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1. Pogoji za delo z aplikacijo
Za pravilno delovanje aplikacije potrebujemo:
1.
2.
3.
4.

Internetno povezavo / fiskalizacija / ‐ lahko WI‐FI ali GSM
Bluetooth tiskalnik, ki ga je naprava prepoznala in ima vključen Bluetooth
Android OS 2.2 +
Za izdelavo kopije podatkov /backup/, mora imeti naprava micro SD kartico

Priporočila:
-

Naprava naj ima zaslon čim večjih dimenzij
Če želimo uporabljati čitalec bar kod, naj ima kamera minimalno 5Mpx s hitrim autofokusom
Naprava naj ima čim hitrejši procesor / 1Ghz +/
Android OS 4.0 +

1.1. Prepoznavanje tiskalnika
Za prepoznavanje tiskalnika je na napravi potrebno izbrati postavke. Do njih pridemo tako, da preko
začetnega zaslona naprave odpremo seznam vseh aplikacij na napravi ( slika 1.1.1)

Slika 1.1.1. nekatere od možnih ikon za dostop do seznama aplikacij

Po odpiranju seznama aplikacij, najdemo ikono za dostop do postavk telefon in jo izberemo (slika
1.1.2.).

Slika 1.1.2. nekatere od možnih ikon za odpiranje postavk (Settings)

Ko smo odprli postavke izberemo brezžično povezovanje in mrežo. Znotraj teh postavk so tudi
postavke za vključevanje bluetooth‐a in iskanje ter povezovanje z ostalimi napravami ( slika 1.1.3.).
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S pritiskom pridemo v
dodatni meni

S pritiskom vklopimo/
izklopimo bluetooth
Slika 1.1.3. Dostop do bluetooth postavk odvisno od naprave

Pred spajanjem naprave s tiskalnikom, mora biti ta vključen in naravnan na geslo za povezovanje
(odvisno od tiskalnika, se geslo lahko uravnava preko računalnika). Na napravi izberemo opcijo »Išči
naprave« (Scan for devices), nakar se bodo prikazale vse vidne bluetooth naprave, ki jih zazna
naprava. Z izbiro naprave in vpisom gesla (za tiskalnik je običajno 0000) se napravi povežeta.
V aplikaciji za izbor tiskalnika se pojavijo samo povezljive naprave. Ko smo enkrat povezali tiskalnik in
napravo, in s tem izbrali tiskalnik za delo gremo v meni Parametri – Postavke tiskalnika – Tiskalnik
(izbrati povezani tiskalnik).

Slika 1.1.4. Bluetooth meni na bluetooth postavkah naprave
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2. Delo z aplikacijo
V tem poglavju je prikazan opis dela z aplikacijo in njene uporabnosti.

2.1. Začetni ekran
Po zagonu aplikacije se pojavlja začetni ekran, kjer se vnese geslo za vstop v program (slika 2.1.1.).
Začetno geslo ni vneseno in je potrebno izbrati Prijava za vstop ( geslo se lahko določi v Parametrih).
Geslo je za vse operaterje enako in se postavi na nivoju aplikacije.

Slika 2.1.1. Začetni ekran
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5

NAVODILA ZA UPORABO

GoFiskal.si

2.2. Glavni meni
Po vstopu v program se pojavi glavni meni ( slika 2.2.1.)

Pregled več izdanih računov po
obdobjih in njihov naknadni izpis,
storno ali fiskalizacija

Zagon programa za prodajo in
izdajanje računov
Kreiranje in izpis blagajniškega
poročila ter izpis vseh računov za
izbrano obdobje

Upravljanje podatkov, sinhronizacija
podatkov z bazo in backup baze

Izbiranje in pregled parametrov
aplikacije

Izhod iz aplikacije

Slika 2.2.1. Glavni meni

Glede na velikost ekrana mobilne naprave, je operater, ki dela z aplikacijo predstavljen na dnu
ekrana. Da bi videli trenutnega operaterja zaslon ekrana potegnemo navzdol. Sprememba operaterja
je možna, s pritiskom na trenutnega operaterja, nakar se nam pokaže seznam vseh operaterjev, kjer
nato izberemo ustreznega.

