete: (izberemo lahko več različnih vrst prioritet hkrati) – prazno pomeni vse 

Statusi: (izberemo lahko več različnih statusov hkrati) – prazno pomeni vse 

Oznaka: (išče po začetni in končni oznaki hkrati) 

Za: datum nastanka nalog, ki bodo prikazane 

Pred: prikaže vse naloge izdelane pred vnesenim datumom 

Iskanje: iskalni niz črk/besed (išče po zadevi, komentarju naloge, komentarju izvajalca) 

 

Opozorilo! 

v kolikor izbirni gumb »Prikaži zaključene« ni izbran potem bodo prikazani rezultati le med 

nezaključenimi nalogami. 
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<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE¸ 

3.4.2 RAZPRAVE (VPRAŠANJA IN KOMENTARJI) 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Z gumbom »ustvari pogovor« vnesemo vprašanje, katerega lahko tudi podrobno opišemo. 

 

Pod »Datum izvedbe« določimo do kdaj želimo odgovor, ter določimo prioriteto vprašanja. 

Pošlji obvestilo pomeni, da vsi udeleženci dobijo obvestilo po e-pošti o vnesenem vprašanju. 

Komentiranje na vprašanje 

 

Vnesemo ogovor/komentar na vprašanje. Če želim vse obvestiti tudi po e-pošti je potrebno označiti »Obvesti vse« 

Posamezno razpravo lahko avtor zaključi z gumbom za zaključevanje! 
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<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

3.4.3 DELOVNI NALOGI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Seznam delovnih nalogov        Popravi delovni nalog    Napredno iskanje Ustvari delovni nalog 

 

 

Datum DN              Številka DN        Zadeva               Število postavk DN   Zaključen DN   Izvajalec DN 

      

 

 

Delovni nalog je vezan na izbrani projekt. 
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3.4.3.1 NOV DELOVNI NALOG 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Z klikom na gumb Ustvari delovni nalog se nam pojavi spodnje okno. 

 

Zadeva: Vnesemo zadevo o nalogi na delovnem nalogu. 

Naloga/Komentar: avtor naloge poda opis naloge 

Komentar izvajalca: izvajalec naloge lahko poda poročilo ali komentar o izvajanju/izvedbi naloge 

Postavke: vnos storitev ali artiklov vezane na delovni nalog (v administraciji se določi katere kategorije b2b so vidne na projektu) 

Pripni datoteko: pripnemo lahko poljubno datoteko ali slikamo z fotoaparatom naprave (tablica, telefon) – velikost datoteke se lahko omeji 

pod administracijo 

Datum odpreme: določanje roka odpreme blaga (datum lahko vnesemo na novo ali izberemo že med vnesenimi) 

Pošlji obvestilo: vključeno pomeni, da ob shranjevanju vsi udeleženci projekta dobijo obvestilo o vnesenem nalogu na e-pošto 

Shrani: gumb za shranjevanje delovnega naloga 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 
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3.4.4 PROJEKTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V zavihku Projekti imamo kompleten arhiv vseh naših odprtih in zaključenih projektov. 

Z iskalnim oknom lahko poiščemo željeni projekt. Napredno iskanje pa nam omogoča poiskati vsako 

informacijo. 

 

Seznam na prikazuje ime projekta, število nalog in komentarjev v projektu, datum in ali je projekt že zaključen. 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.4.5 ADMINISTRACIJA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

3.4.5.1 Nastavi portal 
 

Vnesemo podatke za prijavo v ERP bazo programa dotBusiness in uporabnika kateri mora imeti zadostne 

pravice na bazi. 

Ob namestitvi je potrebno vnesti tudi licenco in jo aktivirati. 

Minimalne pravice uporabnika za uporabo portala so: 
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3.4.5.2 Izgled 
 

 

 

Nastavimo barve in logo podjetja, kateri bo viden na portalu in v elektronskih sporočilih 

 

3.4.5.3 Seznam projektov 
 

 
 

Iz seznama izberemo projekt katerega želimo pogledati in urejati. 
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Kategorija klica: določimo v katero kategorijo dogodka bo shranjeval naloge 

Največja velikost datoteke: določimo največjo velikost posamezne priponke na projektu 

Št. Dni med obvestili: določamo število dni po vnesenem mejniku naloge za pošiljanje obvestila o zamujanju 

Obveščanje o zapadlih nalogah: oznečeno pomeni da se obvestila pošiljajo 

Obveščanje o zapadlih pogovorih: oznečeno pomeni da se obvestila pošiljajo 

Obveščanje o zapadlih delovnih nalogih: oznečeno pomeni da se obvestila pošiljajo 

Seznam uporabnikov na projektu: 

V seznamu vidimo posamezne uporabnike, kdaj so bili nazadnje prijavljeni na portalu. 

 

 

3.4.5.4 dotBusiness 
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3.4.5.5 Nastavi stroj 
 

Na napravi nastavimo naloge ki bodo vidne na portalu merjenje. 

 

 

Prikaži postavke – označeno prikazuje postavke storitev/artiklov iz delovnega naloga (odznačeno kaže postavke 

tehnološkega lista vezanega na artikel v delovnem nalogu) 

Prikaži tehnološke liste pred datumom proizvodnje – označeno pomeni da bodo na portalu merjenje vidne le 

postavke katere imajo datum proizvodnje in je trenutni datum enak ali novejši 

Hitrost osveževanja: čas osveževanja postavk za merjenje na portalu 

 

 

Izbrani stroji so obarvani zeleno. 

Na portalu merjenj bodo vidne le naloge za stroje kateri so izbrani. 
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3.4.5.6 Prevodi 

 

 

Nastavimo prevode za posamezen jezik, kateri bodo vidni na portalu. 

 

3.4.5.7 B2b kategorije 

 

 

Vsaki kategoriji delavca in kontaktne osebe lahko določimo b2b kategorijo storitev/artiklov katere bodo lahko 

uporabljali na portalu. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PORTAL PROJEKTI 
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3.5 PORTAL MERJENJA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Prijava 

-> Spremljanje in upravljanje nalog 

-> Statistika 

-> Admnistracija 
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3.5.1.1 Prijava 
<- Nazaj na portal MERJENJE 

 

Na portal merjenja časa se prijavimo PIN številko katera mora biti vnesena pod šifrantom delavcev. 

poleg tega mora imeti delavec zadostne pravice da se prijavi na portal. 

Minimalne pravice za prijavo na portal. 

 

 

 

3.5.1.2 Spremljanje in upravljanje nalog 
<- Nazaj na portal MERJENJE 
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V seznamu vidimo naloge z potrebnimi podatki. 

 

Številka DN;   Naziv naloge   Količina že izdelanih kosov        Gumb za začetek merjenja 

 

Podrobnosti naloge lahko prikličemo z pritiskom nanjo v seznamu. 

 

 

 

Delovni nalog številka 

Partner in opis delovnega naloga 

Mejnik: rok izvedbe naloge 

 

Artikel: naziv artikla 

Tehnološki list: naziv 

Opis storitve: naziv storitve 

 

Dodatni opis: navodila za delo 

Informacija o številu kosov 

katere je potrebno še izdelati. 

 

 

Za začetek dela je potrebno pritisniti na gumb Začni. 

 

Portal nas samodejno preusmeri na seznam nalog, kjer lahko spremljamo trenutno aktivne naloge. 

Naloge katere so obarvane rdeče pomeni da so že izven datuma določenega za proizvodnjo. 

Zaključene naloge niso več vidne. 

 

<- Nazaj na portal MERJENJE 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

Zaključek naloge 
<- Nazaj na portal MERJENJE 

 

Ob zaključku se nam pojavi okno, kjer lahko vnesemo število izdelanih kosov. V kolikor tega ne želimo in smo z 

nalogo končali pritisnemo na gumb Shrani in zaključi nalogo. 

 

Če bomo z nalogo kasneje nadaljevali potem le zapremo okno z gumbom Shrani in ustavimo merjenje na odprti 

nalogi. 

 

 

<- Nazaj na portal MERJENJE 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.6 PORTAL MARKETING 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Pregled 

-> Izdelava kampanije 

-> Uvoz prejemnikov 

-> Statistike 
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3.7 PORTAL POPIS 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Pregled 

-> Administracija 

-> Popis naprave/vozila 

-> Obveščanje 
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3.8 DOKUMENTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 
 

-> Prejemnice 

 
-> Predračuni 
 
-> Dobavnice 
 
-> Računi 
 
-> Avansni računi 
 
-> Prenosnice 
 
-> Naročila 
 
-> Sprememba cen 
 
-> Interna poraba 
 
-> Prenos dokumentov v GK 
 

Skupina Dokumenti je namenjena organiziranju komercialnih in finančnih 
nalog  v podjetju.  
Dokumenti vsebujejo prejemnice, predračune, dobavnice, prenosnice, 
naročila, spremembe cen, lastno porabo, ter izvoz dokumentov v GK ( 
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3.8.1 PREJEMNICE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prejemnica je namenjena količinskemu prejemu blaga v skladišče, ter določanje nabavnih in 

prodajnih cen blaga.  

POMEMBNO! Ob zaključku prejemnice vam program lahko predlaga izdelavo dokumentov po 

rezervacijah, zato ne dovoljuje vnos več posameznih postavk artikla z enako šifro!! 

V osnovnem oknu je viden spisek prejemnic za tekoče leto. V kolikor želimo spisek za prejšnja leta, 

preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> dodajanje prejemnice 

-> urejanje seznama dokumentov 

-> izdelava dokumentov iz rezervacij 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.1.1 DODAJANJE PREJEMNICE 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na PREJEMNICE 

-> Tiskanje ->Zbirnik ->Izvoz ->Tok -> Dokument 

  

 

-> Splošno    -> Tekst 

 

 

Podatki o lastnosti izbranega artikla   Dodajanje postavk prejemnice 

-> Vnos cen -> Rezervacije artiklov 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na PREJEMNICE 
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3.8.1.1.1 Izvoz artiklov v zbirnik 
<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

Z klikom na ikono senam prikaže zbirnik artiklov. V izbrani zbirnik artiklov se prenesejo artikli iz 

prejemnice za kasnejše obdelave in izdelave deklaracij in črtnih kod. 

 

 

 

<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 
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3.8.1.1.2 Splošno 
<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Dobavitelj: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo dobavitelja. Iskanje dobavitelja 

Skladišče: iz šifranta izberite skladišče za prevzem blaga 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Številka računa: vnesete številko dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Datum računa: datum dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Valuta računa: valuta računa na katerega se sklicuje prejemnica 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

-> Vnos cen 

-> Rezervacije artiklov 

-> Dodajanje Artikov/paketov artiklov in storitev 

Spodnje okno prikazuje podatke o lastnosti artikla. Poleg tega pa še zbir nabavnih in prodajnih 

vrednosti. 

<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 
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3.8.1.1.3 Tekst 
<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov 

 

3.8.1.1.4 Vnos cen 
<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 
 

Zavihka vnos nabavnih cen in vnos prodajnih cen 

 

Vsako postavko posebej lahko s pomočjo zavihka vnašate po prodajni ali nabavni ceni. 

V kolikor vnašamo artikel po prodajni ceni, program dovoljuje samo vnos prodajne cene in rabata ali 

veleprodajne cene in veleprodajnega rabata. 

V primeru uporabe zavihka nabavne cene pa vnašamo nabavno ceno in maržo (ločeno maloprodajno in 

veleprodajno) ali pa vnesemo poleg nabavne cene prodajno ceno in veleprodajno ceno, program pa nam 

samodejno izračuna marži. 

V kolikor vnesemo maloprodajno ceno, veleprodajno pa pustimo prazno, nam ob zaključku dokumenta 

samodejno kopira maloprodajno ceno v veleprodajno. 

<- Nazaj na PREJEMNICE 
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3.8.1.1.5 Rezervacije artiklov 
<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

Ob zaključku prejemnice, se v primeru rezerviranih artiklov prikaže spodnje okno.  

V kolikor želimo nekatere od rezerviranih artiklov izdati kliknemo na tipko DA(Yes), v nasprotnem 

primeru zapremo okno s tipko NE (No). 

 

Izberemo Yes. 

V oknu se nam pojavijo vsi rezervirani artikli, ki so bili vneseni na prejemnici. V stolpcu rezervirano 

dobimo podatek o količini rezervacije za kupca, vendar mu izdamo želeno količino v stolpcu izdano. 

Vrsto dokumenta za izdajo artikla izberemo v zadnjem stolpcu (možnosti – dogodek, dobavnica, 

račun, blagajna). 

Okno potrdimo z gumbom V redu ali prekličemo z gumbom Opusti. 

 

POMEMBNO! V kolikor posamezne postavke ne želimo izdati, želimo pa izbrisati rezervacijo, to 

izvedemo z gumbom Odstrani. 

 

 

<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 
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3.8.1.1.6 Postavke prejemnice 
<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

 

Vsako postavko posebej lahko s pomočjo zavihka vnašate po prodajni ali nabavni ceni. 

V kolikor vnašamo artikel po prodajni ceni, program dovoljuje samo vnos prodajne cene in rabata ali 

veleprodajne cene in veleprodajnega rabata. 

V primeru uporabe zavihka nabavne cene pa vnašamo nabavno ceno in maržo (ločeno maloprodajno 

in veleprodajno) ali pa vnesemo poleg nabavne cene prodajno ceno in veleprodajno ceno, program 

pa nam samodejno izračuna marži. 

V kolikor vnesemo maloprodajno ceno, veleprodajno pa pustimo prazno, nam ob zaključku 

dokumenta samodejno kopira maloprodajno ceno v veleprodajno. 

 

 

<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

 

3.8.1.1.7 Izvoz prejemnice 
<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 

Prejemnico lahko izvozimo v knjigo prejete pošte z klikom na ikono za izvoz. V nastavitvah potrebujemo prej izbrane privzete vrednosti za 

prejete dokumente. Izvožene prejemnice so po izvozu vidne v toku dokumentov. 

  

<- Nazaj na PREJEMNICE 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMNICE 
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3.8.2 PREDRAČUNI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam predračunov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje predračuna 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.2.1 DODAJANJE PREDRAČUNA 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na PREDRAČUNI 

 

-> Uvoz   -> Izvoz     ->Tiskanje     ->Tok    ->Dokument 

 
 

->Splošno      -> Tekst 

 

 
-> Podatki o Artiklu  ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

-> Postavke predračuna (Dodaj / Odstani) 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na PREDRAČUNI 
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3.8.2.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PREDRAČUNI 

<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 

 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Opis: poljuben tekstovni opis 

Velja do: datum se samodejno izračuna iz podatka v nastavitvah; možen ročni popravek 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 

3.8.2.1.2 Tekst 

 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

 

<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 

 

3.8.2.1.3 Postavke predračuna 
<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 

 
Vsaki postavki predračuna je možno z desnim klikom ročno dodati opis artikla/storitve. 

Polje dodatnega opisa se prenese iz artikla/storitve ali pa ga vnesemo ročno. 
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3.8.2.1.4 Uvoz v predračun 
<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 

V predračun  je možno uvoziti iz naslednjih dokumentov: dogodki in delovni nalogi.  

Uvažati je možno več enakih ali različnih izbranih dokumentov! 

 

 

3.8.2.1.5 Izvoz predračuna v dokumente 
<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 

Predračun je možno izvažati v dobavnico, račun ali blagajniški račun. 

 

 

Po izbiri vrste dokumenta izberemo še skladišče iz katerega se razklnjiži zaloga, ter analitiko prodaje. 

 
Predlaga nam privzeto analitiko za delavca na nalogu (lahko jo poljubno ročno spremenimo).  

Z gumbom V redu prenesemo podatke v izbran dokument.  

Dokler dokumenta ne potrdimo lahko še vedno celotno proceduro prekličemo z gumbom opusti. 

<- Nazaj na DODAJANJE PREDRAČUNA 
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3.8.3 DOBAVNICE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Dobavnica je dokument, ki je namenjen izdaji blaga. Ko jo želimo zaključiti jo prenesemo v račun ali 

blagajniški račun.  

V osnovnem oknu je prikazan seznam dobavnic za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje dobavnice 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.3.1 DODAJANJE DOBAVNICE 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na DOBAVNICE 

 

-> Uvoz   -> Izvoz    ->Tiskanje    ->Tok    ->Dokument 

 
 
->Splošno     ->Tekst     ->Statistike 

 

 

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

-> Vnos dodatnega opisa in serijskih v postavke   -> Postavke dobavnice (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na DOBAVNICE 
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3.8.3.1.1 Splošno 
<- Nazaj na DOBAVNICE 

<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

 
Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca.  

Iskanje kupca je možno tudi po vseh kriterijih 

Kontaktna oseba: kontaktna oseba kupca  

Vrsta dokumenta : Maloprodaja ali Veleprodaja (ločeno številčenje) 

Številka naročila kupca: številko naročila kupca (avtomatično izpolni pri uvozi iz drugega dokumenta) 

Številka pogodbe: številko pogodbe (avtomatično prenese iz polja stranke ali naprave/vozila – številka pogodbe kupca) 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Dokument: v primeru dodatnega ročnega dokumenta se lahko sklicujete na njegovo številko 

Dokument izdelal:  predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Projekt: v kolikor želimo da je dobavnica vezana na projekt ga izberemo iz šifranta projektov  

Podpisano: polje kjer z klikom na izbirno polje potrdimo dobavnico za obračun (veza na privzete nastavitve za dobavnico) 

 

3.8.3.1.2 Tekst 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

 

3.8.3.1.3 Statistike 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

Statistični obračun davčnih osnov za dokument. 

 

3.8.3.1.4 Uvoz v dobavnico 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 
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V dobavnico  je možno uvoziti iz sledečih dokumentov dogodki,  delovni nalogi, predračuni, prejeti 

dokumenti. Pri uvozi prejetih dokumentov je potrebno izbrati tudi vrsto dokumentov! 

Uvažati je možno več enakih ali različnih izbranih dokumentov! 

