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Верзија:

1.0.0

Тип:

Softver

Систем:

Windows

База:

Microsoft Access

Увод
Infod_Robno_Esir је један сложен софтвер за фискализацију, али је и лак за употребу.
Омогућава за брзо издавање фискалних рачуна и истовремено могуће је издавање
предрачуна и рачуна правним лицима (Б2Б).
Прогрмам не садржи модул за магацинско пословање. Од основних евиденција
садржи само евиденције артикала, цена и партнера. Могуће је управљање са више
продавница са посебним ценовницима.
Постоје извештаји за дневни и периодични преглед промета, који се извлаче по
продавницама тј. магацинима.
Програм се може повезати са старијим програмима за пословање, преко свог модула
за размену датотека.

Системски захтеви
За покретање програма потребан је рачунар са Windows системом ( ако је могуће
Windows 10, мада ради и са старијим системима ).
Минимална конфигурација:
-Интел Пентиум Gxxxx са 2GHz процесором 4 GB радне меморије и са 2 GB
слободног простора на хард диску.
Препоручена конфигурација:
-Интел i3 2.5 GHz процесор са 8 GB радне меморије и са 2 GB слободног простора на
хард диску.
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Инсталација
Програм се испоручује у једном фолдеру под називом "Install". Када се фолдер отвори
у њему се налази документација, једна пречица (shortcut), програм за инсталацију Access
драјвера за базу података и један подкаталог под именом "Infod_Robno_Esir".
За исправан рад програма обавезно инсталирајте "Microsoft Access Driver". Са
програмом добијета и њега, мада се може бесплатно преузети са Microsoft странице.
Прво покренитр "MicrosoftAccessDriver.еxe" инсталацију и сачекајте да се заврши.
Након што се завршила интсалација драјвера прекопирајте фолдер "Infod_Robno_Esir"
било где у рачунар (битно је да буде на сигурном месту). На месту где сте га укопирали
кориник мора да поседује права писања и брисања.
Пречицу (shortcutot) прекопирајте на радну површину (desktop), и то све само због
лакшег покретања.
Програм је спреман за прво покретање. Покрећете га двоструким кликом на пречицу
коју сте поставили на радну површину или на датотеку Robno.exe која се налази у
фолдеру "Infod_Robno_Esir" и који сте прекопирали у рачунар.
ПАЖЊА!!! Сам ЕСИР није довољан за издавање фискалних рачуна. Потребно је да
поседујете и ЛОКАЛНИ ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА или да користите услуге
ВИРТУАЛНОГ ПРОЦЕСОРА ФИСКАЛНИХ РАЧУНА и да сте обезбедили тзв. безбедносни
елемент (картица) од Пореске Управе РС. Пре него што покренете ЕСИР и сваки пут када
га поново покрећете, проверите да ли вам ради Л-ПФР или В-ПФР и да је све спремно
(картица у читачу и укуцан је ПИН код или програм чека на њега. ЕСИР мора да се повеже
са процесором фискалних рачуна и због тога је неопходна да процесор ради у тренутку
његовог покретања.

Подешавања
Приликом првог покретања обавезно се подешава веза према Локалном (или
Виртуелном) Процесору Фискалних Рачуна тј. Л-ПФР.
Прозор за подешавање конекције се аутоматски отвара приликом првог покретања, јер
тада још није подешен. Касније, током рада, може се било када подесити покретањем
опције "Podesavanje" у оквиру главног менија.
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Подешавање Локалног Процесора Фискалних рачуна
У поље Л-ПФР треба уписати основну адресу локалног процесора. Ову адресу Вам
даје испоручилац локалног процесора или га имате у документацији коју сте добили уз
њега. Молим питајте произвођача или прегледајте документацију.
ПАЖЊА!! У ово поље само уписујете основну адресу која је вероватно у неком облику
типа: http://127.0.0.1:7555 ( наравно бројеви ИП адресе могу бити и другачији, све зависи
од ЛПФР), у горњем примеру је адреса коју користи ЛПФР израђен од стране Infodata d.o.o
Subotica, и то ако и каса и ЛПФР раде на истом рачунару.
Следеће поље које се мора попунити је L-API. Ту уписујете " /api/v3 " ( наравно у
зависности од локалног процесора и ово се мође мењати, проверите код призвођача или
погледајте документацију).
У случају коришћења Локалног Процесора ово би било све, и може се користити
ЕСИР. "L-PFR checkbox" је у основи обележен.
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Подешавање Виртуелног Процесора Фискалних Рачуна
Уколико поседујете право коришћења виртуелног процесора и добили сте дигитални
сертифакат од Пореске Управе РС, можете користити овај начин фискализације.
Прво инсталирајте дигитални сертификат (пратите упутства добијена од пореске
управе или ангажујте стручњака за инсталацију). Из дигиталног сертификата, исчитајте
адресу виртуелног процесора и упишите у поље V-PFR.
Након тога у поље "API" упишите /api/v3 ( осим ако вам пореска управа није дала
другу адресу, тада упишите то што сте добили )
У поље "Sertifikat" упишите тачан назив вашег сертификата. Видећете га када
отворите ваш сертификат..
У поље "PAC" уписује се такозвани ПАК код, који сте добили од Пореске Управе РС.
Сви подаци су осетљиви на велика и мала слова. Молимо вас да тачно упишите податке.
На крају закачите "V-PFR checkbox" и ако немате локални процесор откачите "L-PFR
checkbox".
Комбиновани рад
Ако поседујете и Локални и Виртуелни процесор, урадите подешавања за оба (по горе
описаним поступцима) и након тога ставите квачицу и код "V-PFR" и код "L-PFR".
У овом случају каса ће радити у такозваном комбинованом режиму. Ако има интернет
приступ користиће виртуелни процесор, ако нема користиће се локални процесор
фискалних рачуна..
Записивање подешавања
Након извршеног уписа свих параметара ваше конекције, кликните на дугме на коме је
нацртана зелена квачица и биће упамћена ваша подешавања.
Ако се кликне на дугме са црвеним Х биће одбачено све што сте уписали.

Пријава у програм
Приликом покретања програма корисник мора да се пријави. Када се програм покреће
први пут, постоји предефинисани корисник и лозинка са којом се може пријавити. Касније
могу да се креирају и други корисници са својим лозинкама.
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Предевинисани корисник ( велика латинична слова ): RADNIK
Предефинисана лозинка ( велика латинична слова ): R
У поље корисник уписује се корисничко име док уписује лозинка за корисника. Кликом
на дугме са жутим кључем можете проверити укуцану лозинку.
Кликом на дугме са зеленом квачицом пријављује се у програм.