S pritiskom na ime
se odpira možnost
izbire operaterja
Slika 2.2.1 Glavni meni

Verzija 1.4.5
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V glavnem meniju lahko izbiramo:
-

-

Prodaja ‐‐ Zagon ekrana za prodajo artiklov in izdajanje računov
Transakcije – Pregled več izdanih računov po obdobjih, njihov naknadni izpis, storno ali
fiskalizacija
Poročila – kreiranje in izpis blagajniškega poročila ali izpis vseh računov za izbrano obdobje
Podatki – Upravljanje podatkov ( vnos in sprememba artiklov, operaterjev), sinhronizacija
podatkov z bazo (pošiljanje izdanih računov, vnesenih artiklov, kupcev, in operaterjev ali
sinhronizacija s podatki v glavni bazi) ter pregled parametrov arhiviranja podatkov baze.
Parametri – Postavljanje in pregled parametrov aplikacije.
Izhod – izhod iz aplikacije

POMEMBNO ! Pri prvem zagonu aplikacije je potrebno postaviti vse vrednosti parametrov pred
samim začetkom uporabe aplikacije (glej poglavje 2.7.Parametri).
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2.3. Prodaja
Namenjena prodaji artiklov in izdelavi računov.
Pri zagonu se najprej preverja povezava s tiskalnikom, kar lahko traja par sekund. Če povezava s
tiskalnikom ni vzpostavljena ( možni vzroki : bluetooth ni vklopljen, tiskalnik izklopljen, tiskalnik ni
povezan, v postavkah ni izbran tiskalnik, tiskalnik je izven dosega brezžične povezave,…) se pokaže
obvestilo, da je tiskalnik nedostopen (slika 2.3.2.) s vprašanjem ali želimo nadaljevati. Če da, je artikle
možno prodajati, ne bo pa možno izdajati računov vse dotlej dokler ne bo vzpostavljena povezava s
tiskalnikom.

Slika 2.3.1 Preverjanje tiskalnika

Verzija 1.4.5
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Izgled ekrana za prodajo z vsemi elementi je prikazan na sliki (2.3.3.).
Trenutni čas in datum

Izhod iz opcij programa Prodaja

Podatki o poslovni enotii in
prodajalcu
Naziv artikla in njegova šifra

Brisanje postavke artikla

Postavke računa
Enotna cena artikla
Zmanjšanje količine

Količina

Povečanje količine

Skupna cena postavke

Znesek računa

Dodajanje artikla s šifro artikla

Dodajanje nove postavke
artikla

Vnos postavke z bar kodo

Izdajanje računa

Brisanje vseh postavk
Izdajanje računa z davčno številko
Slika 2.3.3 Ekran prodaje

Dodajanje postavke „novi artikli“ se doseže z gumbom za dodajanje nove postavke, oznake +. S
pritiskom na ta gumb se prikaže seznam vseh artiklov iz katerega je nato možno izbrati željeni artikel.
(slika 2.3.4.). Dodajanje artikla je mogoče tudi preko gumba za dodajanje artikla z bar kodo ( v tem
primeru se aktivira kamera in v primeru, da je artikel prepoznan z bar kodo se le ta doda v postavko.).
Dodajanje artikla je možno tudi z vnosom šifre artikla in se artikel na ta način pojavi na listi računa.

Verzija 1.4.5
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Prikaz artiklov po grupi

Razvrščanje artiklov po abecedi
padajoče in naraščajoče (dvojni klik)

Razvrščanje po najbolj prodajanem artiklu

Iskanje artiklov po
vnešenem besedilu

Razvrščanje artiklov po šifri padajoče
in naraščajoče (dvojni klik)

Prikaz trenutnega načina
razvrščanja artiklov

Seznam artiklov

Slika 2.3.4 Izbira artiklov

Količina ‐‐ postavke, ki se dodaja ima standardno količino 1. S klikom na količino se lahko količina
vpiše ročno. Količina je lahko decimalno število.
Izdajanje računa – z izbiro Račun se prikaže na ekran vrsta plačila (slika 2.3.5.). Po izbiri vrste plačila
se avtomatsko kreira fiskalizacija in izpis računa.. V primeru, da fiskallizacija ali izpis nista uspela, se
pojavi obvestilo s problemom in vprašanjem ali želimo ponovno fiskalizirati ali izpisati račun. Če
računa ne fiskaliziramo takoj ga je mogoče naknadno v meniju »Transakcije«.

Slika 2.3.5 Izbira vrste plačila

Verzija 1.4.5
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Izdajanje R1 računa ‐‐ pri izbiri R1 računa se enako kot pri navadnem računu na ekran pojavi vrsta
plačila. Pred fiskalizacijo in in izpisom računa je potrebno izbrati kupca (slika 2.3.6.). Možno je izbrati
obstoječega kupca ali novega. Če izberemo obstoječega kupca se prikaže seznam kupcev in iz njega
izberemo željenega. Če se izbere novi kupec, se prikaže ekran za vnos novega kupca ( slika 2.3.7.).