 

 

3.8.3.1.5 Izvoz dobavnice v dokumente 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

Dobavnico je možno izvažati v račun ali blagajniški račun. 

 

Po izbiri vrste dokumenta izberemo še analitiko prodaje. Skladišča ni možno izbirati, ker je določeno 

že v dobavnici. 

 

Predlaga nam privzeto analitiko za delavca na nalogu (lahko jo poljubno ročno spremenimo).  

Z gumbom V redu prenesemo podatke v izbran dokument.  

Dokler dokumenta ne potrdimo lahko še vedno celotno proceduro prekličemo z gumbom opusti. 

POMEMBNO! Po izvozu dobavnice v račun ali blagajniški račun se dobavnica zaklene. Možno jo je 

izbrisati iz izvoženega dokumenta v toku dokumenta. 

<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

 

 

3.8.3.1.6 Postavke dobavnice 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

Postavke dobavnice dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 
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Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 

 

 

 

Ko izberemo artikel/storitev/paket se lahko pomikamo in hkrati potrjujemo po poljih s pomočjo tipke 

enter, klikom miške ali tipko TAB.  

Da izberemo novo postavko ne potrebujemo potrjevanja do konca vrstice. 

Z puščicama lahko premikamo pozicijo posamezne označene postavke po seznamu gor 

in dol! 

 

<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO 

-> Vnos serijskih številk za postavko 

-> Vnos dodatnega opisa 

-> Prenos postavke med aparate 
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3.8.3.1.7 Vnos serijske številke in dodatnega opisa 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO  

Z desnim klikom miške na postavko dobavnice lahko izberemo vnos serijske številke, dodatnega opisa 

ali prenesemo podatke postavke med aparate. 

 

Pojavi se nam okno z toliko pozicijami kot je kosov posameznega artikla! 

 

Vnos dodatnega opisa do 2000 znakov.  

Dodatni opis se avtomatično prenese iz lastnosti artikla, kateremu lahko ročno preuredimo dodatni 

opis! 

 

 

<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO  

-> Vnos ARTIKLA MED APARATE 
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3.8.3.1.8 Dodajanje artikla med aparate 
<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO  

Z desnim klikom izberemo polje dodaj med naprave/ dodaj med vozila (odvisno od izbire vrste aplikacije). 

V kolikor šifre artikla še ni med šiframi modelov naprav/vozil nas program opozori z naslednjim oknom: 

 

Yes kliknemo če želimo da nam izdela model z šifro artikla. 

Odpre se nam okno v katerem lahko dopolnimo podatke o modelu naprave/vozila. 

 

Po potrditvi se nam  odpre okno naprave/vozila, kjer lahko ponovno dopolnimo podatke o napravi. 

 

<- Nazaj na DODAJ DOBAVNICO  
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3.8.4 RAČUNI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Račun je dokument, ki je namenjen izdaji blaga in storitev.  

POMEMBNO! Račun je zaključen (zaklenjen) ko je prenešen v glavno knjigo! 

V osnovnem oknu je prikazan seznam računov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje novega računa 

-> urejanje seznama dokumentov 

-> vnos plačil računov 

-> kreiranje e-računov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.4.1 DODAJANJE NOVEGA RAČUNA 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na RAČUNI 

-> Uvoz    ->Tiskanje   ->Tok  ->Dokument ->eRačun 

 

->Splošno  ->Naprava  ->Tekst  ->Komentar stranke  ->Statistike ->e-račun ->Plačila 

 

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

 

-> Vnos dodatnega opisa in serijskih v postavke   -> Postavke računa (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na RAČUNI 
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3.8.4.1.1 Splošno 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Vrsta dokumenta: maloprodaja ali veleprodaja 

Opis: poljuben tekstovni opis 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Številka naročila kupca: vnesete številko naročilnice kupca (pri uvozu naročila iz knjige pošte se lahko 

samodejno izpolne) 

Številka pogodbe: vnesete številko pogodbe kupca (pri uvozu dokumentov se lahko samodejno izpolne) 

Datum odpr./storitve: datum odpreme ali opravljene storitve ( ob uvozu dokumentov se privzame od 

dokumenta) 

Valuta: datum plačila (izračuna se iz podatkov o kupcu) 

Avansni račun: številka uvoženega avansnega računa 

Dokument: v primeru dodatnega ročnega dokumenta se lahko sklicujete na njegovo številko 

 

 

3.8.4.1.2 Naprava/Vozilo 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Podatki o napravi/vozilo (odvisno od privzete nastavitve aplikacije), ki so uvoženi iz zadnjega 

uvoženega delovnega naloga. Lahko se ga tudi ročno izbere iz šifranta naprav/vozil.  

 

 

<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 
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3.8.4.1.3 Tekst 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

 

 

3.8.4.1.4 Komentar stranke 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Pri uvozu zadnjega uvoženega delovnega naloga se prenese iz njega tudi komentar stranke. Možno je 

tudi ročno editiranje teksta. 

 

 

3.8.4.1.5 Statistike 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Statistični obračun davčnih osnov za dokument. 

 

 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 
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3.8.4.1.6 e-račun 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Pregled podatkov za e-Račun. 

 

Predloga za izpis v PDF: izbrana predloga izpisa za e-račun 

Čas izdelave e-računa: čas izdelave e-račun s programom 

Bančni račun: izbrani bančni račun upoštevan v xml datoteki e-računa 

Dodatna priloga za e-račun: označeno pomeni, da bo v xml datoteko ovojnice zapisal dodatno prilogo v formatu, kateri je 

določen v nastavitvah. To je za primer kadar želimo še ročno dodati dodatno prilogo. 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

3.8.4.1.7 Plačila 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Pregled podatkov o plačilih izdanega računa. 

 

Vrste plačil so vnešene v šifrantu plačilnih sredstev. Plačila vnašamo tako da v seznamu računov z desnim klikom izberemo 

vnos plačila, izberemo vrsto plačila in znesek. 

 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 
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3.8.4.1.8 Uvoz dokumenta iz 
<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

V račun  je možno uvoziti iz sledečih dokumentov dogodki,  delovni nalogi, predračuni, dobavnice, 

avansne račune in prejete dokumente (knjiga prejete pošte).  

Uvažati je možno več enakih ali različnih izbranih dokumentov! 

Pri uvozu vsakega dokumenta v polje Dokument program zabeleži ime in številko dokumenta. Edina 

omejitev je velikost polja Dokument. V primeru da uvažamo veliko število dokumentov bo potrebno v 

tem polju izbrisati odvečno število znakov, saj v nasprotnem primeru ni dovoljeno shraniti računa!  

 

 

 

<- Nazaj na RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 
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3.8.4.1.9 Postavke računa 
<- Nazaj na DODAJ NOV RAČUN 

Postavke računa dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 

Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 

 

 

Ko izberemo artikel/storitev/paket se lahko pomikamo in hkrati potrjujemo po poljih s pomočjo tipke 

enter, klikom miške ali tipko TAB.  

Da izberemo novo postavko ne potrebujemo potrjevanja do konca vrstice. 

Z puščicama lahko premikamo pozicijo posamezne označene postavke po seznamu gor 

in dol! 

 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN 

-> Vnos serijskih številk za postavke 

-> Vnos dodatnega opisa 

-> Prenos postavke med aparate 
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3.8.4.1.10 Vnos serijske številke in dodatnega opisa 
<- Nazaj na DODAJ RAČUN  

Z desnim klikom miške na postavko računa lahko izberemo vnos serijske številke, dodatnega opisa ali 

prenesemo podatke postavke med aparate. 

 

Pojavi se nam okno z toliko pozicijami kot je kosov posameznega artikla! 

 

Vnos dodatnega opisa do 2000 znakov.  

Dodatni opis se avtomatično prenese iz lastnosti artikla, kateremu lahko ročno preuredimo dodatni 

opis! 

 

 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN  

-> Vnos ARTIKLA MED APARATE 
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3.8.4.1.11 Dodajanje artikla med naprave/vozila 
<- Nazaj na DODAJ RAČUN  

Z desnim klikom izberemo polje dodaj med naprave/ dodaj med vozila (odvisno od izbire vrste aplikacije). 

V kolikor šifre artikla še ni med šiframi modelov naprava/vozil nas program opozori z naslednjim oknom: 

 

Yes kliknemo če želimo da nam izdela model z šifro artikla. 

Odpre se nam okno v katerem lahko dopolnimo podatke o modelu naprave/vozila. 

 

Po potrditvi se nam  odpre okno, kjer lahko ponovno dopolnimo podatke o napravi/vozilu. 

 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN  
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3.8.4.2 VNOS PLAČIL IZDANIH RAČUNOV 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na RAČUNI 

 

V seznamu računov kliknemo na izbran izdani račun z desnim gumbom miške in izberemo Vnos plačil. 

 

Pojavi se nam okno 

 

Datum: predlaga trenutni datum, katerega lahko spremenimo. 

Plačilno sredstvo: izberemo vrsto plačilnega sredstva plačila 

Vrsta: aktivno samo v primeru izbire plačilnega sredstva kartica (izberemo vrsto kartice) 

Serijska številka: pri plačilu kartice vnesemo številko kartice 

Znesek: predlaga v višini izbranega računa, ki pa ga lahko spremenimo. 

V kolikor se vnos plačila ujema z zneskom računa, se izdani račun obarva v rumeni barvi kar pomeni 

da je plačan. 

 

Statistiko neplačanih računov si lahko ogledamo med statistikami. 

Pregled posameznih plačil si lahko ogledamo v vsakem računu pod zavihkom plačila. 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na RAČUNI 
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3.8.4.3 KREIRANJE e-RAČUNOV 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na RAČUNI 

Program pri kreiranju e-računa izdela xml datoteko po standardu e-SLOG 1.6, ter PDF datoteko z 

enakim imenom. Za izdelavo PDF/PDF-A datoteke se koristi gonilnik za izdelavo PDF datotek 

PDFCreator, ki ga je potrebno namestiti na računalnik za izdelavo e-računov. Lahko se uporablja tudi 

katera druga aplikacija, pomembno pa je da zna aplikacija samodejno shranjevati v določeno mapo 

kreirane PDF datoteke. 

PREDHODNO JE POTREBNO V NASTAVITVAH NASTAVITI PRIVZETE VREDNOSTI! 

 

Kliknemo na e-račun in program nam samodejno generira xml in PDF datoteko v mapo, ki smo jo kot 

privzeto nastavili v nastavitvah in PDFCreatorju (brezplačna aplikacija). 

 

Ko je račun izdelan nas program opozori z oknom. 

 

e-računi so izvoženi v mapo katero smo predhodno izbrali v nastavitvah. 
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Avtomatično generiranje večjega števila e-računov 

Izdelamo pa lahko tudi več e-računov hkrati. To izvedemo da najprej v seznamu računov označimo 

račune, katere želimo izdelati in z desnim klikom nanje izberem izdelaj e-račun. 

 

Ko so računi izdelani, se prikaže enako opozorilo kot pri generiranju enega računa. 

Standard e-SLOG računa si lahko ogledamo na povezavi http://www.gzs.si/slo/6679  

 

V kombinaciji z dokumentnim sistemom se lahko proži proces za potrjevanje in pošiljanje e-računov. 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na RAČUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gzs.si/slo/6679
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3.8.5 AVANSNI RAČUNI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Avansni račun je dokument, ki je namenjen prejemu plačila pred izdajo blaga ali storitev.  

POMEMBNO! Dokument je zaključen (zaklenjen) ko je prenešen v račun! 

V osnovnem oknu je prikazan seznam dokumentov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje novega avansnega računa 

-> urejanje seznama dokumentov 

-> izvoz v račun 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.5.1 DODAJANJE NOVEGA AVANSNEGA RAČUNA 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 

-> Uvoz ->Izvoz      ->Tiskanje   ->Tok  ->Dokument   

 

->Splošno    ->Tekst 

 

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

 

-> Vnos dodatnega opisa     -> Postavke avansnega računa (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 
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3.8.5.1.1 Splošno 
<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Opis: poljuben tekstovni opis 

Datum plačila: datum plačila vsebine na avansnem računu 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

 

 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 

 

3.8.5.1.2 Tekst 
<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 

Dodamo lahko poljuben tekst do 2000 znakov. 

 

 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 

 

3.8.5.1.3 Uvoz dokumenta iz 
<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 

V avancni račun  je možno uvoziti iz sledečih dokumentov predračuni.  

Uvažati je možno več enakih ali različnih izbranih dokumentov! 
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3.8.5.1.4 Izvoz dokumenta v račun 
<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 

V avancni račun  je možno izvoziti v račun.  

 

 

Izberemo skladišče in analitiko prodaje. 

 

Vsi podatki so preneseni v račun. 

 

<- Nazaj na AVANSNI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV AVANSNI RAČUN 
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3.8.6 PRENOSNICE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prenosnica je dokument, ki je namenjen prenosu blaga med skladišči. Zaključi se z prenosom 

podatkov v glavno knjigo. 

V osnovnem oknu je prikazan seznam prenosnic za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje nove prenosnice 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.6.1 DODAJANJE NOVE PRENOSNICE 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na PRENOSNICE 

   ->Tiskanje     

 

->Splošno     ->Tekst   

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli 

-> Vnos serijskih številk za postavke   -> Postavke prenosnice (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na PRENOSNICE 
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3.8.6.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PRENOSNICE 

<- Nazaj na DODAJ PRENOSNICE 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Iz skladišča: iz šifranta skladišč izberemo skladišče za izdajo materiala 

V skladišče: iz šifranta skladišč izberemo skladišče za prejem materiala 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega popravka 

Opis: poljuben tekstovni opis do 2000 znakov 

 

 

 

3.8.6.1.2 Tekst 
<- Nazaj na PRENOSNICE 

<- Nazaj na DODAJ PRENOSNICE 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

 

 

3.8.6.1.3 Postavke prenosnice 
<- Nazaj na PRENOSNICE 

<- Nazaj na DODAJ PRENOSNICE 

Postavke prenosnice dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 

Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 
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3.8.6.1.4 Vnos serijske številke 
<- Nazaj na DODAJ PRENOSNICE  

Z desnim klikom miške na postavko prenosnice lahko izberemo vnos serijske številke. 

 

Pojavi se nam okno z toliko pozicijami kot je kosov posameznega artikla! 

 

<- Nazaj na PRENOSNICE 

<- Nazaj na DODAJ PRENOSNICE 
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3.8.7 NAROČILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Naročilnica je dokument, ki je namenjen za naročanje materiala pri dobavitelju. 

V osnovnem oknu je prikazan seznam prenosnic za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje novega naročila 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.7.1 DODAJANJE NOVEGA NAROČILA 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na NAROČILA 

->Uvoz zbirnika ->Tiskanje     

 

->Splošno     ->Tekst  

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli 

-> Postavke naročila (Dodaj / Odstani) 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na NAROČILA 
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3.8.7.1.1 Splošno 
<- Nazaj na NAROČILA 

<- Nazaj na DODAJ NAROČILO 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Dobavitelj: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo dobavitelja. Iskanje dobavitelja 

Kontaktna oseba: kontaktna oseba dobavitelja 

Opis: poljuben tekstovni opis 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Valuta: vnesemo željeno valuto dobavitelja do nas 

Poslano: zapiše čas in uro pošiljanja, ter osebo ki je poslala 

 

 

3.8.7.1.2 Tekst 
<- Nazaj na NAROČILA 

<- Nazaj na DODAJ NAROČILO 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

 

 

3.8.7.1.3 Postavka naročila 
<- Nazaj na NAROČILA 

<- Nazaj na DODAJ NAROČILO 

Postavke naročila dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 

Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.8.7.1.4 Uvoz artiklov iz zbirnika 
<- Nazaj na NAROČILA 

<- Nazaj na DODAJ NAROČILO 

 

Ob kliku ikone za uvoz artiklov iz zbirnika lahko izberete skupino artiklov za uvoz ali pa vse artikle ki 

čakajo v zbirniku. 

Postopek lahko tudi večkrat ponovimo! 

Po izboru kliknemo na gumb V redu. 

 

 

 

<- Nazaj na NAROČILA 

<- Nazaj na DODAJ NAROČILO 
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3.8.8 SPREMEMBE CEN 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Dokument sprememba cen je namenjena beleženju sprememb cen na artiklu. Lahko jih spremenimo 

s pomočjo prejemnice, direktno v artiklu ali pa v omenjenem dokumentu. 

POMEMBNO! V primeru da ceno določimo direktno v artiklu ali prejemnici se samodejno generira 

dokument z spremembo cene! 

V osnovnem oknu je prikazan seznam prenosnic za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  
 

-> dodajanje nove spremembe cen 

-> urejanje seznama dokumentov 
 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.8.1 DODAJANJE NOVE SPREMEMBE CENE 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SPREMEMBE CEN 

Pri dodajanju spremembe cen določimo z vsako postavko cene vrsto cene in novo količino.  

POMEMBNO! Cena velja od datuma zapisa. Vse cene so kronološko vodene! 

 

 

 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SPREMEMBE CEN 
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3.8.9 INTERNA PORABA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Lastna poraba je interni dokument, ki je namenjen izdaji blaga za lastno porabo.  

 

V osnovnem oknu je prikazan seznam dokumentov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje novega dokumenta 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.8.9.1 DODAJANJE NOVEGA DOKUMENTA 
<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na LASTNA PORABA 

 

-> Uvoz    ->Tiskanje      ->Tok    ->Dokument 

 

->Splošno     ->Tekst  

 

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli 

-> Postavke lastne porabe (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na LASTNA PORABA 
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3.8.9.1.1 Splošno 
<- Nazaj na LASTNA PORABA 

<- Nazaj na DODAJ DOKUMENT LP 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka  

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Projekt: v kolikor želimo da je dokument lastne porabe vezan na projekt, ga izberemo iz šifranta 

projektov 

 

 

 

 

3.8.9.1.2 Tekst 
<- Nazaj na LASTNA PORABA 

<- Nazaj na DODAJ DOKUMENT LP 

 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 
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3.8.9.1.3 Uvoz dokumentov v lastno porabo 
<- Nazaj na LASTNA PORABA 

<- Nazaj na DODAJ DOKUMENT LP 

 

V lastno porabo je možno uvoziti iz sledečih dokumentov dogodki,  delovni nalogi, predračuni.  