Покретање програма
Након што се корисник пријавио у програм, ЕСИР покуша да се повеже са процесором
фискалних рачуна, и то на основу параметара који сус задати у подешавањима. Ако је
процесору потребан ПИН код, појављује се прозор за упис ПИН кода и тек након исправно
уписаног ПИН-а наставља рад. Ако је процесору потребно да се уради „Audit“ појављује се
обавештење о тој потреби.
Након успешног повезивања са фискалним процесором, затражи тренутно актуелне
пореске стопе и освежи базу података. Ако је било некаквих промена у стопама,
обавештава корисника о тим изменама и прикаже пореске у табели десно од Каса
дугмета.
ПАЖЊА: Ако табела садржи само једну или ниједну вредност, програм није успео да
повеже са Л-ПФР-ом. У овом случају проверите параметре повезивања и исправите их,
напустите програм и покрените га поново. Проверите да ли је покренут ЛПФР, да ли је
убачен безбедносни елемент (картица ПУ). Ако је све у реду покрените поново програм.
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Главни прозор програма

Главни прозор програма се састоји од менија, командних дугмади за најважније
послове, иконе за касу (фискални исечак) и списка актуелних пореских стопа. Елементи
главног менија су:
"Osnovne evidencije" – основне евиденције, потребне за рад апликације,
"Maloprodaja" – послови везани за малопродају,
"B2B prodaja" – послови везани за фирма-фирма комуникацију,
"Pоdesavanje" – подешавање програма и подаци о кориснику апликације,
"Pomoc" – опис програма и подаци о програму и произвођачу програма.
Испод менија налазе се комндна дугмад за најчешће послове. Овим пословима се
може приступити и преко менија. Детаљна објашњења су код дела где се објашњава
мени.
Поред „Kasa“ командног дугмета налази се табела са актуелним пореским стопама и
само се она могу користити. Након покретања мора бити означен (наглашен). Ако то није
тако то значи да се ЕСИР није повезао процесором фискалних рачуна.
„Prati folder“ је једна функција ЕСИР-а, помоћу које може се вршити фискализација
рачуна помоћу екстерних датотека ( детањније мало касније у посебном делу упутства ).
Дугме са црвеним X (десни доњи ћошак), служи за напуштање програма за издавање
фискалних рачуна.
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Главни мени и његове функције
"Osnovne evidencije" је опција менија која садржи модуле за одржавање основних
евиденција за функционисање програма. Састоји се из следећих подменија: АРТИКЛИ,
ПРОДАЈА, ПАРТНЕРИ, РАДНИЦИ, ФИНАНС ПОДАЦИ. Неке опције позивају директно
форме, док неке опције отварају нове подменије.

"Artikli" подмени намењен је за одржавање евиденције разних артикала (роба и услуга)
која се користе и појединим деловима програма. Састоји се од подменија:
1. Јединичне мере
2. Групе (групе артикала)
3. Артикли

Јединичне мере

- Osnovne evidencije - Artikli - Jedinične mere

Ова опција менија намењена је за одржавање евиденције јединица мере. Програм се
испоручује са две уписане јединице мере : ком - комади и кг – килограм, док остале може
дефинисати сам корисник према својим потребама.
ПАЖЊА!!! Јединица мере која није потребна може се обрисати, али само под условом
да није коришћена нигде у систему. У случају да је коришћена, програм неће дозволити
брисање.
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Изглед прозора и коришћење функције :

Прозор садржи једну табелу где су приказане све јединице које се могу користити у
систему. Ако желите нешто урадити са јединицом одаберите га у табели и кликните на
једно од дугмади испод табеле. (на слици је одабрана јединица мере КОМ)
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис нове јединице мере.
- Оловка – измена изабране јединице мере.
- Црвени минус – брисање изабране јединице мере. НЕМОЈТЕ БРИСАТИ МЕРУ КОЈА
СЕ КОРИСТИ.
- Штампач – штампање списка мера (на папир).
- Црвени X – прекид рада са мерама и затварање прозора.
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Упис нове и измена постојеће јединице мере
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Redni broj“ - садржи шифру јединице мере. Не може се мењати.
„Naziv“ - пуни назив јединице мере.
„Skracenica“ – скраћеница јединице мере, до 3 карактера
„Decimal“ – ако је означен то значи да се ова јединица мере може користити са
количинама које су децимални бројеви, иначе се за количину могу
користити само цели бројеви.
„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим редног броја.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.
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Групе

- Osnovne evidencije - Artikli - Grupe

Ова опција менија је намењена за одржавање група, које су намењене за груписање
артикала. Изглед прозора је:

Прозор садржи једну табелу где су приказане све групе које се могу користити у
систему. Ако желите нешто урадити са групом, одаберите га у табели и кликните на једно
од дугмади испод табеле.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис нове групе.
- Оловка – измена изабране групе.
- Црвени минус – брисање изабране групе. НЕМОЈТЕ БРИСАТИ ГРУПУ КОЈА СЕ
КОРИСТИ.
- Штампач – штампање списка група (на папир).
- Црвени X – прекид рада са групама и затварање прозора.
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Упис нове и измена постојеће групе
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Broj“ - садржи шифру групе. Не може се мењати.
„Naziv“ - пуни назив групе.
„Opis“ – Може се описати група артикала. Није обавезно.
„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим редног броја.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.
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Шифар

- Osnovne evidencije -Artikli - Sifar

До ове опције можете стићи и кликом на дугме „Sifar“ у главном прозору.
ПАЖЊА!!! У програму само се могу користити артикли (роба или услуге) који су
евидентирани кроз ову опцију, што значи да се сваки артикал мора евидентирати.
Ова опција менија је намењена за одржавање шифарника роба и услуга. Изглед
прозора је:

Прозор садржи једну табелу где су приказане сви артикли који се могу користити у
систему. Ако желите нешто урадити са артиклом, одаберите га у табели и кликните на
једно од дугмади испод табеле.
У списку артикала може се претраживати по шифри, по групи или по називу артикла.
За то су намењена два оквира на врху табеле. Уписивањем у исте почиње претрага.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис новог сртикла.
- Оловка – измена изабраног артикла.
- Црвени минус – брисање изабраног артикла. НЕМОЈТЕ БРИСАТИ РОБУ или УСЛУГУ
КОЈА СЕ КОРИСТИ.
- Штампач – штампање списка артикала (на папир).
- Црвени X – прекид рада са артиклима и затварање прозора.
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Упис новог и измена постојећег артикла
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Sifra“ - Шифра артикла, идентификатор робе или услуге у бази података. Касније се
по овом броју позивати на њега.
„Grupa“ – Избор групе којој ће припадати артикал. Може се бирати само из постојеће
листе. Ако нема на листи, може се отворити нова група кликом на дугме са
сликом фолдера десно од поља.
„Naziv“ – Назив артикла. Максимално 50 карактера.
„Jed. mere“ – Јединица мере за артикал. Може се бирати само из постојеће листе. Ако
нема на листи, може се отворити нова мера кликом на дугме са сликом
фолдера десно од поља.
„Barcode“ – бар код артикла (ако има, није обавезан), ако се евидентира, касније, кроз
касу може да се користи бар код скенер.
„Sopstveni proizvod“

- ако је означен ради се о артиклу који призводи корисник
апликације.