Slika 2.3.6 Izbira kupca

Slika 2.3.7 Vnos novega kupca

Brisanje postavk računa – postavke računa se posamezno lahko brišejo z gumbom X, vse postavke pa
z izbiro ukaza Izbriši vse. S tem ukazom izbrišemo vse postavke na računu.

Verzija 1.4.5
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2.4. Transakcije
Na Transakcijah opravljamo pregled računov. Po standardnih postavkah na ekran dobimo današnje
račune (slika 2.4.1.)

Slika 2.4.1. Transakcije

Verzija 1.4.5
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S pritiskom na vrstico računa se odpre meni s prikazom izbranega računa v katerem je mogoče
ponovno izpisati račun, ga fiskalizirati, če je nefiskaliziran, ga stornirati ali ga poslati po elektronski
poti ( slika 2.4.2.)

Pregled računa

Naknadno fiskaliziranje
nefiskaliziranih računov

Storno računa
Pošiljanje računa

Izhod/vrnitev na
Izlaz/povratak
napregled
pregled
računa
računov
Naknadni izpis računa
Slika 2.4.2. Upravljanje z računi

Račune je možno preko pomožnega menija prelistavati na različne načine in jih iskati po številki
računa. Prav tako je mogoče fiskalizirati vse nefiskalizirane. Meni odpremo s pritiskom na standardno
android tipko za dodatne možnosti (običajno se nahaja v spodnjem levem delu naprave), kot kaže
slika 2.4.3..

Fiskaliziranje vseh
nefiskaliziranih računov

Opcije za prikaz računa

Opcije za prikaz računa

Iskanje po številki računa
Slika 2.4.3. Upravljanje z računi
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Opis funkcij upravljanja z računi prikazuje naslednja tabela:
Opcije menija
Fiskaliziraj vse

Fiskalizacija vseh nefiskaliziranih računov

Današnji računi

Prikaz današnjih računov

Tedenski prikaz

Prikaz računov po tednih

Mesečni prikaz

Prikaz računov po mesecih

Vsi računi

Prikaz vseh računov. V primeru, da je število računov zelo veliko se prikaže
opozorilo operaterju pred prikazom.

Iskanje

Iskanje po številki računa ali časovnem razponu izdajanja računov. Ko izberemo
opcijo se nam prikaže ekran v katerem se odločimo za izbiro. Po izbiri opcije je
treba pritisniti na eno od tipk za prikaz računa, odvisno o izbiri.

Račune je mogoče preiskovati preko ukaza »Preiskovanje«, ko se nam odpre ekran za preiskovanje po
datumu ali številki računa ( slika 2.4.4.). Od uporabnika je odvisno kaj bo izbral.

Izbira datuma in časa OD

Izbira datuma in časa DO

Po vnosu je treba izbrati Prikaz
računa po izbranom datumu

Iskanje računa po številki računa
Po vnosu je treba izbrati Prikaz
računa z izbrano številko računa

2.4.4. Iskanje računa

Verzija 1.4.5
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2.5. Poročila
S pritiskom na opcijo Poročila se odpre ekran za upravljanje le teh. (slika 2.5.1.)

Izbira datuma in časa Od‐Do za
blagajniško poročilo
Vnos v blagajniško poročilo
Artikli ali za izbrani časovni
razpon

Izpis blagajniškega poročila na
tiskalnik

Pošiljanje blagajniškega poročila

Pregled blagajniškega poročila za
izbrane parametre

Izhod na glavni meni
Slika 2.5.1. Ekran poročila

Po standardnih vrednostih sta čas in datum za pregledovanje postavljeni na današnji dan od 00:00:00
do 23:59:59. S pritiskom na tipko za izbiro datuma Od ali Do, dobimo prikaz ekrana ko t je na sliki
2.5.2. Ko smo izbrali željeni datum, vnos potrdimo s tipko Izberi ali s tipko Prekliči. S pritiskom na
tipko za izbiro časa Od ali Do, dobimo na ekran prikaz kot na sliki 2.5.3.. Z izbiro časa, tega potrdimo s
tipko Izberi ali s tipko Prekliči.

Slika 2.5.2. Izbira datuma

Verzija 1.4.5
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Potem, ko smo izbrali željeni datum in čas, lahko vključimo/izključimo možnosti za prikaz artiklov ali
nefiskaliziranih računov na blagajniškem poročilu.
Ko so izbrani vsi parametri s pritiskom na »Pregled«, se na ekranu pokaže Blagajniško poročilo (slika
2.5.4.). Blagajniško poročilo izpišemo s pritiskom na tipko »Izpis«, ali pa ga pošljemo na elektronski
način s tipko »Pošlji«,
Za povratek v glavni meni pritisnemo tipko »Izhod«.