Uvažati je možno več enakih ali različnih izbranih dokumentov! 

Pri uvozu vsakega dokumenta v polje Dokument program zabeleži ime in številko dokumenta. Edina 

omejitev je velikost polja Dokument. V primeru da uvažamo veliko število dokumentov bo potrebno v 

tem polju izbrisati odvečno število znakov, saj v nasprotnem primeru ni dovoljeno shraniti računa!  

 

 

 

 

3.8.9.1.4 Postavka 
<- Nazaj na LASTNA PORABA 

<- Nazaj na DODAJ DOKUMENT LP 

Postavke naročila dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 

Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 

V postavkah cene niso prikazane , ker se pri izpisovanju sproti preračunavajo glede na izbrano 

metodo vrednotenja zalog v nastavitvah. 

V kolikor se datumsko vrinejo dokumenti ki vplivajo na zalogo (prejemnice, dobavnice, računi, 

blagajniški računi, lastna poraba) se lahko pri ponovnem izpisovanju cene spremenijo! 
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3.8.10 IZVOZ DOKUMENTOV V GK 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

Dokumente lahko prenesemo v glavno knjigo dotBusiness ali izvozimo v xml/txt datoteko. 

Izvoz je izdelan po standardu https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-

SI/Default.aspx?ctxid=9576 

 

Vrsta dokumentov za izvoz  Datum   Konti 

 

Izberemo lahko od dokumenta do dokumenta. 

Kljukica pomeni da izbrane dokumente prenaša. 

POMEMBNO! V kolikor sta oba polja Od:  in Do: prazna pomeni da prenaša vse še nezaključene 

dokumente in so omejeni s spodnjim datumom! 

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?ctxid=9576
https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?ctxid=9576
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Datumi 

 

Dokumenti bodo prenešeni med izbranima datumoma! 

Datum knjiženja: datum kateri je podan za  datum knjižbe pri izvozu dokumentov 

 

Konti 

 

Izberemo konte iz šifranta kontov. 

POMEMBNO! Pred prvim prenosom je potrebno v program vnesti davčna obdobja, ter kontni 

načrt! 

Konti so razdeljeni za partnerje v Sloveniji, ter iz EU, ter izven EU. 

POMEMBNO! PRIPOROČAMO IZDELAVO VARNOSTNE KOPIJE PRED IZVOZOM, SAJ SE PO IZVOZU 

IZVOŽENI DOKUMENTI ZAKLENEJO IN SO ONEMOGOČENI ZA KAKRŠNO KOLI OBDELAVO! 

IZVOZ LAHKO TRAJA NEKAJ ČASA (TUDI VEČ 10 MINUT) IN JE ODVISEN OD ŠTEVILA IZVOŽENIH 

DOKUMENTOV IN HITROSTI STREŽNIKA ZA OBDELAVO BAZE! 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na DOKUMENTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.9 KNJIGA POŠTE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

-> Prejeta pošta 

 
-> Poslana pošta 
 
-> Pregled pošte 
 
 
 
 
 

 

Skupina Knjiga pošte je namenjena beleženju vseh prejetih in poslanih 
dokumentov v podjetju.  
S pomočjo pregleda pošte lahko najdemo po vseh kriterijih vsak dokument in 
ga po potrebi odpremo v dokumentnem sistemu.  
 
 
 
Opcijsko lahko povežemo dokumente pošte z dokumentnim sistemom (dot-
Therefore konektor). 
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3.9.1 PREJETA POŠTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osnovnem oknu je viden seznam prejete pošte za tekoče leto. Seznam je delen z zavihki glede na 

vrsto prejetega dokumenta. Vrste dokumentov določimo v šifrantu vrste dokumentov. 

V kolikor želimo spisek za prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> privzete nastavitve za prejeto pošto 

-> dodajanje prejete pošte 

-> urejanje seznama dokumentov in izvoz seznama 

 

POMEMBNO! V kolikor imamo obkljukano Samo dokumenti brez izvoza v paket se nam v seznamu 

prikažejo le dokumenti katerim še ni bil izdelan izvoz UPN nalogov za bančno nakazilo. 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.9.1.1 DODAJANJE PREJETE POŠTE 
<- Nazaj na PREJETO POŠTO 

<- Nazaj na KNJIGO POŠTE 

Dokument dodamo z klikom na ikono za dodajanje ali hitro tipko. Tip dokumenta se izbere glede na to v katerem seznamu 

dokumentov smo (zavihek). 

 
-> Uvoz    ->Izvoz    ->UPN  ->Tok dokumentov  -> Dokument v DMS -> Uvoz eRačuna -> Pripni datoteko 

 

->Splošno     ->UPN     ->Tekst    ->Plačila 

 

<- Nazaj na PREJETO POŠTO 

<- Nazaj na KNJIGO POŠTE 
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3.9.1.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Vrsta prejetega dokumenta: ob dodajanju nove prejete pošte samodejno izbere glede na seznam dokumentov 

v katerem smo. Lahko pa ročno določimo drugo vrsto dokumenta. 

Veza: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah. Lahko pa jo poljubno 

prepišemo. Pozor kontrola podvojenih vez! 

Zadeva: vnosno polje za zadevo dokumenta 

Opis: poljuben tekstovni opis  

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Dokument: polje za vnos številke prejetega dokumenta 

Vezni dokument: polje za vnos številke veznega dokumenta 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Oseba: Iz šifranta delavcev lahko izberemo sebo za katero je dokument 

Oddelek: Iz šifranta oddelkov lahko izberemo oddelek kateremu pripada dokument 

Klasifikacija: Iz šifranta klasifikacij lahko izberemo številko klasifikacije za dokument 

Medij: vrsta medija prejetega dokumenta 

Datum: trenutni datum vnosa 

Datum prejema: datum prejema dokumenta 

Datum valute: datum valute v primeru računa 

Rok trajanja: rok hrambe dokumenta 

Datum DDV: datum za vhodni davek 

Rok obdelave: predviden rok za obdelavo prejetega dokumenta 

Prenesen v DDV: izbirno polje če je dokument prenesen v knjigo DDV 

Proces: izbirno polje če želimo dati dokument v proces (povezava z DMS sistemom) 

Obvestila: izbirno polje če želimo pošiljati obvestilo ob vnosu dokumenta (povezava z DMS sistemom) 

Znesek: znesek prejetega dokumenta 

Valuta: vrsta valute prejetega dokumenta 

 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.2 UPN 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Koda namena: iz šifranta kod namena (privzeto vrednost nastavimo v nastavitvah) 

Opis namena: Iz šifranta opisov namena na UPN nalogu (privzeto vrednost nastavimo v nastavitvah) 

Referenca: referenca za UPN nalog 

Bančni račun: iz šifranta stranke avtomatično prenese privzeti bančni račun, ki pa ga lahko spremenimo 

Datum plačila: vnesem datum plačila za UPN 

Znesek plačil: znesek za plačilo ki se izvozi v UPN nalog 

Izvoz v paket: datum kdaj je dokument izvožen v UPN 

Račun zavrnjen: potrditveno polje če je račun zavrnjen (zaradi izvoza UPN) 

 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.3 Tekst 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Vnos poljubnih pripomb za dokument. 

 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.4 Plačila 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Vnos plačil za prejeti račun. Zbir plačil vidimo v seznamu dokumentov. 

 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.5 Uvoz v prejeti dokument 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

V prejeti dokument je možno uvoziti podatke iz prejemnice (dotBusiness). Če se podatki na 

prejemnici v celoti ujemajo z prejetim računom dobimo že vsa polja pravilno izpolnjena. 

 

 

3.9.1.1.6 Izvoz iz prejetega dokumenta 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Podatke prejetega dokumenta je možno izvoziti v knjigo DDV in glavno knjigo (samo v DDV in GK 

dotBusiness). 

 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.7 UPN izvoz 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Ob kliku na ikono za izvoz dokumenta v UPN nalog se nam odpre za shranjevanje xml datoteke, 

katero lahko kasneje uvozimo v bančni sistem za plačilo. 

 

Izvozimo lahko tudi več dokumentov hkrati in sicer direktno iz seznama prejetih dokumentov z 

desnim klikom miške! Izvoženi bodo samo označeni dokumenti! 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.8 Uvoz e-računa 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Ob kliku na ikono za uvoz e-računa se nam odpre okno raziskovalca za izbiro xml datoteke eRačuna 

po standardu eSlog 1.6, s katero uvozimo vse potrebne podatke. 

 

Program bo ob uvozu eRačuna samodejno uvozil tudi vse druge datoteke z enakim imenom (pdf, 

html, jpg) ter vse datoteke izvozil v mapo (izbrano za eRačune v nastavitvah) 

Imena datotek bodo v formatu importmail{stevilkaveze} in pripravljene za uvoz v DMS sistem 

Therefore in uparjanje z knjigo pošte. 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.1.1.9 Uvoz datoteke 
<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 

 

Ob kliku na ikono za uvoz datoteke se nam odpre okno raziskovalca za izbiro datoteke katero želimo 

uvoziti in jo kasneje avtomatično upariti v DMS sistem Therefore. 

 

Program bo ob uvozu datiteke samodejno uvozil in preimenoval datoteko, ter izvozil v mapo 

(izbrano za eRačune v nastavitvah) 

Imena datotek bodo v formatu importmail{stevilkaveze} in pripravljene za uvoz v DMS sistem 

Therefore in uparjanje z knjigo pošte. 

 

<- Nazaj na PREJETA POŠTA 

<- Nazaj na DODAJ NOVO PREJETO POŠTO 
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3.9.2 POSLANA POŠTA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je viden seznam poslane pošte za tekoče leto. Seznam je deljen z zavihki glede na 

vrsto prejetega dokumenta. Vrste dokumentov določimo v šifrantu vrste dokumentov. 

V kolikor želimo spisek za prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> privzete nastavitve za poslano pošto 

-> dodajanje poslanega dokumnta 

-> urejanje seznama dokumentov in izvoz seznama 

 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.9.2.1 DODAJANJE POSLANEGA DOKUMENTA 
<- Nazaj na POSLANA POŠTA 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 

 

-> Uvoz  ->Tok dokumentov  -> Dokument v dokumentnem sistemi 

 

->Splošno    ->Tekst 

 

 

<- Nazaj na POSLANA POŠTA 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 
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3.9.2.1.1 Splošno 
<- Nazaj na POSLANI DOKUMENTI 

<- Nazaj na DODAJ NOV POSLAN DOKUMENT 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Vrsta prejetega dokumenta: ob dodajanju nove prejete pošte samodejno izbere glede na seznam dokumentov 

v katerem smo. Lahko pa ročno določimo drugo vrsto dokumenta. 

Veza: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah. Lahko pa jo poljubno 

prepišemo. Pozor kontrola podvojenih vez! 

Zadeva: vnosno polje za zadevo dokumenta 

Opis: poljuben tekstovni opis  

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Dokument: polje za vnos številke prejetega dokumenta 

Vezni dokument: polje za vnos številke veznega dokumenta 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Oseba: Iz šifranta delavcev lahko izberemo sebo za katero je dokument 

Oddelek: Iz šifranta oddelkov lahko izberemo oddelek kateremu pripada dokument 

Klasifikacija: Iz šifranta klasifikacij lahko izberemo številko klasifikacije za dokument 

Medij: vrsta medija prejetega dokumenta 

Datum: trenutni datum vnosa 

Datum pošiljanja: datum pošiljanja dokumenta 

Datum valute: datum valute v primeru računa 

Rok trajanja: rok hrambe dokumenta 

Datum DDV: datum za izhodni davek 

Znesek: znesek izdanega dokumenta 

Valuta: vrsta valute izdanega dokumenta 

 

<- Nazaj na POSLANI DOKUMENTI 

<- Nazaj na DODAJ NOV POSLAN DOKUMENT 
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3.9.2.1.2 Tekst 
<- Nazaj na POSLANI DOKUMENTI 

<- Nazaj na DODAJ NOV POSLAN DOKUMENT 

 

Vnos poljubnih pripomb za dokument. 

 

 

<- Nazaj na POSLANI DOKUMENTI 

<- Nazaj na DODAJ NOV POSLAN DOKUMENT 
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3.9.2.1.3 Uvoz v poslani dokument 
<- Nazaj na POSLANI DOKUMENTI 

<- Nazaj na DODAJ NOV POSLAN DOKUMENT 

 

V poslani dokument je možno uvoziti podatke iz izdanega računa. 

 

Prav tako je možno iz seznamov računov prenesti podatke v knjigo poslanih dokumentov. 

 

POMEMBNO! Preneseni bodo le izbrani (označeni) računi iz seznama računov. V nastavitvah je 

potrebno imeti nastavljeno privzeto kategorijo za poslane dokumente! 

<- Nazaj na POSLANI DOKUMENTI 

<- Nazaj na DODAJ NOV POSLAN DOKUMENT 
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3.9.3 PREGLED POŠTE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA POŠTE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V izbirnem seznamu si glede na izbrane kriterije pridobimo željene podatke za izpis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.10 BLAGAJNA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

-> Blagajniški izdatki 

 
-> Blagajniški računi 
 
-> Blagajniški zaključki 
 
 
 
 
-> DURS izvoz blagajniških računov 

 

Skupina Blagajna je namenjena organiziranju blagajniških nalog  v podjetju.  
Dokumenti vsebujejo Blagajniške izdatke, račune in zaključke  
 
Opcija! DURS izvoz blagajniških računov (izvoz blagajniških računov v txt 
datoteko po standardu DURS)  
 
Opcijsko lahko povežemo dokumente (blagajniški računi, zaključki blagajne) z 
dokumentnim sistemom (Biro-Therefore konektor). 
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3.10.1 BLAGAJNIŠKI IZDATKI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Blagajniški izdatek je namenjen denarni izdaji iz blagajne.  

POMEMBNO! Ob izdelavi blagajniškega zaključka vam program zaklene vse izdelane dokumente, zato 

ne dovoljuje vnos več nobenih popravkov!! 

V osnovnem oknu je viden spisek blagajniških izdatkov za tekoče leto. V kolikor želimo spisek za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> dodajanje blagajniškega izdatka 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.10.1.1 DODAJANJE BLAGAJNIŠKEGA IZDATKA 
<- Nazaj na BLAGAJNO 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

->Tiskanje      -> Sprememba valute 

 

->Splošno       ->Tekst     

 

 

-> Postavke izdatka (Dodaj / Odstani) 

 

 

 

3.10.1.1.1 Splošno 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Poslovni partner: partner za izplačilo 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 
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3.10.1.1.2 Tekst 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

 

3.10.1.1.3 Postavka 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

Postavke blagajniškega izdatka dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 

Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 

 

 

3.10.1.1.4 Sprememba valute 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI IZDATEK 

 

Po kliku na ikono izberemo novo valuto iz šifranta valut. 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI IZDATEK 
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3.10.2 BLAGAJNIŠKI RAČUNI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Blagajniški račun je dokument, ki je namenjen izdaji blaga in storitev ob prejemu gotovinskega 

plačila.  

POMEMBNO! Račun je zaključen (zaklenjen) ko je prenešen v blagajniški zaključek! 

Postavk računa ni možno brisati ali popravljati!  

Ko je račun natisnjen ga ni več možno popravljati! Izpišemo lahko le kopijo računa. 

Za popravljanje računa je potrebno najprej izdelati dobropis in nato nov račun! 

V osnovnem oknu je prikazan seznam računov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

V seznamu blagajniških računov vidimo pridobljeno EOR kodo s strani FURSA. V kolikor je podatek 

v seznamu prazen račun ni bil potrjen s strani FURSA. 

Račun lahko ročno damo v potrditev z desnim klikom miške na željeni račun in izberemo »Pošlji v 

davčno potrjevanje«. 

Kolona Vezana knjiga računov naj prikazuje z kljukico označene račune vezabe na knjigo vezanih 

računov. 

-> dodajanje novega blagajniškega računa 

-> urejanje seznama dokumentov  

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.10.2.1 DODAJANJE BLAGAJNIŠKEGA RAČUNA 
<- Nazaj na BLAGAJNO 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUN 

 

-> Uvoz ->Tiskanje    ->Tok  ->Dokument 

 

->Splošno   ->Aparat   ->Tekst  ->Komentar stranke   ->Statistike ->Zgodovina tiskanja    -> Način plačila 

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

 

-> Vnos dodatnega opisa in serijskih v postavke   -> Postavke računa (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na BLAGAJNO 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUN 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.10.2.1.1 Splošno 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum in čas brez možnosti ročnega popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Vrsta dokumenta: maloprodaja ali veleprodaja (ločeno številčenje dokumentov in shranjeno v ločene sezname 

računov) 

Opis: poljuben tekstovni opis 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka 

Dokument: v primeru dodatnega ročnega dokumenta se lahko sklicujete na njegovo številko 

DDV posebnost: izberemo davčno posebno (pred tiskanjem je potrebno pod tekst vnesti klavzulo za izbrano 

davčno posebnost!) 

Prvotni račun: izberemo iz seznama računov na katerega se veže dobropis 

 

Vezana knjiga računov – potrebno vnesti dodatna polja 

 

Številka: vnesemo zaporedno številko računa iz vezane knjige Označi da gre za vezano knjigo 

Št. seta: vnesemo številko seta 

Serijska št. knjige: serijska številka vezane knjige (12 mestna) 

POZOR! Po tiskanju ni več mogoče popravljati podatkov, zato pozorno vnašajte! 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 
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3.10.2.1.2 Naprava/Vozilo 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Podatki o napravi/vozilu, ki so uvoženi iz zadnjega uvoženega delovnega naloga. Lahko se ga tudi 

ročno izbere iz šifranta naprav/vozil.  