„Porez“ – Бира се са листе актуелних пореских стопа. Кликом на дугме са сликом
фолдера ( десно од поља ) могу се погледати актуелне пореске стопе и
њихове ознаке.
„J.M. fiskalizacijе“ – ознака јединице мере, програм га пуни сам из шифарника, и то на
основу изабране јединице мере.
„Jedin. Kolic. fisk.“ – Јединична количина приликом продаје.
„Jedin. kol. u Magacin“ - Јединична количина ускладиштења у магацин.
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„Planska cena“ – планска цена артикла (потребан само код сопствених производа за
књиговодствене калкулације. За цену приликом продаје нема неког
значаја јер се она одређује на основу цене из ценовника.
„Opis“ – Додатни, детљнији опис за артикал.
„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим шифре.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.

Друга група у оквиру Основних евиденција је Продаја и има три дела: СКЛАДИШТА,
ЦЕНОВНИК И БРОЈ КАСЕ.
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Складишта

- Osnovne evidencije - Prodaja - Skladista

Ова опција менија је намењена за одржавање складишта тј. радњи, продавница,
локала, итд. Изглед прозора је:

У табели су приказана сва складишта тј продавнице, радње,... Ако желите нешто
урадити са подацима складишта, одаберите га у табели и кликните на једно од дугмади
испод табеле.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис новог складишта.
- Оловка – измена изабраног складишта.
- Црвени минус – брисање изабраног складишта.
- Црвени X – прекид рада са шифарником складишта и затварање прозора.
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Упис новог и измена постојећег складишта
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Br“ – број тј шифра продавнице / складишта
„Naziv“ – назив продавнице
„Skracenica“ – ознака продавнице
„Adresa“ – адреса продавнице
„Vrsta skladista“ – начин вођења вредносног стања магацина / продавнице

„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим шифре.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.
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Ценовник

- Osnovne evidencije - Prodaja - Cenovnik
До ове опције можете стићи и кликом на дугме „Cenovnik“ у главном прозору.

Ова опција менија је намењена за одржавање ценовника роба и услуга по
продавницама (магацинима). Изглед прозора је:

У табели су приказани артикли са ценама по магацинима – продавницама. Ако желите
нешто урадити са ценом, одаберите га у табели и кликните на једно од дугмади испод
табеле.
Можете изабрати само одређене цене бирајући или уписавши податке у оквире изнад
саме табеле. Можете сузити листу на основу Шфре, Бар кода, Назива или Складишта.
Кликом на дугме ПРИКАЖИ СВЕ биће приказане све евидентиране цене.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис нове цене.
- Оловка – измена изабране цене артикла.
- Црвени минус – брисање изабране цене артикла.
- Штампач – штампање списка цене артикала (на папир).
- Црвени X – прекид рада са ценовником артиклала и затварање прозора.
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Упис новe и измена постојеће цене
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

У пољу „Skladište“ приказан је назив магацина / продавнице у којем ће бити активна
цена. Ако то није онај који желите затворите форму, промените складиште (изнад табеле
код „Biraj skladistе“) и отворите поново ову функцију.
„Traži po šifri“ - Претрага шифарника артикала по уписаној шифри.
„Šifra artikla“ – Падајућа листа вредности где су све регистроване шифре артикала.
Поред поља је дугме са сликом фолдера, на који када се кликне отвара се ШИФАРНИК
артикала где лако можете пронаћи артикал или ако још није регистрован, и то да се уради.
Испод овог поља након избора шифре приказаће се назив артикла. Проверите га пре него
што наставите даље.
„Valuta“ – Избор валуте у којој је изражена цена. Фискални рачун можете издавати
само у динарима (РСД). Са дугметом десно од поља можете проверити све валуте и
уписати нову.
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„Vrsta cene“ – Дефинише се тип цене артикла. На основу тога програм препознаје да
ли је у цену укључен ПДВ или се додаје на цену. Са дугметом десно од поља можете
проверити све типове цена и уписати нови.
„Cena“ – Ово је цена артикла.
ПАЖЊА!!! Исти артикал можете имати у засебним радњама по различитим ценама.
„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим шифре.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.

Број касе

- Osnovne evidencije - Prodaja - Broj kase

Ако у једном продајном објекту постоји више продајних места могу се евидентирати
продајна места. На основу продајних места може се посебно пратити продаја. Име
радника и број касе биће приказани и на фискалном рачуну у оквиру дела „blagajnik:“ и то
као „име / број касе“.
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Partneri

- Osnovne evidencije - Partneri

До ове опције можете стићи и кликом на дугме „Partneri“ у главном прозору.
Помоћу ове функције врши се евидентирање пословних партнера (купаца и
добављача). ДВЕ врсте партнера се могу евидентирати: ФЗИЧКА или ПРАВНА лица.
ПАЖЊА!!! У бази партнери прва шифра ( број 1) је корисник апликације. Немojте га
брисати. Податке треба изменити да гласе на корисника. U slučaju neidentifikovanog kupca
program sve dodaje partneru broj 1.

Табела приказује списак регистрованих пословних партнера. Ако желите нешто
урадити са подацима партнера, одаберите га у табели и кликните на једно од дугмади
испод табеле.
Ако се означи поље „fizicko lice“ checkbox биће приказани само партнери који су
евидентирани као физичка лица.
Претрага се може вршити на основу назива или града пословног партнера.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис новог партнера.
- Оловка – измена изабраног партнера.
- Црвени минус – брисање изабраног партнера.
- Штампач – штампање списка партнера (на папир).
- Црвени X – прекид рада са евиденцијом партнера и затварање прозора.
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Упис новог и измена постојећег партнера
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

Након што се одабере врста партнера отвара се следећи прозора за унос осталих
података:

„Rb“ – Идентификациони број (шифра) пословног партнера. Рачунар понуди први
следећи слободан број. У осталим пољима уписиују се разни подаци о партнеру. Тамнија
(жута) поља су обавезна. Без тих података не можете регистровати партнера.
Ако се ради о физичком лицу подаци који се морају попунити су мало другачији.
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„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим шифре.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.

Radnici

- Osnovne evidencije - Radnici

Помоћу ове функције врши се евидентирање запослених (радника).

Изнад табеле су опцинална дугмад (Сви, Активни, Отишли) чијом селекцијом бирамо
које запослене видимо у табели.
„Svi“ – виде се сви запослени, без обзира да ли раде или су напустили фирму
„Aktivni“ – виде се само тренутно запослени
„Otišli“ – виде се само они који више не раде у предузећу.
„Traži po imenu“ – уписом неке вредности врши се претрага у списку радника.
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Ако желите нешто урадити са подацима партнера, одаберите га у табели и кликните
на једно од дугмади испод табеле.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис новог партнера.
- Оловка – измена изабраног партнера.
- Црвени минус – брисање изабраног партнера.
- Штампач – штампање списка партнера (на папир).
- Црвени X – прекид рада са евиденцијом партнера и затварање прозора.
- „Otkaz Radnika“ – евидентира се одлазак запосленог из предузећа.