Slika 2.5.4. Blagajniško poročilo (primer)

Verzija 1.4.5
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Na ekranu poročila je možno izpisati vse račune. Obdobje ki nas zanima za izpis računov je obdobje,
ki ga določimo s tipkama za čas in datum, enako kot obdobje za blagajniško poročilo. S pritiskom na
tipko za prikaz dodatnega menija, se prikaže možnost »Izpiši vse račune v izbranem obdobju« (slika
2.5.5.)

Slika 2.5.5. Naknadni izpis računa za izbrano obdobje

Z izbiro dodatne možnosti »izpiši vse račune v izbranem obdobju« se prikaže obvestilo (slika 2.5.6.), ki
prikazuje od katerega do katerega računa bo kreiran naknadni izpis kot tudi skupno število računov v
izbranem obdobju. S pritiskom na tipko »Prekliči«, odstopamo od naknadnega izpisa. S pritiskom na
tipko »Izpiši« pa izpišemo izbrane račune, ki se izpisujejo z malim časovnim zamikom, da bi lahko
račun odtrgali iz tiskalnika.

Slika 2.5.6. Naknadni izpis računa za izbrano časovno obdobje
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2.6. Podatki
V tem poglavju je obdelan ekran za upravljanje s podatki (Slika 2.6.1.)
V kolikor z aplikacijo upravlja nekdo na nižjem nivoju so lahko nekatere od možnosti nedostopne.
Operater ne bo mogel dostopati do menija Artikli in Operaterji, kot tudi ne bo imel možnosti
brisanja vseh zapisov v meniju Kupci.
Ravno tako ne bo mogel uvažati baze podatkov.

Slika 2.6.1. Ekran „Podatki“

Verzija 1.4.5
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2.6.1. Artikli
S pritiskom na opcijo artikli se nam odpre ekran za upravljanje z artikli (slika 2.6.1.1.). Prikaz artikla
sortiramo s pritiskom na gumb »Izbira sortiranja«. –Pod gumbom je prikazan trenutni način
sortiranja.
Gumb za brisanje vseh postavk

Gumb za izbiro načina sortiranja

Gumb za dodajanje novega artikla

Trenutni način prikaza/sortiranja

Z dolgim pritiskom na artikl se odpre
možnost odstranjevanja izbranega
artikla

S pritiskom na artikel se odpre ekran
za menjavo artiklov

Slika 2.6.1.1. Upravljanje z artikli

Poleg sortiranja artiklov jih je mogoče preiskovati po imenu ali skupini. Možnosti sortiranja so
prikazane na spodnji sliki 2.6.1.2..
S pritiskom na gumb na ekranu Artikli »Izbira sortiranja« se prikaže ekran z možnostmi sortiranja
artiklov.
S pritiskom na polje za
vnos besedila se odpre
tipkovnica za vnos
besedila

Ko smo vnesli željeno
vrednost je potrebno
izbrati ukaz Ok ali
Opusti kako bi se vrnili
na prejšnji prikaz
Sortiranje po
skupinah

Verzija 1.4.5
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Slika 2.6.1.2. Načini sortiranja s primerom sortiranja po skupini

Gumb »Izbriši vse artikle« izbriše vse artikle iz baze. Pred brisanjem aplikacija vpraša operaterja, če
soglaša s tem dejanjem. Možno je brisati artikel z dolgim pritiskom na artikel, ki ga želimo izbrisati.
V primeru pa, da želimo spremeniti obstoječi artikel pritisnemo nanj, nakar se nam odpre ekran za
spremembo artikla. (slika 2.6.1.3.). S pritiskom na polje, ki ga želimo spremeniti se odpre okvir za
spremembo vrednosti.

Slika 2.6.1.3. Sprememba artikla

Verzija 1.4.5
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Dodajanje novega artikla opravimo s pritiskom na gumb »Novi artikel«.Odpre se ekran za vnos podatkov o
novem artiklu (slika 2.6.1.4.) Obvezna polja so : šifra, naziv, posamezno (D/N), opis (D/N), maloprodajna
cena enota mere, DDV. V kolikor smo vnesli artikel z že obstoječo šifro, dodajanje ne bo mogoče. Ko smo
vnesli vse podatke o artiklu pritisnemo tipko OK.