 

 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

 

 

3.10.2.1.3 Tekst 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Vnos poljubnega teksta za opis dokumenta do 2000 znakov, ki je vezan samo na ta dokument. 

Pri izbiri davčnih posebnostih je potrebno v to polje vnesti klavzule za izbrano davčno posebnost! 

 

 

3.10.2.1.4 Komentar stranke 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Pri uvozu zadnjega uvoženega delovnega naloga se prenese iz njega tudi komentar stranke. Možno je 

tudi ročno editiranje teksta. 
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3.10.2.1.5 Statistike 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Statistični obračun davčnih osnov za dokument. 

 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

 

3.10.2.1.6 Zgodovina tiskanja 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Vsako tiskanje se beleži tako čas, oseba kot vrsta dokumenta (ORIGINAL, KOPIJA1, …). Zgodovino 

tiskanja lahko tudi natisnemo. 

 

 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 
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3.10.2.1.7 Uvoz dokumenta iz 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

V račun  je možno uvoziti iz sledečih dokumentov dogodki,  delovni nalogi, predračuni in dobavnice 

in prejeti dokumenti (knjiga prejete pošte).  

Uvažati je možno več enakih ali različnih izbranih dokumentov! 

 

 

 

 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 
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3.10.2.1.8 Postavke računa 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Postavke računa dodajamo z klikom na gumb Dodaj (oziroma hitro tipko). 

Označeno postavko lahko izbrišemo z gumbom Odstrani (oziroma hitro tipko). 

 

POMEMBNO! Po shranjevanju računa ali izpisu postavke ni več možno izbrisati. Za storno je 

potrebno dodati postavko z negativno količino in enako ceno, ter popustom! Za davčno 

potrjevanje je potrebno izbrati na kateri račun se navezuje dobropis! 

 

 

Ko izberemo artikel/storitev/paket se lahko pomikamo in hkrati potrjujemo po poljih s pomočjo tipke 

enter, klikom miške ali tipko TAB.  

Da izberemo novo postavko ne potrebujemo potrjevanja do konca vrstice. 

Z puščicama lahko premikamo pozicijo posamezne označene postavke po seznamu gor 

in dol! 

 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

-> Vnos serijskih številk za postavke 

-> Vnos dodatnega opisa 

-> Prenos postavke med aparate 
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3.10.2.1.9 Vnos serijske številke in dodatnega opisa 
<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN  

Z desnim klikom miške na postavko računa lahko izberemo vnos serijske številke, dodatnega opisa ali 

prenesemo podatke postavke med aparate. 

 

Pojavi se nam okno z toliko pozicijami kot je kosov posameznega artikla! 

 

Vnos dodatnega opisa do 2000 znakov.  

Dodatni opis se avtomatično prenese iz lastnosti artikla, kateremu lahko ročno preuredimo dodatni 

opis! 

 

 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN  

-> Vnos ARTIKLA MED APARATE 
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3.10.2.1.10 Dodajanje artikla med aparate 
<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN  

Z desnim klikom izberemo polje dodaj med aparate. 

V kolikor šifre artikla še ni med šiframi modelov aparatov nas program opozori z naslednjim oknom: 

 

Yes kliknemo če želimo da nam izdela model z šifro artikla. 

Odpre se nam okno v katerem lahko dopolnimo podatke o modelu naprave/vozila. 

 

Po potrditvi se nam  odpre okno, kjer lahko ponovno dopolnimo podatke o napravi/vozilu. 

 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN  
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3.10.2.1.11 Način plačila 
<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 

Po kliku na ikono izpisovanje ali gumb Vredu je potrebno vnesti način plačila! 

 

 

 

Vnesemo ali potrdimo vplačani znesek, spodaj pa nam izpiše znesek za vračilo.  

Z gumbom Dodaj (F3) lahko dodajamo način plačila, ali pa obstoječega popravljamo (F2) oziroma 

brišemo z gumom Odstrani (F4). 

Blagajna kontrolira skupno vrednost plačil ki morajo biti enaka znesku računa. 

Okno lahko zapremo z gumbom Končaj ali z F12. 

 

<- Nazaj na BLAGAJNIŠKI RAČUNI 

<- Nazaj na DODAJ NOV BLAGAJNIŠKI RAČUN 
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3.10.3 ZAKLJUČKI BLAGAJNE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Zaključek blagajne je dokument, ki je namenjen zaključku blagajniških računov in izdatkov v obdobju.  

POMEMBNO! Zaključek je po zaključku (zaklenjen) in ga ni možno brisati ali popravljati! 

V osnovnem oknu je prikazan seznam računov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje novega zaključka 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.10.3.1 DODAJANJE NOVEGA ZAKLJUČKA BLAGAJNE 
<- Nazaj na BLAGAJNO 

<- Nazaj na ZAKLJUČEK 

Za nov zaključek kliknemo ikono za dodajanje v seznamu zaključkov, ter dobimo sledeče okno: 

 

Izpis nezaključenih dokumentov nam ponudbi predogled vseh dokumentov kateri bodo upoštevani v 

blagajni. V kolikor smo se odločili da izdelamo zaključek kliknemo na gumb Zaključi. 

 

Program nas ponovno opozori da bo zaključil(zaklenil) vse dokumente v zaključku. 
->Splošno   ->Dokument ->Apoeni   ->Izpis zaključka 

 

<- Nazaj na ZAKLJUČEK 
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3.10.3.1.1 Splošno 
<- Nazaj na ZAKLJUČEK 
<- Nazaj na DODAJ ZAKLJUČEK 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum in ura, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Blagajno zaključil: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik 

Gotovina v blagajni: vnese se znesek ki ga uporabnik dobi s štetjem denarja 

Blagajniški minimum: znesek ki ostane v blagajni; določi se v nastavitvah 

Gotovina za izplačilo: znesek ki ga dobimo z odštevanjem blagajniškega minimuma od zneska 

gotovine v blagajni 

Znesek artiklov: seštevek vrednosti artiklov na zaključku 

Znesek storitev: seštevek vrednosti storitev na zaključku 

Plačila: zbir plačil po plačilnem sredstvu ločen na zavezance in končne kupce, ter DDV  

 

 

Seznam računov v blagajniškem zaključku 

 

<- Nazaj na ZAKLJUČEK 
<- Nazaj na DODAJ ZAKLJUČEK 
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3.10.4 DURS IZVOZ BLAGAJNIŠKIH RAČUNOV 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Z prihodom davčnih blagajn ni več potreben! 

Izvoz blagajniških računov je ločena aplikacija od programa Mobil, ki zahteva samostojno namestitev 

in zagon skripte, ki zgenerira nove tabele v bazi za zapis zgodovine blagajniških računov. 

 

 

 

 

Povezava z bazo 
 
Ime strežnika: vnesemo ime ali IP številko 
strežnika na katerem je naša baza. V primeru da 
je baza na našem računalniku vpišemo localhost 
Pot do baze: vnesemo pot do naše baze 
podatkov. Z klikom na gumb (...) se na odpre 
raziskovalec s katerim lahko najdemo našo bazo 
na računalniku. 
Uporabniško ime: vnesemo sistemskega 
uporabnika sysdba 
Geslo: vnesemo geslo sistemskega uporabnika 

Filter: 
 
Od datuma: vnesemo začetni datum izvoza 
Do datuma: vnesemo končni datum izvoza 
Mapa za datoteke: vnesemo mapo, kjer 
program izvozi datoteki:  
IZPIS RAČUNI GLAVE.txt 
IZPIS RAČUNI POSTAVKE.txt  

 

POMEMBNO! Po vnešenih podatkih za povezavo z strežnikom in filtriranjem podatkov kliknemo na 

gum pripravi podatke. Ko znak za urico (krogec) sistema windows izgine so podatki izvoženi!  

IZVOZ LAHKO IZVEDEMO KADARKOLI ŽELIMO IN NE VPLIVA NA DOKUMENTE V BAZI! 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na BLAGAJNA 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.11 KONSIGNACIJA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Prejemi v konsignacijo 

 

-> Dobave iz konsignacije 
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3.11.1 PREJEM V KONSIGNACIJO 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prejemnica je namenjena količinskemu prejemu blaga v konsignacijsko skladišče, ter določanje 

nabavnih in prodajnih cen konsignacijskega blaga. Za prejem je potrebno imeti izdelano 

konsignacijsko skladišče!  

POMEMBNO! Konsignacijska skladišča so ločena od lastnih skladišč podjetja! 

Prejemnice za konsignacijo so ločeno številčene od prejemnic za lastna skladišča podjetja! 

V osnovnem oknu je viden spisek konsignacijskih prejemnic za tekoče leto. V kolikor želimo spisek za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> dodajanje prejema v konsignacijo 

-> urejanje seznama dokumentov 

-> izdelava dokumentov iz rezervacij 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.11.1.1 DODAJANJE PREJEMA V KONSIGNACIJO 
<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

 

-> Tiskanje ->Zbirnik ->Izvoz ->Tok -> Dokument 

  

 

-> Splošno    -> Tekst 

 

 

Podatki o lastnosti izbranega artikla   Dodajanje postavk prejemnice 

-> Vnos cen -> Rezervacije artiklov 

<- Nazaj na PREJEM V KONSIGNACIJO 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 
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3.11.1.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PREJEM V KONSIGNACIJO 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Dobavitelj: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo dobavitelja. Iskanje dobavitelja 

Skladišče: iz šifranta izberite skladišče za prevzem blaga 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Številka računa: vnesete številko dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Datum računa: datum dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Valuta računa: valuta računa na katerega se sklicuje prejemnica 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

-> Vnos cen 

-> Rezervacije artiklov 

-> Dodajanje Artikov/paketov artiklov in storitev 

Spodnje okno prikazuje podatke o lastnosti artikla. Poleg tega pa še zbir nabavnih in prodajnih 

vrednosti. 

<- Nazaj na PREJEM V KONSIGNACIJO 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 
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3.11.2 DOBAVE IZ KONSIGNACIJE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na SKUPINE 

Dobavnica iz konsignacije je dokument, ki je namenjen izdaji blaga iz konsignacijskega skladišča 

konsignatorja.  

V osnovnem oknu je prikazan seznam konsignacijskih dobavnic za tekoče leto. V kolikor želimo 

seznam za prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje dobav iz konsignacije 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.11.2.1 DODAJANJE DOBAVNICE IZ KONSIGNACIJE 
<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na DOBAVE IZ KONSIGNACIJE 

 

-> Uvoz   -> Izvoz    ->Tiskanje    ->Tok     

 
 
->Splošno     ->Tekst     ->Statistike 

 

 

 

-> Podatki o Artiklu     ->Zaloga po skladiščih -> Komplementarni artikli -> Sprememba valute 

-> Vnos dodatnega opisa in serijskih v postavke   -> Postavke dobavnice (Dodaj / Odstani) 

 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na DOBAVE IZ KONSIGNACIJE 
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3.11.2.2 IZVOZ KONSIGNACIJE V PREJEM LASTNEGA SKLADIŠČA 
<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na DOBAVE IZ KONSIGNACIJE 

Ko zapremo dobavnico nas program vpraša če želimo izdelati prejem iz dobavnice v naša lastna 

skladišča. 

 

V kolikor izberemo gumb Yes, se nam odpre okno z seznamom prejemnic v lastna skladišča. 

Izberemo prejemnico v katero želimo izvoziti blago iz konsignacije. 

Če želimo izvoziti v novo prejemnico, jo je potrebno najprej ustvariti v oknu za izbiro prejemnic. 

 

 

Po izbiri prejemnice se blago iz dobavnice samodejno prenese v izbrano prejemnico z enako 

kalkulacijo kot smo jo izdelali ob prejemu v konsignacijsko skladišče. 

Seveda lahko kalkulacijo tudi ročno popravimo. 

 

<- Nazaj na KONSIGNACIJA 

<- Nazaj na DOBAVE IZ KONSIGNACIJE 
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3.12 PRODAJA VOZIL 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Prejemi novih vozil 

 

-> Prejemi v kom. prodajo 

 

-> Prejemi v pos. prodajo 

 

-> Nova vozila 

 

-> Posredniška vozila 

 

-> Komisijsko skladišče 

 

-> Predračuni za nova vozila 

 

-> Predračuni za kom. vozila 

 

-> Računi za nova vozila 

 

-> Računi za posr. vozila 

 

-> Računi za kom. vozila 

 

-> Rač. za komisijski prepis 

 

-> Naročila vozil (opcija) 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.1 PREJEM NOVIH VOZIL 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prejem novih vozil je namenjena količinskemu prejemu novih vozil v skladišče, ter določanje 

nabavnih in prodajnih cen vozila.  

V osnovnem oknu je viden spisek prejemnic za nova vozila za tekoče leto. V kolikor želimo spisek za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> dodajanje prejema novih vozil 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.1.1 DODAJANJE PREJEMA NOVEGA VOZILA 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

->Splošno  ->Tiskanje  ->Vnos cen 

 

 

       -> Dodajanje postavk prejemnice 

 

 

 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.1.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA NOVIH VOZIL 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Dobavitelj: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo dobavitelja. Iskanje dobavitelja 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Številka računa: vnesete številko dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Datum računa: datum dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Valuta računa: valuta računa na katerega se sklicuje prejemnica 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

3.12.1.1.2 Vnos cen 
<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA NOVIH VOZIL 

Vsako postavko posebej lahko s pomočjo zavihka vnašate po prodajni ali nabavni ceni. 

V kolikor vnašamo vozilo po prodajni ceni, program dovoljuje samo vnos prodajne cene in rabata ali 

veleprodajne cene in veleprodajnega rabata. 

V primeru uporabe zavihka nabavne cene pa vnašamo nabavno ceno, maržo ali pa vnesemo poleg 

nabavne cene prodajno ceno, program pa nam samodejno izračuna maržo. 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.1.1.3 Postavke 
<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA NOVIH VOZIL 

 

 

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

Dodajanje postavke se izvede iz šifranta vozil! 

POMEMBNO! Vozilo je zato potrebno predhodno vnesti v šifrantu vozil (seveda skozi okno postavk)! 

 

<- Nazaj na PREJEM NOVIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA NOVIH VOZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.2 PREJEMI V KOM. PRODAJO 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prejem vozil je namenjena količinskemu prejemu vozil v skladišče, ter določanje nabavnih in 

prodajnih cen vozila.  

V osnovnem oknu je viden spisek prejemnic za nova vozila za tekoče leto. V kolikor želimo spisek za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> dodajanje prejema komisijskih vozil 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.2.1 DODAJANJE PREJEMA V KOM. PRODAJO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

->Splošno  ->Tiskanje   

 

 

-> Dodajanje postavk prejemnice 

 

 

<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA KOM. VOZIL 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.2.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA KOM. VOZIL 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Dobavitelj: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo dobavitelja. Iskanje dobavitelja 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Številka računa: vnesete številko dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Datum računa: datum dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Valuta računa: valuta računa na katerega se sklicuje prejemnica 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

 

<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA KOM. VOZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.2.1.2 Postavke 
<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA KOM. VOZIL 

 

 

 

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

Dodajanje postavke se izvede iz šifranta vozil! 

POMEMBNO! Vozilo je zato potrebno predhodno vnesti v šifrantu vozil (seveda skozi okno postavk)! 

 

->Izvoz predračun 

 ->Izvoz račun 

 

Vozilo: izberemo vozilo iz šifranta vozil 
Davek: vnesemo stopnjo davka (predlaga privzeto) 
Prevoženi km: stanje števca vozila 
Registriran do: podatek o preteku registracije vozila 
Opomba: poljubne opombe za vozilo 
 

V kolikor vnašamo vozilo po prodajni ceni, program dovoljuje samo 
vnos prodajne cene in rabata. 
V primeru uporabe zavihka nabavne cene pa vnašamo nabavno ceno, 
maržo in  prodajno ceno. Program nam samodejno izračuna Rabat. 
Najnižja prod. cena: vnesemo najnižjo prodajno ceno  

 

<- Nazaj na PREJEM KOMISIJSKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA KOM. VOZIL 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.3 PREJEMI V POSR. PRODAJO 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prejem vozil je namenjena količinskemu prejemu vozil v skladišče, ter določanje nabavnih in 

prodajnih cen vozila.  

V osnovnem oknu je viden spisek prejemnic za nova vozila za tekoče leto. V kolikor želimo spisek za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami. 

-> dodajanje prejema v posredniško prodajo 

-> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKA PRODAJA 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.3.1 DODAJANJE PREJEMA V POSR. PRODAJO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKA PRODAJA 

->Splošno  ->Tiskanje  

 

-> Dodajanje postavk prejemnice 

 

 

<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA POSR. VOZIL 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.3.1.1 Splošno 
<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA POSR. VOZIL 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Dobavitelj: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo dobavitelja. Iskanje dobavitelja 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Številka računa: vnesete številko dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Datum računa: datum dokumenta na katerega se sklicuje prejemnica 

Valuta računa: valuta računa na katerega se sklicuje prejemnica 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

 

<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA POSR. VOZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.3.1.2 Postavke 
<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA POSR. VOZIL 

 

Za dodajanje in brisanje postavk uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

Dodajanje postavke se izvede iz šifranta vozil! 

POMEMBNO! Vozilo je zato potrebno predhodno vnesti v šifrantu vozil (seveda skozi okno postavk)! 