Упис новог и измена података евидентираног благајника
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Broj“ – ИД број запосленог
„Ime“ – корисничко име за балагајника. (ово ће се користити код пријаве у програм)
„Datum zaposl.“ – датум запослења благајника
„Lozinka“ – Лозинка за пријаву у програм
„Ponovo Lozinka“ – Потврда лозинке за пријаву у програм
„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим броја.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.
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Отказ радника

Помоћу ове форме врши се евидентирање одласка радника из фирме (без обзира на
разлог). У пољу Име и презиме приказано је име запосленог.
„Datum otkaza“ – уписује се датум одласка радника.
„Зелена квачица“ – Сачувај измене.
„Црвени X“ – одбаци измене и затвори прозор.
ПАЖЊА!!! Ако региструјете одлазак радника нећете моћи поништити отказ, морат
ћете поново завести радника у базу података.

Последња група у оквиру основних евиденција је: „Finans podaci“ подмени.
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Курс

- Osnovne evidencije - Finans podaci - Kurs

Помоћу ове функције програма се евидентирају разне валуте и курс према РСД. Динар
је евидентиран аутоматски и налази се под широм 1. Изглед прозора је:

Табела приказује списак регистрованих валута. Ако желите нешто урадити са
подацима једне валуте, одаберите га у табели и кликните на једно од дугмади испод
табеле.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис нове валуте.
- Оловка – измена изабране валуте.
- Црвени минус – брисање изабране валуте. Немојте брисати валуту која се користи.
- Штампач – штампање списка валута (на папир).
- Црвени X – прекид рада са евиденцијом валута и затварање прозора.
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Упис или измена постојеће валуте
Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Broj valute“ – Идентификациони број валуте (редни број записа)
„Skraćenica“ – Скраћеница валуте (РСД, УСД, ЕУ,...)
„Referentna valuta“ - у односу које валуте се одређује курс (обавезно РСД).
„Naziv valute“ – Назив валуте
„Količina“ – Количина валуте за коју се задаје курс.
„Kurs“ – вредност валуте за задату количину у односу на реферантну валуту.

„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим броја.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.

27

Врста цена -

Osnovne evidencije - Finans podaci - Vrsta cena

Помоћу ове функције програма се евидентирају врсте цена. Изглед прозора је:

Табела приказује списак регистрованих врста цена. Ако желите нешто урадити са
подацима једне врсте, одаберите га у табели и кликните на једно од дугмади испод
табеле.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис нове врсте.
- Оловка – измена изабране врсте.
- Црвени минус – брисање изабране врсте. Немојте брисати врсту која се користи.
- Штампач – штампање списка врсте цена (на папир).
- Црвени X – прекид рада са евиденцијом врсте цена и затварање прозора.
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Упис нове и измена постојеће врсте цене

Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Broj (ID)“ – ИД број врсте цене.
„Naziv“ – Назив врсте.
„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим броја.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.
У програму као предефинисане постоје 3 врсте. То су оне које се виде на претходној
слици.
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Банке

- Osnovne evidencije - Finans podaci - Banke

Помоћу ове функције програма води се евиденција свих пословних банака. Изглед
прозора је:

Табела приказује списак регистрованих пословних банака. Ако желите нешто урадити
са подацима једне банке, одаберите га у табели и кликните на једно од дугмади испод
табеле.
Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Зелени плус – упис нове пословне банке.
- Оловка – измена изабране банке.
- Црвени минус – брисање изабране банке. Немојте брисати банку која се користи.
- Штампач – штампање списка пословних банака (на папир).
- Црвени X – прекид рада са евиденцијом пословних банака и затварање прозора.
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Уписн нове и измена постојеће пословне банке

Ова функција се покреће кликом на дугме са зеленим
(измена). Отвара се следћи прозор:

+

(ново) или са оловком

„Tekuci Račun“ – Текући рачун отворен код пословне банке.
„Naziv Banke“ - Назив банке.
„Dinarski / Devizni račun“ – Ознака да ли је рачун динарски или девизни.
„Skraćenica Banke“ – Двословна скраћеница банке.

„Зелена квачица“ дугме – Сачувај измене.
„Црвени X“ дугме – одбаци измене и затвори прозор.
Ако се до прозора дошло одабиром новог уноса, поља су празна, осим броја.
Ако се дошло преко измене сва су поља попуњена.
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Порез

- Osnovne evidencije - Finans podaci - Porez

Помоћу ове функције програма могу се проверити актуелне пореске стопе. Исто ово је
приказано и у десном делу основног панела апликације.

Табела приказује списак актуелних пореских стопа. Освежава се приликом сваког
покретања програма, и то преузимањем нове листе од процесора фискалних рачуна.

Испод табеле се налазе дугмад за разне послове:
- Штампач – штампање списка актуелних пореских стопа (на папир).
- Црвени X – прекид рада и затварање прозора.
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Малопродаја је следећа опција главног менија и садржи послове везане за продају.

Фискална каса -

Maloprodaja - Fiskalna kasa

До ове опције може се доћи преко дугмета „Kasa“ главног панела програма.
Модул погодан за издавање фискалних рачуна. Каса подржава Промет (продаја,
рефундација, копија рачуна) и Обуку (продаја, рефундација).
Када се покрене каса модул, програм захтева пријаву благајника. Задаје се име
корисника, лозинка, бира се број касе и бира се продавница (складиште).
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Подаци биће попуњени са подаци радника који се пријавио у апликацију. Нормално
може се пријавити и неки други корисник.
„Зелена квачица“ дугме – Улази се програм за фискализацију.
„Црвени X“ дугме – одустаје се од уласка у каса модул.
Каса модул поседује посебну комуникациону јединицу према Фискалном Процесору
Рачуна, тако да се истовремено може покренути и више каса модула који комуницирају са
истим Процесором Фискалних рачуна.
Приликом отварања, каса модул се повезује са Процесором Фискалних Рачуна и ако
се од стране ПФР-а захтева ПИН код, модул отвара прозор за уписивање ПИН-а.