 

 

->Izvoz račun 

 

Vozilo: izberemo vozilo iz šifranta vozil 
Davek: vnesemo stopnjo davka (predlaga privzeto) 
Prevoženi km: stanje števca vozila 
Registriran do: podatek o preteku registracije vozila 
Opomba: poljubne opombe za vozilo 
 

V kolikor vnašamo vozilo po prodajni ceni, program dovoljuje samo 
vnos prodajne cene in rabata. 
V primeru uporabe zavihka nabavne cene pa vnašamo nabavno ceno, 
maržo in  prodajno ceno. Program nam samodejno izračuna Rabat. 
Najnižja prod. cena: vnesemo najnižjo prodajno ceno  

 

<- Nazaj na PREJEM POSREDNIŠKIH VOZIL 

<- Nazaj na DODAJANJE PREJEMA POSR. VOZIL 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.4 NOVA VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem oknu je seznam novih vozil, katera lahko popravljamo s pomočjo standardnih ikon ali ga 

natisnemo in pošljemo po e-pošti. 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.5 POSREDNIŠKA VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem oknu je seznam vozil za posredniško prodajo, katera lahko popravljamo s pomočjo 

standardnih ikon ali ga natisnemo in pošljemo po e-pošti. 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.6 KOMISIJSKO SKLADIŠČE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem oknu je seznam vozil za komisijsko prodajo, katera lahko popravljamo s pomočjo 

standardnih ikon ali ga natisnemo in pošljemo po e-pošti 

 

 

 

 

 

 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.7 PREDRAČUN ZA NOVA VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam predračunov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje predračuna 

-> urejanje seznama dokumentov 
 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.7.1 DODAJANJE PREDRAČUNA ZA NOVO VOZILO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREDRAČUN NV 

-> Tiskanje      ->Sprememba primarne valute 

 

->Splošno      ->Tekst 

 

Dodajanje opreme vozila 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREDRAČUN NV 

3.12.7.1.1 Sprememba valute 

V iskalnem oknu poiščemo valuto in jo potrdimo. Znesek predračuna se samodejno preračuna na 

izbrano valuto po tečajnici. 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.7.1.2 Splošno 
<- Nazaj na PREDRAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ PREDRAČUN NV 

 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Model: iz šifranta modelov vozil 

Davek: stopnja davka 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Velja do: datum veljavnosti predračuna 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Za dodajanje in brisanje opreme uporabimo gumb Dodaj(F3) in Odstrani(F4).  

Dodajanje in pomikanje po vseh vnosnih poljih je omogočeno tudi s tipko enter! 

 

3.12.7.1.3 Tekst 
<- Nazaj na PREDRAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ PREDRAČUN NV 

 

Dodajanje poljubljena teksta za dokument do 2000 znakov. 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.8 PREDRAČUN ZA KOM. VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam predračunov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje predračuna 

                     -> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.8.1 DODAJANJE PREDRAČUNA ZA KOM. PRODAJO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREDRAČUN KV 

-> Tiskanje      ->Sprememba primarne valute 

 

->Splošno      ->Tekst 

 

3.12.8.1.1 Sprememba valute 

Po kliku na ikono v iskalnem oknu poiščemo valuto in jo potrdimo. Znesek predračuna se samodejno 

preračuna na izbrano valuto po tečajnici. 

 

 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PREDRAČUN KV 

<- Nazaj na DODAJ PREDRAČUN KV 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.8.1.2 Splošno 
<- Nazaj na PREDRAČUN KV 

<- Nazaj na DODAJ PREDRAČUN KV 

 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Vozilo: iz šifranta vozil izberemo vozilo (izbirate med vozili iz komisijskega skladišča) 

Prevoženo km: stanje števca vozila (vnešeno ob prevzemu vozila) 

Registriran do: datum preteka registracije vozila 

Rezervacija vozila: obkljukamo če želimo izdelati rezervacijo za vozilo (ne dopušča izdelave drugega) 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Velja do: datum veljavnosti predračuna 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Davek: izberemo stopnjo davka 

Cena: Cena vozila brez davka 

Popust: popust za vozilo v procentih 

Skupni znesek: znesek z obračunanim popustom in izbranim davkom 

3.12.8.1.3 Tekst 
<- Nazaj na PREDRAČUN KV 

<- Nazaj na DODAJ PREDRAČUN KV 

Dodajanje poljubljena teksta za dokument do 2000 znakov. 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.9 RAČUNI ZA NOVA VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam računov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje računa 

                -> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.9.1 DODAJANJE RAČUNA ZA NOVO VOZILO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na RAČUN NV 

->Uvoz       ->Tiskanje      ->Sprememba primarne valute 

 

->Splošno        ->Tekst      ->Statistike 

 

 ->Dodajanje dodatne opreme vozila 

3.12.9.1.1 Sprememba valute 

Po kliku na ikono v iskalnem oknu poiščemo valuto in jo potrdimo. Znesek predračuna se samodejno 

preračuna na izbrano valuto po tečajnici. 

 

 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.12.9.1.2 Splošno 
<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Valuta: datum plačila računa 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Analitika: iz šifranta analitik izberemo po kateri vodimo statistiko prodaje 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Vozilo: iz zaloge novih vozil izberemo vozilo 

Cena: Cena vozila brez davka 

Davek: izberemo stopnjo davka 

Popust: popust za vozilo v procentih 

 

3.12.9.1.3 Tekst 
<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 

Dodajanje poljubljena teksta za dokument do 2000 znakov. 

 

 

<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 
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3.12.9.1.4 Statistike 
<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 

Prikaz statistike cen in davčnih stopenj za račun. 

 

3.12.9.1.5 Dodajanje opreme 
<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 

Z gumbom dodaj iz šifranta opreme lahko dodajamo možno dodatno opremo za vozilo. 

 

 

3.12.9.1.6 Uvoz iz predračuna 
<- Nazaj na RAČUN NV 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 

Po kliku na izkono za uvoz iz predračuna iz seznama predračunov lahko izberemo željenega. 

 

 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN NV 
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3.12.10 RAČUNI ZA POSR. VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam računov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje računa 

                -> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.12.10.1 DODAJANJE RAČUNA ZA POSREDNIŠKO PRODAJO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na RAČUN POS. PRODAJO 

->Tiskanje      ->Sprememba primarne valute 

 

->Splošno        ->Tekst      ->Statistike 

 

3.12.10.1.1 Sprememba valute 

Po kliku na ikono v iskalnem oknu poiščemo valuto in jo potrdimo. Znesek predračuna se samodejno 

preračuna na izbrano valuto po tečajnici. 

 

 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na RAČUN POS. PRODAJO 
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3.12.10.1.2 Splošno 
<- Nazaj na RAČUN POS. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN POS. PRODAJO 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Valuta: datum plačila računa 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Analitika: iz šifranta analitik izberemo po kateri vodimo statistiko prodaje 

Vozilo: iz zaloge novih vozil izberemo vozilo 

Prevoženo km: stanje števca vozila 

Registriran do: datum poteka registracije vozila 

Cena vozila: Cena vozila brez davka 

Znesek provizije: znesek provizije od prodaje vozila 

Popust: popust za vozilo v procentih 

Davek: izberemo stopnjo davka 

Skupni znesek: znesek provizije brez davka 

Znesek popusta: znesek popusta izračunan in polja popust (v %) 

3.12.10.1.3 Tekst 
<- Nazaj na DODAJ RAČUN POS. PRODAJO 

Dodajanje poljubljena teksta za dokument do 2000 znakov. 
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3.12.10.1.4 Statistike 
<- Nazaj na RAČUN POS. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN POS. PRODAJO 

Prikaz statistike cen in davčnih stopenj za račun. 

 

 

<- Nazaj na RAČUN POS. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN POS. PRODAJO 
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3.12.11 RAČUNI ZA KOM. VOZILA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam računov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za prejšnja 

leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje računa 

                -> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.12.11.1 DODAJANJE RAČUNA ZA KOMISIJSKO PRODAJO 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 

->Tiskanje      ->Sprememba primarne valute 

 

->Splošno        ->Tekst      ->Obračun   ->Statistike 

 

3.12.11.1.1 Sprememba valute 
Po kliku na ikono v iskalnem oknu poiščemo valuto in jo potrdimo. Znesek predračuna se samodejno 

preračuna na izbrano valuto po tečajnici. 

 

 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 
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3.12.11.1.2 Splošno 
<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN KOM. PRODAJO 

 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca. Iskanje kupca 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Valuta: datum plačila računa 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Analitika: iz šifranta analitik izberemo po kateri vodimo statistiko prodaje 

Vozilo: iz zaloge komisijskih vozil izberemo vozilo 

Prevoženo km: stanje števca vozila 

Registriran do: datum poteka registracije vozila 

Cena : Cena vozila brez davka 

Popust: popust za vozilo v procentih 

Davek: izberemo stopnjo davka 

Skupni znesek: znesek provizije brez davka 

 

3.12.11.1.3 Tekst 
<- Nazaj na DODAJ RAČUN KOM. PRODAJO 

Dodajanje poljubljena teksta za dokument do 2000 znakov. 
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3.12.11.1.4 Obračun 
<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN KOM. PRODAJO 

 

Podatki o Kupcu za račun Podatki o prodanem vozilu 
 

 

Št. Komisijske pogodbe:  samodojeno številči komisijsko (kupoprodajno) pogodbo, ki je enaka številki 

dokumenta 

Prodajna cena: cena vozila brez davka 

Cena v kom. Pogodbi: odkupna cena po pogodbi 

Razlika v ceni: razlika med odkupno ceno in prodajno 

Stopnja davka: vnesemo stopnjo davka 

Znesek DDV: izračunan znesek davka glede na vnešeno stopnjo 

Osnova za razliko v ceni: razlika med odkupno ceno in prodajno brez DDV 

 

<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN KOM. PRODAJO 
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3.12.11.1.5 Statistike 
<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN KOM. PRODAJO 

Prikaz statistike cen in davčnih stopenj za račun. 

 

 

<- Nazaj na RAČUN KOM. PRODAJO 

<- Nazaj na DODAJ RAČUN KOM. PRODAJO 
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3.12.12 RAČUN ZA KOMISIJSKI PREPIS 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osnovnem oknu je prikazan seznam komisijskih prepisov za tekoče leto. V kolikor želimo seznam za 

prejšnja leta, preklopimo poslovno leto.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje dokumentov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s 

hitrimi tipkami.  

Dokument lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih (F7). 

-> dodajanje prepisa 

                -> urejanje seznama dokumentov 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.12.12.1 DODAJANJE KOMISIJSKEGA PREPISA 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na KOMISIJSKI PREPIS 

->Tiskanje      ->Sprememba primarne valute 

 

->Splošno       ->Tekst      ->Statistike 

 

3.12.12.1.1 Sprememba valute 

Po kliku na ikono v iskalnem oknu poiščemo valuto in jo potrdimo. Znesek predračuna se samodejno 

preračuna na izbrano valuto po tečajnici. 

 

 
<- Nazaj na PRODAJA VOZIL 

<- Nazaj na KOMISIJSKI PREPIS 
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3.12.12.1.2 Splošno 
<- Nazaj na KOMISIJSKI PREPIS 

<- Nazaj na DODAJ KOMISIJSKI PREPIS 

Številka: samodejno določi program glede na zadnjo vneseno številko in format v številčnih serijah 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Valuta: datum plačila računa 

Opis: poljuben tekstovni opis do 50 znakov 

Dokument izdelal: predlaga se trenutno prijavljeni uporabnik; možnost ročnega popravka  

Analitika: iz šifranta analitik izberemo po kateri vodimo statistiko prodaje 

Vozilo: iz zaloge vozil izberemo vozilo 

Prodajalec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo in dodamo prodajalca 

Kupec: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo ali dodamo kupca 

 

 

Nabavna cena: vnesemo znesek vhodne (nakupne) cene vozila brez davka 

Vhodni davek: vnesemo stopnjo davka za vhodno ceno vozila 

Znesek provizije: vnesemo znesek provizije za prepis 

DDV od provizije: vnesemo stopnjo davka za provizijo (privzeta stopnja se nastavi v nastavitvah) 

Skupni znesek provizije: znesek provizije z DDV-jem 

Skupni znesek provizije (SIT): znesek provizije z DDV-jem v valuti SIT 

Prodajna cena: vnesemo lahko prodajno ceno brez DDV-ja (v tem primeru znesek provizije izračuna 

glede na nabavno ceno) ali pa nam jo sam ponudbi glede na nabavno ceno in zneska provizije 

Prodajna cena (SIT): prodajna cena v valuti SIT 

Izhodni davek: vnesemo obračunski davek za prodajo vozila 
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3.12.12.1.3 Tekst 
<- Nazaj na KOMISIJSKI PREPIS 

<- Nazaj na DODAJ KOMISIJSKI PREPIS 

Dodajanje poljubljena teksta za dokument do 2000 znakov. 

 

3.12.12.1.4 Statistike 
<- Nazaj na KOMISIJSKI PREPIS 

<- Nazaj na DODAJ KOMISIJSKI PREPIS 

Prikaz statistike cen in davčnih stopenj za račun. 

 

 

<- Nazaj na KOMISIJSKI PREPIS 

<- Nazaj na DODAJ KOMISIJSKI PREPIS 
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3.13  ZALOGE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Pregled zalog 

 

-> Kartica artikla 

 

-> Rezervacije artiklov 

 

-> Zbirnik naročil 

 

-> Naročeni  artikli 

 

-> Inventura 
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3.13.1 PREGLED ZALOG 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Za skladišče: izberemo za vsa skladišča ali za posamezno skladišče 

Za skupino artikov/družino: izberemo skupino artiklov 

Artikli: izberemo prikaz samo artiklov z zalogo ali vseh 

Označimo prikaz želenih cen (če imamo dovoljenje) 

Na dan: Izberemo datum za katerega želimo imeti zalogo. 

Prikaži podatke: glede na izbor kriterijev se nam na spodnjem delu zaslona prikažejo podatki o zalogi. Podatke lahko 

uredimo po lastni želji s preprostim klikom na kolono. Podatke lahko izpišemo ali pošljemo po e-pošti. 

Briši pogoje: z gumbom izbrišemo vnesene kriterije 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

3.13.2 KARTICA ARTIKLA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Za artikle: izberemo skupino artiklov za pregled kartice 

Za skladišče: izberemo skladišče za pregled kartice 

Izberemo časovno omejitev in kliknemo na gumb Pokaži postavke 

Briši pogoje: z gumbom izbrišemo vnesene kriterije 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.13.3 REZERVACIJE ARTIKLOV 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

Prikazane so vse rezervacije artiklov za posamezno stranko. Rezervacija je naročilo stranke za določen 

artikel, ki ga nismo imeli na zalogi.  

Ob prejemu artikla (izdelava prejemnice) nas bo program avtomatično opozoril na rezervacijo za ta 

artikel.  

Za dodajanje, popravljanje ali brisanje računov kliknite na ikone levo zgoraj ali si pomagajte s hitrimi 

tipkami. 

Podatek lahko iščemo v seznamu s pomočjo iskalnega okna in sicer po vseh kriterijih. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.13.4 ZBIRNIK NAROČIL 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

Zbirnik naročil je naš interni zbirnik artiklov, ki jih želimo naročiti pri naših dobaviteljih.  

Izberemo si lahko skupino artiklov in dobimo artikle ki čakajo za naročilo.  

V naročilo jih uvozimo ob izdelavi naročila. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

-> Naročeni artikli 
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3.13.5 NAROČENI ARTIKLI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Naročeni artikli so artikli, ki so že naročeni pri dobaviteljih, vendar še niso dobavljeni.  

Lahko jih ločimo po skupinah artiklov.  

Seznam lahko izpišemo ali pošljemo po e-pošti. 

 

 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.13.6 INVENTURA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ZALOGE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Pomen ikon 

 

-> Splošno -> Vnos inventure -> Zaključek inventure 

 

 

3.13.6.1.1 Pomen ikon 
<- Nazaj na INVENTURA 

 
dodajanje skladišča v inventuro za popis (skladišča preklapljamo z zavihki) 

 
brisanje skladišča za inventuro ki je aktivna 

 
Osvežitev stanja zalog 

 
Zaključek  
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3.13.6.1.2 Splošno 
<- Nazaj na INVENTURA 

Datum: program samodejno predlaga trenutni datum, vendar je dopuščena možnost ročnega 

popravka 

Opis: tekstovni opis 

Komisija: Vodjo inventure in člane izberete iz šifranta delavcev. 

Obkljukajte podatke ki želite da so vidni (za podatke potrebujete dovoljena na inventuri) 

 

Inventure za različna skladišča so ločene z zavihki. 

 

3.13.6.1.3 Vnos inventure 
<- Nazaj na INVENTURA 

 

 
Artikel: izberemo iz šifranta artiklov 

Lokacija: lokacija artikla v skladišču (lahko prepišemo) 

Zal. V skl.: Zaloga izbranega artikla v skladišču na dan inventure (stanje v bazi programa) 

Skupna zal.: skupna zaloga izbranega artikla zabeležena v programu na dan inventure (stanje v bazi 

programa) 

Nabavna cena: zadnja nabavna cena artikla (lahko prepišemo) 

Maloprodajna cena: zadnja malopšrodajna cena brez DDv artikla (lahko prepišemo) 

Veleprodajna cena: zadnja veleprodajna cena brez DDV artikla (lahko prepišemo) 

Dej. Zaloga: vnesemo dejansko zalogo artikla (če se polje obarva rdeče je artikel že bil predhodno 

popisan!) 

{Gumb} Shrani: shrani vnešeno postavko z vsemi podatki 

<- Nazaj na INVENTURA 
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3.13.6.1.4 Zaključek inventure 
<- Nazaj na INVENTURA 

POMEMBNO! Preden  inventuro zaključimo si oglejmo spisek artiklov kateri še niso bili popisani 

(predogled nepopisanih artiklov). 

 

Ostali trije izpisi nam omogočajo pregled stanja popisanih artiklov. 

 

1. Izpis skupnega stanja (stanje popisanih artiklov z razlikami) 

2. Izpis skupnega stanja – razlike (stanje le popisanih artiklov z razlikami – viški in manjki) 

3. Izpis stanja v trenutnem skladišču (stanje popisanih artiklov v trenutno označenem skladišču) 

 

Zaključek inventure izvedemo z klikom za gumb zaključi. 

 

Pojavi se okno: 

 

 

Program nas vpraša če želimo osvežiti zalogo (v primeru sprememb na dokumentih za čas 

popisovanja in vnosa inventure se bo knjižena količina posodobila kar lahko vpliva na razlike pri 

inventuri) 

Po kliku na izbrani gumb se nam prikaže okno z seznamom nepopisanih artiklov. 

V kolikor se seznam ne pojavi pomeni, da so bili vsi artikli popisani. 
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Artikle s seznama nepopisanih artiklov lahko: 

a) popišemo artikle s seznama z stanjem 0 (vsa zaloga seznama se razknjiži na 0)  

 

Kliknemo na {gumb} Da 

b) popišemo artikle s seznama z enakim stanjem kot je v bazi programa (zaloga seznama ostane 

enaka) 

 

Kliknemo na {gumb} Da 

c) artikle s seznama pustimo nepopisane in ne bodo vidni v skupnem stanju inventure (zaloga ostane 

enaka za artikle s seznama) 

Kliknemo na {gumb} Ne 

Z klikom na {gumb} Opusti prekinemo zaključek inventure. 

 
Na koncu še zadnje opozorilo pred izvedbo izbranih funkcij. Po kliku na Da/Yes ni več možno 

povrniti inventure na prvotno stanje! 

<- Nazaj na INVENTURA 
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3.14  STATISTIKE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Pregled dokumentov 

-> Pregled dogodkov 

-> Cenik blaga 

-> Pregled zaznamkov 

-> Predvideni servis 

-> Število obiskov servisa 

-> Odzivni čas 

-> Pregled porabe časa 

-> Nekorantost artiklov 

-> Primerjava porabe časa 

-> Neplačani računi 

-> Pregled storitev 

-> Neplačani prejeti računi 
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3.14.1 Pregled dokumentov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statističen pregled za izdajo in prejem blaga. 

- Pri pregledu prejetih dokumentov so vključene vse prejemnice katere lahko filtriramo: 

Po številkah, Datumsko, Po stranki (dobavitelju), tudi po naslovu za račun, ter po analitiki (analitika postavk v prejemnici) 

- Pri pregledu izdanih dokumentov so lahko vključeni naslednji dokumenti: dobavnice, računi, 

blagajniški računi, lastna (v izpisu bodo tisti dokumenti katere obkljukamo v seznamu) 

Izbrane dokumente lahko filtriramo po sledečih kriterijih: 

Številki, datumsko, valuti, stranki, naslovu za račun, analitiki. 

- Pri pregledu delovnih nalogov so zajeti tako nezaključeni kot zaključeni delovni nalogi. 
Delovne naloge lahko filtriramo po številki, datumu in po delavcu. 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.2 Pregled dogodkov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statističen pregled za seznam dogodkov. 

Dogodke lahko filtriramo po: 

Datumu, stranki, aparatu. 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.14.3 Cenik blaga 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

Cenik blaga omogoča izdelavo cenika po skupinah blaga, ter za stranko (stranki lahko v šifrantu 

določimo popust na cenik). 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.4 Pregled zaznamkov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

Statističen pregled zaznamkov (vnešeni v delovnem nalogu) lahko filtriramo po aparatih, strankah, 

poštah in regijah. 

 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.5 Predvideni servisi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Funkcija nam omogoča izračun predvidenega naslednjega servisa, glede na servisni interval vnesen pod modelom aparata in 

izvedeno kalkulacijo dnevnega povprečja izdelanih izpisov za aparat.  

Podatke lahko filtriramo glede na aparat, stranko, pošto, regijo in časovno. 

Podatke lahko prenesemo med obvestila tako, da jih označimo in nato prenesemo z desnim klikom miške. 

 

 

<- Nazaj na STATISTIKE 
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3.14.6 Število obiskov servisa 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statistika prikaže število obiskov v servisu. Podatki so pridobljeni iz delovnih nalogov in jih je možno 

filtrirati po tipu, modelu aparatov in kronološko. 

 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.7 Odzivni čas 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

Statistika odzivni čas je izdelana na podlagi podatkov iz dogodkov. Iz dogodka se meri čas nastanka 

dogodka in čas njegovega zaključka, ter tako dobimo odzivni čas glede na kategorijo dogodka. 

Statistiko lahko filtriramo kronološko.  

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.8 Pregled porabe časa 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statistika pregled porabe časa je izdelana na podlagi podatkov v delovnih nalogov pod zavihkom 

poraba časa. Merjenja se lahko vnesejo ročno ali pa preko spletne aplikacije merjenje časa. 

Podatke lahko filtriramo po delavcu, vrsti storitve, namenu obiska, stroju in kronološko. 

 

Analitika je lahko grupirana glede na stroj ali delavca. 

 

 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.9 Nekorantnost artiklov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

Statistika nam prikaže obračanje zaloge v časovnem obdobju. 

 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.10 Primerjava porabe časa 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statistika nam prikaže doseganje norme glede na podlagi merjenja porabe časa in obračunanih 

storitev. 

Podatke lahko filtriramo kronološko, po tipih ali modelih vozil in po delavcu. 

 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.11 Neplačani računi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statistika neplačanih izdanih računov. Podatki so pridobljeni iz seznama izdanih računov, kjer 

vnašamo plačila. 

Podatke lahko filtriramo po partnerju in valuti. 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.12 Pregled storitev 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statistika storitev na podlagi podatkov iz delovnega naloga.  

Vse storitve vnešene na delovnih nalogih filtrirane kronološko in po stranki lahko izpišemo. 

 

V osnovi lahko sortiramo izpis po delavcu ali analitiki postavk v delovnem nalogu.  

 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.14.13 Neplačani prejeti računi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Statistika neplačanih prejetih računov. Podatki so pridobljeni iz seznama prejetih računov knjige 

prejete pošte, kjer vnašamo plačila. 

Podatke lahko filtriramo po partnerju in valuti. 

Seznam lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na STATISTIKE 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.15 MARKETING 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Dnevnik 

 

-> Obvestila 

 

-> Zbirnik 

 

-> Seznam datotek 
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3.15.1 Dnevnik 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Dnevnik je namenjen beleženju komercialnih aktivnosti. Lahko jih dodajamo ali pregledujemo (po 

poslovnih partnerjih, časovno ali po delavcih) 

 

-> Vnos novega dogovora - splošno 

-> Vnos darila za partnerja 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.15.1.1.1 Nov dogovor 
<- Nazaj na DNEVNIK 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

 

Okno za vnos novega dogovora prožimo z klikom na gumb dodaj v zgornjem levem kotu (F3). 

Dogovore lahko seveda tudi popravljamo in brišemo z ikonami ali funkcijskimi tipkami. 

 

Datum: predlaga trenutni datum – možen ročen popravek 

Poslovni partner: izberemo iz šifranta poslovnih partnerjev 

Kontaktna oseba: izberemo iz spiska kontaktnih oseb zgoraj izbranega poslovnega partnerja 

Vidno samo meni: v primeru vklopa bo dogovor viden samo meni 

Delavec: trenutno logiran uporabni – možen ročen popravek 

 

Opis: vnesemo opis dogodka 

Opomba: opomba za stranko 

Dogovori: vnesemo dogovor za stranko in kontaktno osebo 

 

<- Nazaj na DNEVNIK 
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3.15.1.1.2 Vnos darila 
<- Nazaj na DNEVNIK 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

 

 

Pri dogodku lahko vnašamo tudi darila poslovnim partnerjem. 

Pod opisom lahko uvozimo tudi dobavnico! 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 
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3.15.2 Obvestila 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na MARKETING 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

Seznam partnerjev za obveščanje si lahko uredimo s pomočjo drevesne strukture (leva stran okna). 

Obvestila lahko pošiljamo le preko spletnega portala marketing. 

Vrsta e-naslova za obveščanje stranke ali kontaktne osebe stranke je določena v nastavitvah portala 

Marketing.  

POMEMBNO! Vrsta e-pošte pri poslovnem partnerju mora biti »obvestilo« , ker v nasprotnem 

primeru obvestilo ne bo oddano!! 

Obvestila lahko vnašamo tudi ročno z ikono dodaj, izberemo kriterije in potrdimo z tipko VREDU.  

 
 

Brezplačna SMS obvestila ne delujejo več! 

<- Nazaj na MARKETING 
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3.15.3 Zbirnik 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

<- Nazaj na SKUPINE 

Zbirnik je razdeljene na tri skupine, ki predstavljajo šifrante (artikli, poslovni partnerji in aparati) 

Zbirnik koristimo za zbiranje podatkov iz omenjenih šifrantov za tiskanje nalepk, črtnih kod ali drugih 

podatkov. Spomočjo zbirnika lahko tudi direktno obveščamo partnerje. 

Zbirnik posameznega šifranta lahko razdelimo drevesno in si podatke grupiramo.  

Uvažamo s pomočjo desnega klika na določen zbirnik. 

 

->Zbirnik artiklov         ->Zbirnik partnerjev      ->Zbirnik vozil/naprav 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.15.3.1.1 Zbirnik artiklov 
<- Nazaj na ZBIRNIK 

 

Na levi strani okna si izdelamo drevesno strukturo map v katere nato dodajamo artikle! 

 

Z dvoklikom na artikel v desni polovici okna se na le ta odpre za popravljanje. 

Z klikom na ikono dodaj ali z funkcijsko tipko F3 odpremo novo okno za dodajanje artikla.  

Artikel se bo dodal v tisto mapo katero imamo označeno! 

 

Zbirnik: izberemo zbirnik artiklov v katerega bo shranjen 

Artikel: izberemo artikel iz šifranta artiklov 

Število: izberemo, kolikokrat se bo artikel pojavil na izpisu 

 

Seznam izbranih artiklov lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

 

<- Nazaj na ZBIRNIK 
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3.15.3.1.2 Zbirnik poslovnih partnerjev 
<- Nazaj na ZBIRNIK 

Na levi strani okna si izdelamo drevesno strukturo map v katere nato dodajamo partnerje z 

kontaktnimi osebami! 

 

Z dvoklikom na partnerja v desni polovici okna se na le ta odpre za popravljanje. 

Z klikom na ikono dodaj ali z funkcijsko tipko F3 odpremo novo okno za dodajanje partnerja.  

Partner se bo dodal v tisto mapo katero imamo označeno! 

 

Šifra stranke: filtriramo po šifri stranke 

Kontaktna oseba: izberemo kontaktne osebe partnerja iz šifranta 

Regija: filtriramo partnerje glede na regijo 

Št. Pošte: filtriramo lahko po poštnih številkah 

Interesi: filter strank glede na vnešene interese 

Število: izberemo, kolikokrat se bo partner pojavil na izpisu 

Seznam izbranih artiklov lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 

 

Z desnim klikom na izbrani seznam lahko pošljemo preko outlook odjemalca.  

POMEMBNO! Microsoft outlook mora biti nameščen na našem računalniku! 

<- Nazaj na ZBIRNIK 
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3.15.3.1.3 Zbirnik vozil/naprav 
<- Nazaj na ZBIRNIK 

 

Na levi strani okna si izdelamo drevesno strukturo map v katere nato dodajamo aparate iz šifranta 

naparav/vozil. 

 

Z dvoklikom na aparat v desni polovici okna se na le ta odpre za popravljanje. 

Z klikom na ikono dodaj ali z funkcijsko tipko F3 odpremo novo okno za dodajanje aparatov.  

Naprava se bo dodala v tisto mapo katero imamo označeno! 

 

Naprava: fitriramo aparate iz šifranta aparatov 

Tip naprave: fitriramo po tipu aparatov 

Model naprave: fitriramo po modelu aparatov 

Serijska št.: filter po serijski  številki aparata 

Število: izberemo, kolikokrat se bo vozilo pojavilo na izpisu 

 

Seznam izbranih artiklov lahko izpišemo, pošljemo po e-pošti ali shranimo v e-obliki. 
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<- Nazaj na ZBIRNIK 

3.15.4 Seznam datotek 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na KNJIGA DOGODKOV 

<- Nazaj na SKUPINE 

Seznam datotek je namenjen shranjevanju priponk v program. 

OPOZORILO! V pripenjanjem velikih datotek v program se povečuje tudi baza programa, kar 

upočasnjuje delovanje programa! 

Predlagamo povezavo programa z dokumentnim sistemom! (Biro-Therefore konektor) 

 

 

Novo datoteko dodamo z klikom na ikono dodaj ali z funkcijsko tipko F3. 

Popravljanje vnosa datoteke lahko izvedemo z desnim klikom miške na izbran zapis v seznamu. Odpre 

se nam zgornje okno, ki nam omogoča funkcionalnosti. 

-> Pripni datoteko  
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<- Nazaj na SEZNAM DATOTEK 

3.15.4.1.1 Dodaj datoteko 
<- Nazaj na SEZNAM DATOTEK 

 

Po kliku na dodaj priponko se nam odpre raziskovalec našega računalnika, ker izberemo željeno 

datoteko. Nato sledi vnos meta podatkov datoteke. 

 

Vrsta datoteke: vrsta pripete datoteke (prebere iz raziskovalca) 

Velikost: velikost pripete datoteke (prebere iz raziskovalca) 

Kategorija: izberemo kategorijo priponke (kategorija ima pravice za vpogled datoteke) 

Datum prejema: datum datoteke 

Datum pripenjanja: datum pripenjanja datoteke (predlaga trenutni datum)  

Datum veljavnosti: veljavnost priponke (za kasnejši izbris iz baze) 

Ime: določimo naziv priponke 

Opis: poljubni opis priponke 

 

 

<- Nazaj na SEZNAM DATOTEK 
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3.16 ŠIFRANTI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

-> Artikli/Storitve 

-> Poslovni partnerji 

-> Aparati 

-> Modeli aparatov 

-> Tipi aparatov 

-> Kategorije 

-> Lastništvo 

-> Oprema 

-> Stopnje davkov 

-> Skladišča 

-> Skupine artiklov 

-> Delavci 

-> Analitike 

-> Kontrole 

-> Pošte 

-> Države 

-> Regije 

-> Rangi storitev 

-> Kategorije kontaktnih oseb 

-> Kategorije pripetih datotek 

-> Kategorije dogodkov 

-> Kategorije partnerjev 

-> Vrste naslovov 

-> Vrste e-naslovov 

-> Vrste telefonov 

-> Teksti 

-> Banke 

-> Nameni obiskov 

-> Vrste porabe časa 

-> Razredi artiklov 

-> Družine artiklov 

-> Kampanije 

-> Plačilna sredstva 

-> Tečajnice 

-> Valute 

-> Statusi dogodkov 

-> Prioritete partnerjev 

-> Interesi 

-> Vrste prejetih dokumentov 

-> Vrste izdanih dokumentov 

-> Bančne kode namenov 

-> Bančni opisi namenov 

-> Skupine delavcev 

-> Klasifikacije doumentov 

-> B2b kategorije 

-> Lastništvo vozila/naprave 
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3.16.1 Artikli/Storitve/Paketi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek artiklov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

Izbirni gumb zgoraj desno nam omogoča prikaz neaktivnih artiklov/storitev/paketov.  

 

V spodnjem levem delu okna vidimo zalogo po skladiščih za izbrani artikel, medtem ko je desno 

seznam komplementarnih artiklov za izbran artikel. 

 

 

Seznam artiklov z cenami na zalogi lahko dobimo pod statističnimi pregledi zaloge. 

 

-> Lastnosti artikla (nov artikel) 

-> Lastnosti storitve (nova storitev) 

-> Lastnosti paketa (nov paket artiklov) 

 

<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 
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3.16.1.1 LASTNOSTI ARTIKLA 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

Pri dodajanju v šifrantu artiklov/storitev se na vedno najprej pojavi spodnje izbirno okno, ker 

izbiramo med Artiklom, Storitvijo ali Paketom 

 

Ko izberemo artikel se pojavi spodnje okno. Pregled polj po zavihkih. 

->Splošno ->Dodatni opis ->Finance -> Naročila ->Zaloga ->Rezervacije ->Komplementarni artikli 

 

3.16.1.1.1 Splošno 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

Šifra: do 16 mestna šifra artikla Aktiven: če artikel odznačimo ne bo viden v dokumentih 

Črtna koda: šifra črtne kode 

Opis: osnovni opis artikla do 50 znakov 

Kratko ime: kratice za artikel 

Skupina: artikle lahko razdelimo v skupine ; pomembno za naročanje po skupinah in pregled zalog 

Družina: Skupino artiklov lahko razdelimo podrobnejše na družine 

Razred: družino artikla razdelimo na razrede 

B2B kategorija: kategorija uporabljena za prikaz na spletnem portalu projekti in spletna trgovina 

Enota mere: enota 

Lokacija: lokacija v glavnem skladišču 

Masa: masa artikla neto in bruto 

Embalaža: vrsta embalaže 

Pakiranje: število kosov v pakirni embalaži 

Minimalna zaloga: pri izdaji artikla pod minimalno zalogo program predlaga nabavno količino v zbirnik 

Nabavna količina: količina ki jo program predlaga v zbirnik naročil pri izdaji pod minimalno zalogo 

Naročiti: število artiklov v lokalnem zbirniku naročil 

Naročenih: število že naročenih artiklov pri dobaviteljih (seznam vseh naročenih artiklov lahko vidite tukaj) 

Datoteka s sliko: ime datoteke slike za artikel (povezava s spletno trgovino) 

Tehnološki list: iz šifranta tehnoloških listov izberemo tehnologijo vezano na ta artikel za proizvodne aktivnosti 
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3.16.1.1.2 Dodatni opis 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

 

Vnesemo lahko tekst do 1000 znakov. 