КАСА форма

У левом горњем ћошку програма може се одабрати начин претраге робе или услуга.
Ако се одабере баркод каса у шифарнику претражује артикле по бар коду (може се
користити бар код скенер или се бар код укуца ручно).
Ако се одабере шифра тада се шифарник робе и услуга претражује по шифри тј. по
редном броју који се добије када се евидентира артикал.
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При врху форме приказан је назив продавнице / магацина.
Испод њега се помоћу опционих дугмади може бирати да ли се врши ПРОМЕТ или
ОБУКА. Током обуке рачуни се не складиште у базу података, јер је ово намењено само за
вежбање рада.
„Barcode“ – Уписује се бар код или шифра артикла у зависноти шта је одабрано у
горњем левом углу форме као услов претраге артикала. Ако је у моду бар кода може се
користити и бар код скенер. Након скенирања или уписивања вредности, у пољу испод
прикаже се назив артикла.
Након скенирања бар кода одмах, а након уписа шифре, након притиска Ентер
тастера, прелази се одмах на поље Количина и поставља се на 1. J.Mere и J.Cena се
аутоматски попуњавају након избора робе или услуге. Ако се продаје више од 1 треба
променити количину а ако се продаје 1 само притисне се ентер тастер. Артикал се
забележи да ће бити продат (фискализован) а фокус се пребацује поново на бар код поље
и чека следећу робу / услугу.
Након забележених свих артикала који се продају, притиском + тастера или притиском
на дугме „Naplati racun“ врши се започињање процеса овере (фискализације) рачуна.
Зелена дугмад су намењена за екране осетљиве на додир, али се на њих може
кликнути и мишем.
„Traži Artikle“ – отвара посебан прозор за избор робе или услуга на основу шифре или
назива. Изглед прозора је следећи:

„Dodaj u korpu“ – са овим дугметом одабрани артикал се може додати на рачун.
Наравно у поље „Kolicina“ мора се уписати нека количина. Овако је лакше саставити рачун
јер се не мора стално затварати – отварати форма.
Изнад табеле „Artikli u korpi“ налазе се три посебна дугмета.
„Promeni količinu“ – може се променити колићина неког артикла који је већ на рачуну.
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„Briši izabranog“ – брише изабрани артикал (ставку) са рачуна.
„Briši sve“ – уклања све артикле са рачуна.
У плавом оквиру приказан је укупан износ рачуна. Лево од ове вредности налази се
дугме „Cena za Drugi Ekran“ помоћу ког се може пребацити износ рачуна на други екран.

На дну прозора је један цео ред састављен од посебних команди.
Дугме: Refundacija-Storno
Отвара се један нови прозор преко којег се врши издавање рачуна рефундације
(сторно рачуна).

„Od“ и „Do“ – задаје се период из ког се желе рачуни. Кликом на ПРОМЕТ дугме биће
приказани само рачуни промета (продаје), док „Svi“ прикаже све рачуне. „Prikaži račun“
приказаће изабрани рачун у дигиталној форми.
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Када изаберемо рачун у левој табели, у десној ће се приказати ставке (артикли) тог
рачуна. Да би рефундирали рачун или део рачуна у десној табели морамо одабрати
ставку рачуна коју сторнирамо.
Кликне се на дугме „dodaj na listu“ и биће затражено да се зада количина која ће се
рефундирати.

Упише се количина за рефундацију и притисне Ентер или се клине на дугме са
зеленом квачицом.
Ако је нека ставка грешком стављена на листу за сторнирање може се одстранити са
листе ако се одабере у табели за сторно и кликне на „Briši sa liste“.
Када је одрећено шта ће се све сторнирати (рефундирати) кликом на дугме са
зеленом квачицом покрече се рефундација. Отвара се форма где се задаје неколико
додатних параметара, потребних за рефундацију.
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Могуће је задати ИД купца и документ купца на основу кога је рефундација. Није
обавезно осим ако је био задат и код оригиналног рачуна.
Након тога је део где се може задати модел плаћања са уписивањем износа. Са
црвеним - празни се поље а са зеленим + уписати износ у поље.
Кликом на зелено дугме започиње се овера (фискализација) рачуна рефундације. Број
и датум референтног документа уписује програм на основу изабране фактуре када је
почело формирање рачуна за рефундацију.
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Дугме: Kopija računa
Отвара се прозор сличан оном код рефундације, где се бира рачун за који се жели
копија.

„Od“ и „Do“ – задаје се период из ког се желе рачуни. Кликом на ПРОМЕТ дугме биће
приказани само рачуни промета (продаје), док „Svi“ прикаже све рачуне. „Prikaži račun“
приказаће изабрани рачун у дигиталној форми.
Када изаберемо рачун у левој табели, у десној ће се приказати ставке (артикли) тог
рачуна.
Кликом на дугме са зеленом квачицом припремиће се копија фискалног рачуна.
Кликом на зелено дугме „Prikaži račun“ приказује се изабрани фискални рачун, у
дигиталној форми.
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Дугме: Partner/fizičko licе
Кликом на ово дугме рачуну се могу додати подаци везани за купца који може бити
правно или физичко лице. Отвара следећи прозор:

У горњем делу табеле излистани су регистровани партнери. Коришћнње је исто као
што је објашњено код партнера. У табели се може претраживати по називу или по граду,
док са дугметом са сликом фолдера може се отворити прозор са свим функцијама за
евидентирање партнера. Када се одабере партнер, његов назив биће приказан а пољу
Назив купца.
Након избора партнера програм попуни поље „ID broj kupca“ и ако намеравамо да
упишемо и Број идентиф. документа, то мора се уписати ручно.
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Није потребно да купац буде евидентиран у бази података. И без избора купца из
табеле може се уписати „Id broj kupca“ и „Broj identif. dokumenta“ али се мора из
одговарајуће падајуће листе одабрати идентификатор уписане вредности.
Кликом на дугме са зеленом квачицом, идентификатор се закачи за рачун
Кликом на дугме са црвеним X затвара се прозор без памћења података.

Дугме: Gotovinski račun
Кликом на ово дугме може се израдити готовински рачун на основу раније
фискализованих рачуна.

Из горње табеле бирамо фискални рачун за који желимо израдити готовински
рачун. У поље ЕСИР пошне се упише POS и добиће се само фискални рачуни промета
продаје. Када се изабере фискални рачун, у десној табели биће приказани артикли са тог
рачуна.
„Refakcija poreza“ ако се означи биће израђен рачун који ће служити за рефакцију
пореза.
„Trazi po nazivu partnera“ – уписује се назив партнера коме се израћује готовински
рачун. Готовински рачун се може израдити само партнеру који је регистрован.
Притиском на дугме са зеленом квачицом формираће се готовински рачун.
Са дугметом са црвеним X одбацују се све измене и затвара се прозор.
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Дугме: Novi Račun
Кликом на ово дугме отказује се започети рачун и започиње формирање новог. Ову
функцију након сваке успешне фискализације програм изврши аутоматски. Потребан је
само ако се прекида израда рачуна.
Дугме: Zadnji ponovo
Поново се штампа последње издати рачун (без обзира какав је то рачун био).
Корисна је функција када рецимо нестане папира у штамапачу, заглави се папир, итд.
Дугме: Naplati račun
Ова операција се може активирати на три начина: притиском на + тастер када је
фокус у бар код пољу, кликом на зелено дугме који је предвиђен за екран осетљив на
додир и кликом на дугме при дну каса прозора.
Када је већ формиран рачун позива се ова функција и отвара се следећи прозор са
моделима плаћања:

Приликом отварања прозора „GOTOVINA“ је попуњена са пуним износом.
Ако желимо да се на рачуну прикаже и део за враћање тада у поља уписујемо
примљени износ а програм рачуна и приказује износ за враћање у пољу „KUSUR“.
Да би се након уписа износа све прерачунало, потребно је након уписа притиснуте
ЕНТЕР тастер
Дугме испред сваког поља позива тастатуру за екран осетљив на додир.
Могућа је било која комбинација разних метода плаћања.
Притиском дугмета са зеленом квачицом или притиском тастера + врши се овера
(фискализација) рачуна.
Програм шаље захтев за фискализацију Процесору фискалних рачуна и у случају
успешне фискализације штампа фискализовани рачун на предефинисаном штампачу.
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Ако није била ОБУКА, сачува се издати – фискализовани рачун (рачун типа ОБУКА
се не чува). Након овога, прозор се затвара и креће нови циклус израде новог рачуна за
фискализацију.
Ако фискализација из неког разлога није успела приказује се порука о неуспелој
фискализацији и порука о проблему који је проузроковао ту грешку.
Притиском на дугме са црвеним X, одустаје се од овере и враћа се до форме за
израду рачуна. На овај начин могуће је пре фискализацје, изменити започети рачун.