 

 

<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 
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3.16.1.1.3 Finance 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

 

 

Nabavna cena: nabavna cena artikla (vidna če imate dovoljenje) brez davka 

Rabat: rabat na maloprodajno in veleprodajno ceno (viden če imate dovoljenje za nabavno ceno) 

Cena v točkah: če imate v nastavitvah vključen izračun artiklov v točkah vam program glede na 

vrednost  točke izračunava prodajno ceno 

Cena brez DDV: maloprodajna cena brez davka (ko jo potrdimo z entrom se avtomatično izračuna 

cena MPC)  

MPC: maloprodajna cena z DDV (ko jo potrdimo z entrom se avtomatično izračuna cena brez DDV) 

Stopnja davka: stopnja davka za artikel ( če vnašate nov artikel in ne vnesete stopnje vas program 

opozori) 

VPC brez DDV: veleprodajna cena brez DDV  

VPC z DDV: veleprodajna cena z DDV 

Prenesi ceno iz tehnološkega lista: prenesemo izdelano kalkulacijo iz tehnološkega lista 

POMEMBNO! Ko vnesemo spremembo cene v katerokoli polje se avtomatično zgenerira dokument 

sprememba cene. 

 

<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 
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3.16.1.1.4 Naročila 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

Seznam vseh naročil za artikel. 

 

 

3.16.1.1.5 Zaloge 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

Spisek zaloge po skladiščih in seštevek celotne zaloge artikla. 
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3.16.1.1.6 Rezervacije 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

Seznam rezervacij artikla za poslovne partnerje. 

Rezervacije lahko tudi ročno dodajamo, popravljamo ali brišemo z tipkami spodaj desno. 

 

3.16.1.1.7 Komplementarni artikli 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Artikla 

Seznam komplementarnih artiklov z njihovo zalogo. 
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3.16.1.2 LASTNOSTI STORITVE 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

Pri dodajanju v šifrantu artiklov/storitev se na vedno najprej pojavi spodnje izbirno okno, ker 

izbiramo med Artiklom, Storitvijo ali Paketom 

 

Ko izberemo storitev se pojavi spodnje okno. Pregled polj po zavihkih. 

->Splošno ->Dodatni opis ->Finance 

 

3.16.1.2.1 Splošno 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Storitve 

Šifra: do 16 mestna šifra artikla Aktiven: če ni označeno pomeni da storitev ni vidna v nobenem dokumentu 

Opis: osnovni opis artikla do 50 znakov 

Kratko ime: kratice za artikel 

Enota mere: enota 

Število enot: število enot v primeru obračunavanja v točkah 

B2B kategorija: šifrant kategorij na podlagi katerih je storitev vidna na spletnem portalu projekti  

Skupen strošek: Za celoten delovni nalog (storitev bo enkratna za celoten delovni nalog); Za postavko (storitev bo enkratno 

upoštevana za artikel/storitev na katerega je vezan tehnološki list z to postavko) 

Tehnološki list: iz šifranta tehnoloških listov izberemo tehnologijo 
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3.16.1.2.2 Dodatni opis 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Storitve 

Vnesemo lahko tekst do 1000 znakov. 

 

3.16.1.2.3 Finance 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Storitve 

 

Cena v točkah: če imate v nastavitvah vključen izračun artiklov v točkah vam program glede na 

vrednost  točke izračunava prodajno ceno 

Cena brez DDV: maloprodajna cena brez davka (ko jo potrdimo z entrom se avtomatično izračuna 

cena MPC)  

MPC: maloprodajna cena z DDV (ko jo potrdimo z entrom se avtomatično izračuna cena brez DDV) 

Stopnja davka: stopnja davka za storitev( če vnašate novo storitev in ne vnesete stopnje vas program 

opozori) 

Rang storitve: izbere rang storitev iz šifranta za obračun točk različnih vrednosti 
 

<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 
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3.16.1.3 LASTNOSTI PAKETA 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

Pri dodajanju v šifrantu artiklov/storitev se na vedno najprej pojavi spodnje izbirno okno, ker 

izbiramo med Artiklom, Storitvijo ali Paketom 

 

Ko izberemo storitev se pojavi spodnje okno. Pregled polj po zavihkih. 

->Splošno ->Dodatni opis ->Finance 

 

3.16.1.3.1 Splošno 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Paketa 

Šifra: do 16 mestna šifra artikla Aktiven: označen pomeni da je viden in uporaben v vseh dokumentih 

Opis: osnovni opis artikla do 50 znakov 

Kratko ime: kratice za artikel 

Enota mere: enota 

B2B kategorija: šifrant kategorij na podlagi katerih je storitev vidna na spletnem portalu projekti 

Razdeli količine: v primeru da imamo vnesene posamezne postavke za komplet artiklov, lahko količine razdelimo z gumbom 

 
Paket izdelamo, da iz šifranta artiklov in storitev z gumbom dodaj dodamo izbrane postavke. Posamezne 

postavke odstranimo s pomočjo gumba odstrani. 

S pomočjo puščic pomikamo posamezne označene postavke gor/dol po seznamu. 

<- Nazaj na lastnosti Paketa 
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3.16.1.3.2 Dodatni opis 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Paketa 

Vnesemo lahko tekst do 1000 znakov. 

 

3.16.1.3.3 Finance 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 

<- Nazaj na lastnosti Paketa 

 

Cena v točkah: če imate v nastavitvah vključen izračun artiklov v točkah vam program glede na vrednost  točke izračunava 

prodajno ceno 

Izračun cene v točkah: V premeru kljukice izračuna ceno iz cene v točkah 

Cena brez DDV: maloprodajna cena brez davka (ko jo potrdimo z entrom se avtomatično izračuna cena MPC)  

MPC: maloprodajna cena z DDV (ko jo potrdimo z entrom se avtomatično izračuna cena brez DDV) 

Stopnja davka: stopnja davka za storitev( če vnašate novo storitev in ne vnesete stopnje vas program opozori) 

Gumb: Izračunaj cene iz postavk: v primeru kakršne spremembe v cenah, količinah postavk lahko izvedemo preračun 

skupne cene 
<- Nazaj na Artikli/Storitve/Paketi 
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3.16.2 Poslovni Partnerji 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek partnerjev, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

Z izbirnim gumbom zgoraj desno lahko vidimo tudi neaktivne partnerje.  

 

Iz seznama artiklov lahko označen del izvozimo v formate vidne na spodnji sliki. 

 

 

Partnerje urejamo, dodajamo in brišemo z standardnimi ikonami ali funkcijskimi tipkami. 

->Urejanje seznama 

->Dodajanje partnerja 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.16.2.1 LASTNOSTI POSLOVNEGA PARTNERJA 
<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na POSLOVNI PARTNER 

(1) Prva vrsta zavihkov 
->Splošno          ->Komunikacija    ->Kontaktne osebe   ->Bančni računi    ->Naprave     ->Rezervirani artikli   ->Dokumenti 

 

(2) Druga vrsta zavihkov 

->Dogovori                                                  ->Potencialni aparati                       ->Darila                                 ->Obvestila 

 

 

Med polji se lahko pomikamo s tipko Tab ali tipko ENTER. 

 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na POSLOVNI PARTNER 
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3.16.2.1.1 Splošno 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

 

Šifra: samodejno številčenje (format in začetna številka je dolečena v številčnih serijah)  Aktiven: označen pomeni viden v vseh dokumentih 

Potencialna stranka : označite stranko v kolikor je potencialna 

Dobavitelj: označite dobavitelja 

Ime: osnovni naziv stranke (ni naziv za račun!) 

Dodatni naziv stranke: osnovni dodatni naziv stranke (ni naziv za račun!) 

Naslov: naslov ulica za dostavo in popravila 

Pošta: poštna številka in pošta iz šifranta pošt (pošta za dostavo in servis) 

Naslov za račun: pravilni naslov za račun (z davčno številko) 

Telefon: osnovni telefon ; ostale vpišete pod komunikacijo 

Fax: Osnovni telefaks; ostale vpišete pod komunikacijo 

E-naslov: osnovni e- naslov; ostale vpišete pod komunikacijo 

Datum rojstva: če je stranka fizična oseba potem lahko vnesete datum rojstva (za pošiljanje čestitk) 

Delovni čas: delovni čas stranke 

Regija: stranke si lahko razdelite na regije. Uporablja se pri sprejemu klicev za delo na terenu 

Status: odprt pomeni da za stranko lahko izdelate vse dokumente, preveri pomeni da vas opozori za plačila vendar lahko še vedno 

izdelate dokumente, blokiran pomeni da ne morete izdelati nobenega dokumenta 

Popust delo: popust za storitve 

Popust artikli: popust za artikle 

Popust cenik: popust ki ga upošteva pri izdelavi cenika 

Valuta: rok plačila v dnevih 

Prioriteta: nastavitev prioritete za stranko 

Kategorija stranke: stranke si lahko uredite po kategorijah 

Interesi: beleženje zanimanj partnerja iz šifranta interesov 

Opombe: vnos tekstovnih pripomb 

Davčna številka: davčna številka in bližnjica do naslova za račun 

Številka pogodbe: polje kjer vnesemo pogodbo ali stalno naročilo in ga vedno uvozi v katerikoli dokument s poljem naročilnica 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.2 Komunikacija 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

 

Vrsta obveščanja 

Izberemo vrsto in teme obveščanja 

 

Vnašanje naslovov, telefonov, e-pošt. 

-> Naslovi   ->Telefon   ->e-naslovi 

 

Vrste naslovov, telefonov in e-pošt lahko dodajamo ali preimenujemo v šifrantih. 

 

 

 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.3 Kontaktne osebe 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

 

Seznam kontaktnih oseb 

 

Seznam telefonskih številk    Seznam e-naslovov 

 

-> Dodajanje novih kontaktnih oseb 
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3.16.2.1.3.1 Nova kontaktna oseba 
<- Nazaj na kontaktne osebe 

 

Ime: naziv kontaktne osebe 

Datum rojstva: rojstni datum (pomembno za pošiljanje čestitk) 

Oddelek: vnesemo oddelek 

Kategorija: s kategorijo ločimo dostop do podatkov kontaktne osebe ( v administraciji določimo uporabniku katere 

kategorije kontaktnih oseb lahko vidi) 

Položaj v podjetju: delovno mesto osebe 

Poklic: poklic osebe 

Ime zakonca: ime zakonca 

Opomba: opomba za osebo 

 

Vnesemo poljubno število naslovov, telefonov, e-pošt. 

 

Seznam daril za kontaktno osebo. Dodajamo z gumbom Dodaj. 

<- Nazaj na kontaktne osebe 
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3.16.2.1.4 Bančni računi 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Seznam bančnih računov 

 

Nove bančne račune dodajamo z gumbom dodaj, oziroma popravljamo in odstranimo s gumboma 

poleg. 

Označimo lahko tudi privzeti bančni račun. 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.5 Naprave/Vozila 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Seznam naprav/vozil poslovnega partnerja. 

Naprave/vozila lahko direktno v seznamu tudi popravljamo! 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.6 Rezervirani artikli 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Seznam artiklov rezerviranih za poslovnega partnerja. 

Seznam lahko tudi dopolnjujemo ali urejamo z spodnjimi gumbi. 

 

 

 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.7 Dokumenti 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Zbir vseh dokumentov za poslovnega partnerja (dobavnice, računi, glagajniški računi, delovni nalogi, 

predračuni, prejemnice, naročila). 

 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.8 Dogovori 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Zbir vseh dogovorov za poslovnega partnerja. 

 

 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.9 Potencialni aparati 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Seznam potencialnih modelov aparatov in njihove opreme. 

 

 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.2.1.10 Darila 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Seznam vseh daril za vse kontaktne osebe stranke. 

 

 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.16.2.1.11 Obvestila 
<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 

 

Seznam poslanih sporočil za poslovnega partnerja. 

 

 

 

<- Nazaj na Poslovni partnerji 

<- Nazaj na lastnosti Partnerja 
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3.16.3 Naslovi za račune 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo spisek naslovov za račun za partnerje, ki jih lahko filtriramo z iskalnim 

oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

Lastnosti naslova za račun 

 

 

Naslov za račun se izbere v šifrantu poslovnih partnerjev -> Splošno -> izbirno polje naslov za račun 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.16.4 Naprave/vozila 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo spisek naprav/vozil, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom.  

Kaj želimo uporabljati ali Vozila ali Naprave se odločimo z izbiro vrste aplikacije v nastavitvah. 

Vrsta aplikacije Mobil (vozila), vrsta aplikacije Biro (naprave) 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

Z izbirnim gumbom zgoraj desno lahko vidimo tudi neaktivne naprave/vozila. 

-> Lastnosti naprave/vozila (dodaj/popravi) 

 

 

-> Lastnosti naprave/vozila (dodaj/popravi) 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.16.4.1 LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 
<- Nazaj na NAPRAVE/VOZILA 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

 

Pregled zavihkov 

->Splošno naprave / vozila  

 ->Oprema   ->Opozorila  -> zaznamki -> Obvestila ->Delovni nalogi ->Tehnične kampanije ->Pripete datoteke ->Števci 

 

Med polji se lahko pomikamo s tipko Tab ali tipko ENTER. 

 

<- Nazaj na NAPRAVE/VOZILA 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 
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3.16.4.1.1 Splošno (naprava) 
<- Nazaj na NAPRAVE/VOZILA 

<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

 

Šifra: avtomatično številčenje, vendar jo lahko prepišemo (zaradi uporabe kartice, nalepke, ...) 

Lastnik: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo lastnika 

Model: iz šifranta modelov izberemo model naprave 

Inventarna štev.: inventarna številka naprave 

Datum prve montaže.: datum montaže aparata 

Serijska številka: serijska številka naprave 

Verzija: verzija programske opreme 

Posodobitve: ali so izvedene kakšne posodobitve na napravi? 

Certifikat: številka certifikata naprave 

Zadnja posodobitev: datum zadnje pososdobitve ali poljuben tekst 

 

Naprava ni v uporabi: kadar naprava ni več v uporabi izberemo polje da se nam več ne prikazuje v 

šifrantu naprav v dogodkih in delovnih nalogih. 

 

Leto izdelave: leto proizvodnje naprave 

Uporabnik: Ime in Priimek uporabnika če ni enak lastniku 

Krediter: izberenmo lahko iz šifranta posl. partnerjev (kredit, leasing, poslovni najem) 

Barva: kategorija naprave 

Lastništvo:  

Število 2: lokalni podatek 

Trajanje garancije: (prebere iz modela in ga lahko prepišemo) 

Lastništvo: izberemo iz šifranta lastništva naprave 

 

<- Nazaj na NAPRAVE/VOZILA 

<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 
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3.16.4.1.2 Splošno (vozilo) 
<- Nazaj na NAPRAVE/VOZILA 

<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

 

Šifra: avtomatično številčenje, vendar jo lahko prepišemo (zaradi uporabe kartice, nalepke, ...) 

Lastnik: iz šifranta poslovnih partnerjev izberemo lastnika 

Model: iz šifranta modelov izberemo model vozila 

Registrska štev.: registrska številka vozila 

Datum prve reg.: datum prve registracije vozila 

Številka šasije: številka šasije vozila 

Številka motorja: številka motorja 

Tip motorja: tip motorja 

Št. Homologacije: številka homologacije vozila 

Notranjost: notranjost vozila 

Vozilo ni v uporabi: kadar vozilo ni več v uporabi izberemo polje da se nam več ne prikazuje v šifrantu 

vozil v dogodkih in delovnih nalogih. 

 

Leto izdelave: leto proizvodnje vozila 

Voznik: voznik vozila 

Krediter: izberenmo lahko iz šifranta posl. partnerjev (kredit, leasing, poslovni najem) 

Barva: barva vozila 

Karoserija: tip karoserije vozila 

Število vrat: število vrat vozila 

Trajanje garancije: (prebere iz modela vozila in ga lahko prepišemo) 

Lastništvo: izberemo iz šifranta lastništvo vozila 

 

<- Nazaj na NAPRAVE/VOZILA 

<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
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3.16.4.1.3 Oprema 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

Seznam opreme za napravo/vozilo. 

 

 

 

3.16.4.1.4 Opozorila 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

 

Zbir artiklov, ki so bili vnešeni preko delovnega naloga za predvideno menjavo ob naslednjem obisku 

servisa. 

 

 

 

3.16.4.1.5 Zaznamki 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

 

Zbir opomb, ki so bili vnešeni preko delovnega naloga kot opozorilo ob naslednjem obisku servisa. 
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3.16.4.1.6 Obvestila 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

 

Zbir obvestil, ki so bila poslana za izbrano napravo/vozilo 

 

 

 

3.16.4.1.7 Delovni nalogi 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

Zbir zaključenih in nezaključenih delovnih nalogov za napravo/vozilo. 

 

 

3.16.4.1.8 Tehnične kampanije 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

Seznam opravljenih tehničnih kampanij na napravi/vozilu. 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.16.4.1.9 Pripete datoteke 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

Seznam pripetih datotek za napravo/vozilo. 

 

3.16.4.1.10 Števci 
<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 

 

Vnos vrste števcev za izdelavo obračunov prek spletnega portala in zadnjega stanja števca (opcija) 

 

<- Nazaj na LASTNOSTI NAPRAVE/VOZILA 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.16.5 Modeli naprav/vozil 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo spisek modelov naprav/vozil, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom.  

Kaj želimo uporabljati ali Vozila ali Naprave se odločimo z izbiro vrste aplikacije v nastavitvah. 