Готовински рачун -

Maloprodaja - Gotovinski racun

Ова опција менија омогућава израду готовинског рачуна и ван Каса модула.
Отвара се исти модул који је објашњен код Каса прозора.

Ценовник -

Maloprodaja - Cenovnik

Израда и одржавање ценовника. Објашњен раније код опције менија:
Osnovne evidencije - Prodaja - Cenovnik

Детаљна објашњења тамо.

44

Промет -

Maloprodaja - Promet

Ова функција доступна је и углавном панелу програма.
Формира се извештај о промету одређене продавнице за одређени период.

Потребно је одабрати радњу за коју се жели извештај.
ПАЖЊА!!! Постоје јидно склаиште са називом FOLDER. У њему су сви рачуни који
су фискализовани кроз метод размене датотека. (Видети „Prati Folder“ одељак мало ниже).
Може се одабрати тип промета који се жели на извештај:
„Fiskalni“ рачуни издати преко КАСА модула
„B2B“ рачуни издати правним лицима
„Datum prometa“ – Датум ОД и ДО за издвајање рачуна.
Кликом на дугме са зеленом квачицом приказаће се извештај на екрану који се
може и штампати.
Кликом на дугме са црвеним X одустаје се од извештаја и затвара се прозор.
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Изглед извештаја:

Бројеви у горњем реду приказују број страница, која се гледа, моше се листати,...
Икона штампача служи за шатампање извештаја.
Кликом на дугме са црвеним X одустаје се од извештаја и затвара се прозор.
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Б2Б продаја је следећа опција главног менија и садржи послове везане за продају
правним лицима (бизнис за бизнис).

Предрачун -

B2B prodaja - Predracun

Ова функција менија је намењена за израду предрачуна за регистрованог партнера.

Након отварања прозора приказује се табела са свим до сада издатим
предрачунима. Изнад табеле су могућности за разна претраживања и филтрирања.
„Skladista“ – бира се складиште / продавница чији предрчуни ће се приказивати.
У табели се може претраживати по броју предрачуна, по називу и по граду.
У доњој (мањој) табели приказане су ставке (роба и услуга) предрачуна.
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Испод табеле налази се шест командних дугмади.
Зелено плус дугме – Започиње формирање новог предрачуна.
Оловка дугме – Измена изабраног предрачуна. ПАЖЊА!!! Можете мењати само
незатворен предрачун. Затворени предрачун је потребно сторнирати.
Црвено МИНУС дугме – Брише се изабрани предрачун. ПАЖЊА!!! Можете брисати
само незатворен предрачун. Затворени предрачун је потребно сторнирати.
„Storniranje“ – Служи за сторнирање затвореног предрачуна. Након клика на ово
дугме тражи се потврда акције и након позитивног одговора врши се сторнирање
предрачуна. Испред броја рачуна ставља се једно слово „S“ и по томе се зна да је
предрачун сторниран.
„Stampaj ponovo“ – поновна штампа предрачуна.
Кликом на дугме са црвеним X, затвара се прозор.
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Упис новог и измена постојећег предрачуна
Израда једног предрачуна састоји се из три корака. Пре почетка израде предрачуна
проверити да ли је одабрано исправно складиште. Бира се, пре клика на дугме + , у
горњем левом углу изнад табеле.
-

Први корак – израда заглавља предрачуна

„Broj predračunа“ – биће попуњен на основу података из базе. Први следећи
слободан број.
„Partner“ – Бира се купац коме се испоставља предрачун. По табели партнера може
се претраживати листање и ручним тражењем или куцајући део назива у поље изнад
табеле. Притиском на дугме са сликом фолдера може се евидентирати нови партнер.
Испод табеле биће приказан назив изабраног купца.
„Posebna isporuka“ – ако се постави квачица, отвара се нови прозор где се могу
задати подаци за посебну адресу испоруке.
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„Valuta“ – валута у којој је изражен предрачун.
„Osnov isporukе“ и „Način isporukе“ – Уписати потребне податке.
„Vrsta plaćanje“ - Бдређује се метода плаћања.
„Rok plaćanjа“ – Датум доспећа (важења) предрачуна.
„Napomena1“, „Napomena2“ – Уписати евентуалне напомене везане за предрачун.
„Zapamti“ - Запише се заглавље предрачуна. Након овога отвара се дугме „Stavke“,
помоћу којег се могу евидентирате артикли и услуге.
Ако се прозор затвори са црвеним „X“ дугметом, креирање предрачуна се може
наставити било када. Ако се касније нешто промени у заглављу предрачуна обавезно
треба кликнути на „Zapamti“ дугме иначе ће се измене одбацити.

-

Други корак – додавање ставки предрачуну

Форма садржи две табеле. У горњој табели су излистани артикли и услуге који су
евидентирани у складишту (радњи). Артикли се могу претраживати по шифри, називу и по
бар коду. Притиском на „Cenovnik“ дугмеотавра се прозор где се могу евидентирати
артикли са ценама у радњи.
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У горњој табели се бира артикал који ће се фискализовати (бити стављен на
предрачун).
У поље „Količina“ уисује се жељена количина и кликом на дугме „Dodaj“ артикал или
услуга додаје на предрачун.
У доњој табели приказани су артикли који су већ на предрачуну. Кликом на црвено
дугме „Brisi“ (изнад доње табеле) роба или услуга се одстрањује са предрачуна.
Кликом на зелено дугме сa квачицом затвара се прозор.

-

Трећи корак – постављање датума предрачуна и ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Када се упише исправан датум и кликне на дугме са зеленом квачицом, предрачун се
ЗАТВАРА и шаље на оверу Процесору Фискалних Рачуна и анкон успешне овере може се
штампати. НАКОН ОВЕРЕ ПРЕДРАЧУН СЕ НЕ МОЖЕ МЕЊАТИ.
Коиком на дугме са црвеним „X“ одустаје се од закључавања предрачуна и враћа се
до табеле свих предрачуна.
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Рачун

- B2B prodaja - Racun

Користећи ову функцију можете издавати рачуне правним и физичким лицима.

У табели која се приказује покретањем ове функције, приказани су сви до сада
издати рачуни. Изнад табеле су разне особине преко којих се могу филтрирати подаци.
„Skladišta“ – избором складишта приказују се само рачуни из тог складишта
У оквиру табеле може се претраживати по броју рачуна (Trazi po broju) или по називу
купца (Trazi po nazivu).
„Tip racuna“ – селектују се приказани рачуни на редовне и на сторниране.
У доњој (мањој) табели приказане су ставке изабраног рачуна.
Испод табеле се налазе командна дугмад за разне операције са рачунима.
„Obuka Prodaja“ – Омогућава вежбање израде рачуна. Отвара исти прозор као нови
рачун, осим што ће такав рачун бити фискализован као „Обука Продаја“. Ови рачуни се не
третирају као реализација фирме.
„Obuka Storno“ – Омогућава вежбање израде рачуна рефундације тј сторно рачуна.
Ови рачуни се не третирају као сторнирање реализација фирме.
Зелено „+“ – Започиње се израда новог рачуна за изабрану радњу.
„Оловка“ – Омогућава измене изабраног рачуна. ПАЖЊА!!! Може се мењати само
нефискализован тј незатворен рачун.
Црвени „–“ -Може се обрисати изабрани рачун. ПАЖЊА!!! Може се брисати само
нефискализован тј незатворен рачун.
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„Kopija“ – Једним кликом може се одштампати копија изабраног рачуна. Програм
састави захтев за фискализацију типа КОПИЈА и проследи га Процесору Фискалних
Рачуна (Локалном или Виртуалном) и одштампа рачун.
„Storniranje“ – Веђ затворени рачун једино се може сторнирати. Исто, са једним
кликом на дугме програм састави захтев за фискализацију за рачун типа РЕФУНДАЦИЈА,
проследи га Процесору Фискалних Рачуна и након успешне овере врши штампање истог.
„Stampaj zadnji racun ponovo“ – Могуће је одштампати последње фискализовани
рачун.
Црвени „X“ прекида рад са рачунима и затвара прозор.

Израда новог рачуна

„Na osnovu predračuna: Predračuni“ – Ако се рачун жели формирати на основу већ
издатог предрачуна, кликом на ово дугме може се изабрати предрачун и програм
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аутоматски формира рачун и остаје само да се преко „Naplata“ дугмета изврши овера
(фискализација) и затвори рачун.

Формирање рачуна без предрачуна

У табели „Kupac“ приказани су регистровани корисници. Међу њима се може
претраживати по имену. Кликом на дугме са иконом фолдера, отвара се модул партнери и
може се завести нови партнер или променити подаци постојећег.
Изнад табеле биће приказан назив изабраног купца. Служи за проверу да ли је
одабран исправан купац.
„Kupac ID“ – Пуни програм након избора купца из листе регистрованих.
„Kupac Doc“ – Бира се код за одређени документ и у поље испод напише се број
дотичног документа.
„Valuta“ – Бира се валута, али за фискализацију обавезно се бира РСД.
Ако има „Posebna isporuka“ потребно је означити ово поље. Отвара се додатни
прозор где се могу дописати додатни подаци за посебну адресу испоруке.
„Osnov isporuke“, „Način isporuke“, „Rok plaćanja“, „Napomena“
потреби.

- Попуњава се по

„Zapamti“ – Сачувају се подаци заглавља рачуна.
„Stavke“ – Након првог Запамти отвара се дугме ставке који је намењен за додавање
листе продатих артикала или извршених услуга.
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„Ukupno“ - у овом пољу приказан је укупан износ рачуна.
У горњој табели су артикли који се могу поставити на рачун. Међу артиклима се
може претраживати по Шифри, Бар коду, и по називу артикла или изабрати групу, када ће
бити приказани само артикли из те групе.
„Prikaži sve“ – приказује се листа свих евидентираних артикала и услуга.
У доњој табели приказани су артикли који су већ на рачуну.
„J.Cena“ – приказана јединична продајна цена.
„Količina“ – задаје се продата количина.
„Dodaj“ – придружује, у горњој табели, изабрани артикал рачуну.
„Briši izabranog“ – брише се изабрани артикал са рачуна.
„Promeni količinu“ – мења се количина изабраног артикла, који је већ на рачуну.
Зелена „квачица“ – завршава додавање артикала и сачува се све што је урађено.
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Црвени „X“ – напушта се додавање робе или услуга на рачун, БЕЗ ЧУВАЊА.

НАПЛАТА
Након што је рачун довршен отвара се дугме за НАПЛАТУ.

„Za naplatu“ – приказан је износ за наплату.
Свако у зелено уоквирено поље представља један начин плаћања. Може се
комбиновати по жељи.
Црвено „–“ дугме брише уписан износ из оквира.
Зелено „+“ дугме у оквир уписује укупан износ за наплату.
„Zapamti“ – сачува рачун и не шаље на фискализацију. Такав рачун се може даље
мењати и касније фискализовати.
„Zatvori/Fiskalizuj“ – Затвара се рачун и шаље на фискализацију / оверу Фискалном
Процесоруи након фискализације штампа рачун и памти фискализацију.
Црвено „X“ – Затвара се прозор и прекида рад програма.
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Ценовник
B2B prodaja - Cenovnik

Ово је ценовник који је већ раније објашњен код дела:

Cenovnik ---

Osnovne evidencije - Prodaja - Cenovnik

Промет
B2B prodaja - Promet

Ово је функција која је већ објашњена у делу:

Promet ---

Maloprodaja - Promet

Подешавање
Podesavanje - Podesavanje

Помоћу ове функције отвара се прозор за подешавања. Ово је већ објашњено у
делу ПОДЕШАВАЊА на почетку овог упутства.

Фирма
Podesavanje - Firma

Помоћу ововг прозора подешавамо податке о властитом предузећу.
ПАЖЊА : B2B рачуни и предрачуни користе ове податке приликом израде
заглавља. ОБРАТИТЕ ПАЂЊУ ДА ИСПРАВНО ПОПУНИТЕ СВЕ ПОДАТКЕ.
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У свако поље уписати захтеване податке. Код „Naš logo“ преко опције Тражи слику...
може се одабрати слика (Лого) предузећа. ПАЖЊА!!!! Слика може бити било које
величине, битно је да су и ширина и висина слике једнаки (квадратни облик). Ако није тако
слика ће се деформисати.
Кликом на зелено дугме са квачицом записују се подаци.

Документација
Pomoc - Documentacija

Документација програма на српском језику (ово упутство без слика).

Програм
Pomoc - Program

Прозор где се приказују подаци о произвођачу софтвера
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„Prati Folder“
Дугме за покретање опције осматрања одређеног фолдера. Отвара се прозор, и
тада се функција активира. Та функција ради само док је овај прозор отворен.