Vrsta aplikacije Mobil (vozila), vrsta aplikacije Biro (naprave) 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

-> Lastnosti modela naprave/vozila (dodaj/popravi) 

 

 

 

-> Lastnosti modela naprave/vozila (dodaj/popravi) 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.5.1 LASTNOSTI MODELA NAPRAVE/VOZILA 
<- Nazaj na MODELI NAPRAV/VOZIL 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

 

Pregled zavihkov 

->Splošno naprave / vozila       ->Serijska oprema 

 

 

<- Nazaj na MODELI NAPRAV/VOZIL 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.5.1.1 Splošno (naprave) 
<- Nazaj na LASTNOSTI MODELOV APARATA 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

 

Šifra: vnesemo šifro modela 

Tip naprave: vnesemo tip naprave iz šifranta tipov naprav 

Ime: naziv modela 

Rang storitev: v kolikor pod storitvijo v DN nimate izbrane kategorije storitve vam program vzame iz modela naprave 

Cena v točkah: v primeru vklopljenega izračuna v točkah za naprave, vam program samodejno izračunava prodajno ceno glede na vrednost 

točke v nastavitvah 

Cena: prodajna vrednost modela 

Trajanje garancije: garancija v mesecih za model 

Prvi servis: prvi servisni interval 

Interval servisov: nadaljnji servisni intervali 

Hitrost: hitrost naprave 

Ver. Programna: verzija programske opreme 

Masa: masa naprave 

Število: poljubni podatek 

Število2: poljubni podatek 

Posodobitve: datum zadnje posodobitve ali poljuben podatek 

 

<- Nazaj na LASTNOSTI MODELOV NAPRAVE/VOZILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.5.1.2 Splošno (vozila) 
<- Nazaj na LASTNOSTI MODELOV APARATA 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

 

Šifra: vnesemo šifro modela 

Tip vozila: vnesemo tip vozila iz šifranta tipov vozil 

Ime: naziv modela 

Rang storitev: v kolikor pod storitvijo v DN nimate izbrane kategorije storitve vam program vzame iz modela vozila 

Cena v točkah: v primeru vklopljenega izračuna v točkah za vozilo, vam program samodejno izračunava prodajno ceno glede na vrednost 

točke v nastavitvah 

Cena: prodajna vrednost modela 

Trajanje garancije: garancija v mesecih za model 

Prvi servis: prvi servisni interval 

Interval servisov: nadaljnji servisni intervali 

Moč motorja: moč motorja vozila 

Delovna prostornina: delovna prostornina 

Masa: masa vozila 

Število sedežev: število sedežev v vozilu 

Število vrat: število vrat vozila 

Tip motorja: tip motorja 

 

<- Nazaj na LASTNOSTI MODELOV NAPRAVE/VOZILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.5.1.3 Serijska oprema 
<- Nazaj na LASTNOSTI MODELOV NAPRAVE/VOZILA 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

Seznam serijske opreme za napravo/vozilo. 

 

Opremo urejamo z gumbi dodaj in odstrani.  

Opremo lahko tudi uvozimo iz drugega modela z gumbom uvozi! 

<- Nazaj na LASTNOSTI MODELOV NAPRAVE/VOZILA 
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3.16.6 Tipi naprav/vozil 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo spisek tipov naprav/vozil, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

Tipu aparata lahko tudi izberemo možno opremo, katero lahko nato izbira pri modelu naprave/vozila. 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

 

 

3.16.7 Kategorije 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo spisek kategorij za aparat, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.8 Lastništvo 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek lastništev za aparat, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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3.16.9 Oprema 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek oprem za aparate, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.10 Stopnje davkov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek davčnih stopenj, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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<- Nazaj na ŠIFRANTI 

 

 

 

3.16.11 Skladišča 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek skladišč, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

Skladišče je lahko maloprodajno in veleprodajno, ter konsignacijsko ki ne vpliva na zalogo skladišč 

poslovanja. 
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3.16.12 Skupine artiklov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo spisek skupin artiklov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.13 Delavci 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo seznam delavcev, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

Lastnosti delavca: (naslednja stran) 
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Ime in priimek: ime in priimek delavca   Aktiven – označimo če je delavec aktiven v programu 

Naslov: naslov delavca 

Pošta: poštna številka in pošta delavca 

Datum rojstva: 

Datum zaposlitve: 

Konec zaposlitve: 

Davčna številka: 

EMŠO: 

Delovni čas: 

Dopust: letni dopust delavca 

Oddelek: oddelek v katerem je delavec zaposlen 

Skupine: izbrane skupine vplivajo na dostop na portalih projekti, merjenja časa, marketing in popis 

PIN: pin številka za dostop na portalu merjenje časa 

Telefon: 

GSM: mobilni telefon 

Elektronska pošte: 

Privzeta analitika: kadar prenašamo med dokumenti, ali izdelujemo delovni nalog, nam vedno ponudbi privzeto analitiko 

Privzeto skladišče: pri izdelavi dokumentov nam vedno predlaga privzeto skladišče 

Privzeta vrsta prodaje: vedno ponudi vrsto računov gledena vrsto prodaje 

Mapa za datoteke: vneseno ime doda podmapo za izdelavo eRačunov in prejetih datotek v knjigo prejete pošte 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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3.16.14 Analitike 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam analitik, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.15 Kontrole 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kontrol (kontrolne točke pri servisnih pregledih), ki jih lahko 

filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali 

funkcijskimi tipkami. 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

 

 

 

 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

3.16.16 Pošte 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

 

V osrednjem delu okna vidimo seznam pošt, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

 

 

3.16.17 Države 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam držav, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

POMEMBNO! Obvezno določi državi le je članica EU, zaradi izvoza izdanih računov (razdelitev 

kontov glede na domače kupce, kupce EU in kupce izven EU) 
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3.16.18 Regije 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam regij in se uporabljajo v dogodkih, ki jih lahko filtriramo z 

iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi 

tipkami. 

 

 

 

3.16.19 Rangi storitev 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam rangov storitev, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 
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3.16.20 Kategorije kontaktnih oseb 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kategorij kontaktnih oseb, ki jih lahko filtriramo z iskalnim 

oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

 

 

3.16.21 Kategorije pripetih datotek 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kategorij pripetih datotek, ki jih lahko filtriramo z iskalnim 

oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 
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3.16.22 Kategorije dogodkov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kategorij dogodkov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.23 Kategorije partnerjev 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kategorij partnerjev, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.24 Vrste naslovov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam vrst naslovov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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3.16.25 Vrste e-naslovov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam vrst e-pošt, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.26 Vrste telefonov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam vrst telefonov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.27 Teksti 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam tekstov (uporabljamo jih v izpisih), ki jih lahko filtriramo z 

iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi 

tipkami. 
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3.16.28 Banke 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam bank, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.29 Vrste bančnih računov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam vrst bančnih računov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.30 Nameni obiskov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam namenov obiskov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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3.16.31 Razredi artiklov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam razredov artiklov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

 

3.16.32 Družine artiklov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam družn artiklov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

 

3.16.33 Kampanije 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kampanij, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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POMEMBNO! 

Kampanija je namenjena spremljanju garancijskih in izvengarancijskih popravil serijskih napak. 

Ko prejmemo obvestilo o serijski napaki na napravi, vnesemo opis napake, proceduro odprave 

napak, ter vnesemo seznam serijskih številk. Ob prejemu naprave v servis z eno od serijskih številk 

v servis dobimo obvestilo o potrebi po odpravi napake!  

 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

 

 

3.16.34 Plačilna sredstva 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 
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V osrednjem delu okna vidimo seznam plačilnih sredstev, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

Vrsti plačilnega sredstva določamo ali je prisotna tudi v blagajni ali samo pri vodenju plačil izdanih in 

prejetih računov. 

3.16.35 Tečajnice 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam tečajnic, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.36 Valute 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam valut, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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3.16.37 Statusi dokumentov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam statusov dokumentov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.38 Prioritete partnerjev 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam namenov obiskov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

3.16.39 Interesi 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam namenov obiskov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 
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3.16.40 Vrste prejetih dokumentov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam vrste prejetih dokumentov za knjigo prejete pošte, ki jih lahko 

filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali 

funkcijskimi tipkami. 

 

Vnesemo vrste dokumentov za knjigo prejete pošte. 

Ime: ime vrste prejetega dokumenta 

Št.: številčna serija za vezo (vzame iz števične serije) 

polje za povezavi z DMS: klicanje dokumenta v DMS po polju dokument ali po vezi/zap.številki 

Privzeta klasifikacija dokumenta: iz šifranta klasifikacij izberemo privzeto klasifikacijo za vrsto prejetega dokumenta 

Polje za tok dokumentov: v tok dokumentov zapiše Number(za.št.), Reference (vezo), Document (polje dokument) 

Polje za številko dokumenta: pri uvozu dokumenta iz knjige pošte če izberemo OrderNumber nam izpolni števiko naročila, 

medtem ko izbira Document vnese številko dokumenta v polje uvoženi dokumenti. 

Prenos po toku dokumentov: označeno pomeni da se dokument ki ima to vrsto prejetega dokumenta uvoženo, pri izvozu 

tudi prenaša v vse izvožene dokumente. 

3.16.41 Vrste izdanih dokumentov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam vrste izdanih dokumentov za knjigo poslane pošte, ki jih lahko 

filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali 

funkcijskimi tipkami. 

 

Vnesemo vrste dokumentov za knjigo prejete pošte. 

Ime: ime vrste izdanega dokumenta 

Št.: številčna serija za vezo (vzame iz števične serije) 

Polje za povezavi z DMS: klicanje dokumenta v DMS po polju dokument ali po vezi/zap.številki 

Privzeta klasifikacija dokumenta: iz šifranta klasifikacij izberemo privzeto klasifikacijo za vrsto prejetega dokumenta 
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3.16.42 Bančne kode namenov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam kod bančnih namenov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim 

oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami. 

 

 

 

 

3.16.43 Bančni opisi namenov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam opisov bančnih namenov nakazil, ki jih lahko filtriramo z 

iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi 

tipkami. 
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3.16.44 Skupine delavcev 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam skupin delavcev, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami 

 

 

3.16.45 Klasifikacije dokumentov 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam klasifikacij, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, 

popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami 

 

Številka: številka dokumenta 

Naziv: naziv dokumenta 

Arhiviranje: rok arhiviranja (trajanaja) dokumenta 

DMS-številka: polje za povezavo z DMS sistemom 

DMS-Veza: polje za povezavo z DMS sistemom 

DMS-dokument: polje za povezavo z DMS sistemom 

ID DMS Kategorije: funkcija za proženje procesov v DMS sistemu therefore 
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3.16.46 B2b kategorije 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam B2b kategorij, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami 

 

Kategorije izbiramo v šifrantu artiklov/storitev in paketov, kateri so lahko vidni na portalu projekti in 

v spletni trgovini. 

 

3.16.47 Lastništvo vozila/naprave 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ŠIFRANTI 

<- Nazaj na SKUPINE 

V osrednjem delu okna vidimo seznam lastništev vozil/naprav (odvisno od privzetih nastavitev), ki jih 

lahko filtriramo z iskalnim oknom. Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  

ali funkcijskimi tipkami 
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4 ADMINISTRACIJA 

 

 

-> Uporabniki 

 

-> Skupine uporabnikov 

 

-> Dovoljenja 

 

-> Sporočila o napakah 

 

-> Številčne serije 

 

-> GK Odpiranje pos. leta 

 

-> Prehod v novo leto 
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4.1 UPORABNIKI 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

V osrednjem delu okna vidimo seznam uporabnikov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami 

 

4.1.1 Lastnosti uporabnika  

 
-> Splošno ->Skupine  

4.1.1.1.1 Splošno  

 

 

Koda – ime uporabnika, ki mora biti enako vnešeno tudi v security bazi na firebird strežniku!  

Ime – ime in priimek uporabnika 

Delavec – izberete iz šifranta delavcev 

Super uporabnik – v kolikor je vključen ne kontrolira dovoljenj uporabnika! 
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4.1.1.1.2 Skupine 
<- Nazaj na Uporabniki 

Izberemo skupino pravic! 

POMEMBNO! Če je uporabnik superuporabnik, ne kontrolira pravic! 

 

 

<- Nazaj na Uporabniki 
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4.2 SKUPINE UPORABNIKOV 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

V osrednjem delu okna vidimo seznam uporabnikov, ki jih lahko filtriramo z iskalnim oknom. 

Dodajamo, popravljamo in brišemo lahko z standardnimi ikonami  ali funkcijskimi tipkami 

 
 

4.2.1 Lastnosti skupine 

 
->Splošno  ->Dovoljenja ->Izpisi ->Pregled kontaktnih oseb -> Pregled pripetih datotek ->Prejeta pošta ->Poslana pošta 

 

 
 
 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 
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4.2.1.1.1 Splošno 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 
 

 
 
Vnesemo kodo in ime skupine 
 

4.2.1.1.2 Dovoljenja 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 
 

 
 
Označimo pravice ki jih želimo dodeliti skupini (na levi strani okna) in jih z izbirnimi gumbi na sredini 

prenesemo na desno stran okna (dodeljena dovoljenja). 

POMEMBNO! Po spremembi pravic za uporabnike, se mora uporabnik ponovno prijaviti v program 

da bi bile nove pravice upoštevane! 
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4.2.1.1.3 Izpisi 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 

 

 

V seznamu nedovoljenih izpisov označimo tiste, ki jih želimo dodeliti in jih potrdimo z izbirnimi gumbi 

na sredini. 

POMEMBNO! Po spremembi pravic za uporabnike, se mora uporabnik ponovno prijaviti v program 

da bi bile nove pravice upoštevane! 

4.2.1.1.4 Pregled kontaktnih oseb 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 

 

V seznamu nedovoljenih KO označimo tiste, ki jih želimo dodeliti in jih potrdimo z izbirnimi gumbi na 

sredini. 

POMEMBNO! Po spremembi pravic za uporabnika, se mora uporabnik ponovno prijaviti v program 

da bi bile nove pravice upoštevane! 
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4.2.1.1.5 Pregled pripetih datotek 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 

 

 
 
V seznamu skritih kategorij označimo tiste, ki jih želimo dodeliti in jih potrdimo z izbirnimi gumbi na sredini. 

POMEMBNO! Po spremembi pravic za uporabnika, se mora uporabnik ponovno prijaviti v program da bi bile 

nove pravice upoštevane! 

 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 
 
 
 

4.2.1.1.6 Prejeta pošta 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 

 

 
 
V seznamu skritih kategorij označimo tiste, ki jih želimo dodeliti in jih potrdimo z izbirnimi gumbi na sredini. 

POMEMBNO! Po spremembi pravic za uporabnika, se mora uporabnik ponovno prijaviti v program da bi bile 

nove pravice upoštevane! 

 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 
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4.2.1.1.7 Poslana pošta 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 

 
 

 
 
V seznamu skritih kategorij označimo tiste, ki jih želimo dodeliti in jih potrdimo z izbirnimi gumbi na sredini. 

POMEMBNO! Po spremembi pravic za uporabnika, se mora uporabnik ponovno prijaviti v program da bi bile 

nove pravice upoštevane! 

 
<- Nazaj na SKUPINE UPORABNIKOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIC.si – Navodila za uporabo programski paket DotBusiness 
Verzija: 5.1, Datum 2.2.2018, Verzija  programa 6.2 

4.3 DOVOLJENJA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

SAMO ZA ADMINISTRATORJE! 

 

 

 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 
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4.4 SPOROČILA O NAPAKAH 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

 

SAMO ZA ADMINISTRATORJE! 

 
 

 
 
 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 
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4.5 ŠTEVILČNE SERIJE 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

 

 

Koloni šifra in Opis ne moremo spreminjati !! 

Zadnja uporabljena številka - v tej koloni določimo zadnjo uporabljeno številko za določen 

dokument. Ob dodajanju novega dokumenta bo številka za eno večja od vnesene količine. 

Format - format številke na posameznemu dokumentu lahko določimo na sledeč način: 

%.5d – pomeni da ima številka 5 mestno število (rdeče obarvani znaki so obvezni v besedilu !!) 

pred % lahko dodamo črko ali številko ki bo na dokumentu pred številko za črko d pa lahko zopet 

dodamo poljubno končnico. 

Besedilo pred in po zgornjem znaku bo konstantno na vsakem dokumentu, medtem ko zgornji znak 

določa format številke, ki se spreminja z vsakim novim dodanim dokumentom 

 

Primer  

Format: BR%.6d-2014   

Zadnja uporabljena številka: 101  

Številka dokumenta bo: BR000102-2014 

 

<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 
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4.6 GK ODPIRANJE POSLOVNEGA LETA 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

 

Ob kliku na ikono GK Odpiranje pos. Leta se pojavi naslednje okno: 

 

V osrednjem oknu je spisek številčnih serij za glavno knjigo in ddv.  

POMEMBNO! V kolikor v prejšnjem letu ni nobene številčne serije bo seznam prazen in bo 

potrebno prej vnesti obdobja in številčne serije za glavno knjigo! 

V kolikor se strinjamo z seznamom kliknemo na gumb V redu in vsa dvčna in knjigovodska obdobja, 

ter kontni načrt se prenese v novo leto. 

 <- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 
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4.7 PREHOD V NOVO LETO 
<- Nazaj na Kazalo 

<- Nazaj na ADMINISTRACIJA 

 

POMEMBNO !! 
PRED ZAKLJUČKOM OBDOBJA IN PREHODOM V NOVO OBVEZNO ARHIVIRAJTE PODATKE !! 
PREHOD V NOVO OBDOBJE NE VPLIVA NA DDV IN Glavno knjigo. 
 

Ko kliknete na ikono prehod v novo leto se pojavi okno: 
 

 
 

V kolikor se strinjamo z prehodom kliknemo na V redu! 
 

 
 
Po kliku na Vredu vam program ponudi seznam številčnih serij ki jih bo inicializiral za vse dokumente. 
V tem seznamu si lahko izberete katere številčne serije se ponastavijo na 0, oziroma se številčenje 
nadaljuje iz prejšnjega obdobja.  
Ko prenesemo dokumente v novo leto je potrebno določiti tudi primarno valuto v kolikor se je ta 
spremenila (preveri pod poslovnim letom). 
Če imate pri številčenju dokumenta končnice (predpone ali zapone) npr. letnico (d.120/03) potem je 
potrebno spremeniti tudi njo v številčnih serijah! 
 

Preklop med poslovnimi leti izvedemo. 
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Spoštovani uporabnik, 
 
 

Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov. 
Upamo da so bila navodila kar se da enostavna ni praktična. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S spoštovanjem, 
 

ekipa MEDIC.si 
 

MEDIC SISTEMI d.o.o. 
Phone Novo mesto : +386 7 3321 610 
Phone Ljubljana: +386 1 5631596 
email : andrej@medic.si 
 
web: www.medic.si  
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