„Ulazni put“ Задаје се путања до фолдера чији ће се садржај пратити.
„Osmatraj folder“ – запамтиће се задата путања. Програм памти последњу путању, значи
не мора се сваки пут уписивати.
„Dešavanjа“ - Биће приказани догађаји везани за фискализацију (приказује и евентуалне
грешке)
„Podešavanje“ – разна подешавања.
-

„Koristi labelu za artiklе“ – Ако је ова опција селектована, са листе „Изабери
лабелу“ треба одабрати лабелу која ће се примењивати за све артикле (за све
артикле биће примењена изабрана лабела), овако послата датотека не треба да
садржи лабелу.

-

„Pravi samo promet prodaje“, - када је ова опција одабрана, сваки захтев за
фискализацију биће „promet prodaja“, овако се може фискализовати и са
минималном количином података.

X – затвара прозор и даље ае не прати фолдер.
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Технички детаљи ове функције
Датотека која садржи захтев за фискализацију мора бити у JSON формату. Подаци које
треба да садржи зависи од подешавања апликације.
Максимални подаци које треба / може да садржи JSON захтев су:
cashier - име запосленог који ради на каси
buyerId – ИД број који може да дефинише купца – у облику броја
buyerCostCenterId - doc id купца – у облику броја
invoiceType – тип фискалног рачуна, један од следећих бројева:
0 - Promet
1 - Predračun
2 - Kopija
3 - Obuka
4 - Avans
transactionType – тип трансакције, један од следећих бројева:
0 - Prodaja
1 – Refundacija / Storno
payment – један „array“ о начинима и износима плаћања ( мора бити „array“ и ако
садржи само једну вредност). Сваки елемент „array“-а садржи два поља:
amount – плаћени износ,
paymentType – тип плаћања, један од следећих бројева:
0 – Други безготовински
1 – Готовина
2 – Картица
3 – Чек
4 – Вирман (банк трансфер)
5 – Ваучер
6 – Инстант плаћање
referentDocumentNumber – Ако се рачун реферише на неки други рачун ово је
број тог другог рачуна на који се позива овај који се издаје.
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referentDocumentDT – Датум рачуна на који се реферише овај рачун који се
издаје (мора се имати и referentDocumentNumber и referentDocumentDT
или ниједан)
items – један „array“ о роби и услугама који се продају („array“ и у случају да се
ради о једном артиклу). Сваки елемент „array“ – а мора да садржи
следеће:
GTIN – бар код артикла, ако нема мора се изоставити комплетан
(не може бити празно место)
name – Име артикла, на крају са

/ јединица мере

quantity – Количина са тачношћу 3 децимале
unitPrice – Јединична цена артикла
labels – пореска лабела тј. стопа (један „array“ – више лабела)
totalAmount – quantity * unitPrice са тачношћу 2 децимале (може се
изоставити и тада га рачуна програм)
cashBack – ако се на рачуну жели приказати „За враћање“ део.
„json“ пример
{
"cashier" : "Radnik",
"buyerId" : "10:1006556",
"buyerCostCenterId" : "10:25-56",
"invoiceType" : 0,
"transactionType" : 0,
"referentDocumentNumber" : XXXXXXXX-XXXXXXXX-256,
"referentDocumentDT" : "2022/01/07 12:14:33.125"
"payment" : [
{
"amount" : 125.25,
"paymentType" : 1
}
],
"items" : [
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{
"GTIN" : "12345678",
"name" : "Test artikal/kom",
"quantity" : 2,
"unitPrice" : 50.00,
"labels" : [ "A"],
"totalAmount" : 100.00
},
{
"name" : "Test artikal2/kom",
"quantity" : 1,
"unitPrice" : 25.25,
"labels" : [ "A"],
"totalAmount" : 25.25
}
]
}
Програм ће све артикле послате преко фајла ставит на шифру артикла 0, и биће у
оквиру магацина (складишта – радње) под називом FOLDER.
Рачуни ће добити „FOL“ екстензију.

Комуникација са фискалним процесором
Програм има две комуникационе јединице. Прва је главна форма и користи се
приликом покретања програма.
Приликом поретања програм се повезује са локалним процесором. Ако се ова
конекција не оствари, програм се МОРА ЗАТВОРИТИ и поново покренути. Нормално прво
отклонити разлог проблема са повезивањем.
Најчешћи проблеми неповезивања са Л-ПФР:
- Локални процесор није покренут.
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- Неисправна мрежа.
- Погрешна подешавања.
Најчешћи проблеми неповезивања са В-ПФР (виртуелни):
- Нема интернет конекције
- Погрешна подешавања.
Када се програм успешно повезао са Процесором Фискалних Рачуна и он захтева
ПИН код, понудиће се опција уноса ПИН кода.
Ако се касније промени картица, основни модул не дозвољава поновни унос ПИН
кода. Решења су:
- Поново покренути програм и поново уписати ПИН код.
- Покренути „Kasa“ модул, који приликом покретања проверава везу и тражи
ПИН код ако још није задат.
Програм користи „http“ протокол за комуникацију са локалним процесором, гађајући
„endpoint“ -е задате од стране пореске управе. Овако је могуће да се користи са било
којим локалним процесором.
У случају виртуелног процесора, користи се „https“ протокол и идентификује се са
корисниковим дигиталним сертификатом и са одређеним „PAC“ кодом.( ако фали један од
њих нема комуникације ).

Штампање
Програм фискалне рачуне шаље на „default“ штампач система. Да би све било у
реду штампач на који се жели штампати мора бити проглашен за предефинисани
(„default“) штампач.
„B2B“ рачуни, предрачуни и извештаји – може се бирати штампач пре штампања.
За штампање фискалних рачуна препоручују се термални штампачи, са 58 mm или
80 mm папирном ширином. На папире који су ужи нема могућности штампања.
Други штампач може бити било који штампач који подржава штампање на формат
А4. Препорука: неки од ласерских штампача.
Матрични штампачи не могу да се користе. Они не могу да одштампају QR код
задовољавајућег квалитета.
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Савети
За рад касе обавезно је да имате процесор фискалних рачуна и он мора да буде
активан (ради). Пре него што покренете програм проверите да ли имате и ради Л-ПФР или
В-ПФР. Такође проверите да ли је картица у читачу.
За рад програма неопходан је „MicrosoftAccessDriver“. Инсталирајте верзију коју
добијате са софтвером. „Driver“ независтан је од програма за рад са базом података.

Контакт подаци:
Ако имате било какава питања, назовите нас или нам пишите на e-mail адресе.

Infodata d.o.o. PJ "SUBOTICA", Partizanskih baza 35, Subotica
Infodata d.o.o. PJ "SRBOBRAN", Zmaj Jovina 7, Srbobran

Телефони:
Subotica : 024/556-834
024/265-945
Srbobran : 021/730-989

064/11-42-679
064/64-399-50
065/51-42-679

E-mail:
zolip@eunet.rs
office@infosu.co.rs
infod@stcable.net
infodata@stcable.net

Интернет страница:
http://www.infosu.co.rs
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