S pritiskom na polje se odpre
okno za vnos/spremembo
vrednosti

S pritiskom na polje za vnos
besedila se odpre tipkovnica
za vnos besedila

S pritiskom na tipko OK
shranimo vnešeno

Slika 2.6.1.4. Vnos novega artikla

Verzija 1.4.5
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2.6.2. Kupci
S pritiskom na opcijo kupci se odpre ekran za upravljanje s kupci. ( slika 2.6.2.1.).
Gumb za brisanje vseh kupcev
Gumb za izbiro načina sortiranja

Gumb za dodajanje novega kupca

Trenutni način prikaza/sortiranja

Z dolgim pritiskom na kupca
se odpre možnost brisanja
izbranega kupca

S pritiskom na kupca se odpre
ekran za menjavo kupca

Slika 2.6.2.1. ekran za upravljanje s kupci

Prikaz kupca je mogoče sortirati s pritiskom na gumb »Izbira sortiranja«. Pod gumbom je izbrani
način prikazan. Poleg sortiranja je mogoče kupce preiskovati po imenu ali ID. Možnosti sortiranja so
prikazane na sliki 2.6.2.2..

Slika 2.6.2.2. Načini sortiranja kupcev s primerom sortiranja po ključni besedi

Verzija 1.4.5
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Gumb »Izbriši vse kupce«, izbriše vse kupce iz baze. Pred brisanjem aplikacija vpraša operaterja za
dovoljenje. Možno je posamično brisanje z dolgim pritiskom na izbranega kupca.
Če želimo spremembe na obstoječem kupcu, ga na seznamu izberemo pritisnemo nanj, odpre se nam
ekran za vnos sprememb (slika 2.6.2.3.).S pritiskom na polje, ki ga želimo spremeniti se nam odpre
okvir za vnos spremembe.

Slika 2.6.2.3. Sprememba kupca

Dodajanje novega kupca opravimo s pritiskom na gumb »Novi kupec«. Odpre se ekran za vnos
podatkov (slika 2.6.2.4.). Obvezna polja so Naziv in ID. Če vnesemo kupca z že obstoječo ID je vnos
kupca neuspešen. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov pritisnemo OK in vnos je končan.

Slika 2.6.2.4. Vnos novega kupca

Verzija 1.4.5
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2.6.3. Operaterji
S pritiskom na opcijo operaterji se odpre ekran za upravljanje z njimi. (slika 2.6.3.1.).
Gumb za brisanje vseh operaterjev
Gumb za izbiro načina sortiranja

Gumb za dodajanje novega operaterja

Trenutni način prikaza/sortiranja

Z dolgim pritiskom na operaterja
se odpre možnost brisanja
izbranega operaterja

S pritiskom na kupca se odpre
ekran za menjavo operaterja

Slika 2.6.3.1. Upravljanje z operaterji

Prikaz operaterjev lahko sortiramo z gumbom »Izbira sortiranja«. Pod gumbom je prikazan trenutni
način sortiranja. Poleg sortiranja operaterje je mogoče preiskovati po imeni ali ID. Možnosti
sortiranja so prikazane na sliki 2.6.3.2..
S pritiskom na polje za
vnos se odpre
tipkovnica za vnos
besedila

S pritiskom na
tipko OK
potrdimo vnos

Verzija 1.4.5
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Slika 2.6.3.2. Načini sortiranja operaterjev s primerom sortiranja po ID

Gumb »Izbriši vse operaterje«, izbriše vse iz baze. Pred brisanjem aplikacija vpraša operaterja za
dovoljenje za izbris. Možno je tudi posamično brisanje, z dolgim pritiskom nanj.
V primeru, da želimo spremeniti obstoječega operaterja na seznamu operaterjev, pritisnemo nanj,
odpre se ekran za spremembo operaterja (slika 2.6.3.3.). S pritiskom na polje, ki ga želimo spremeniti
se odpre okvir za vnos spremembe.

S pritiskom na
operaterja se odpre
meni za spremembo
podatkov o izbranem
operaterju
S pritiskom na polje
se odpre okno za
spremembo
vrednosti

S pritiskom na polje za
vnos se odpre
tipkovnica za vnos
besedila

S pritiskom na tipko OK
potrdimo vnos

Slika 2.6.3.3. Sprememba podatkov operaterja

Verzija 1.4.5

25

NAVODILA ZA UPORABO

GoFiskal.si

Dodajanje novega operaterja izvedemo z gumbom »Novi operater«. Odpre se ekran za vnos
podatkov o novem operaterju (slika 2.6.3.4.). Obvezna polja so Naziv in ID. V kolikor vnesemo
operaterja z že vnesenim ID, bo vnos neuspešen.
Po vnosu vseh zahtevanih podatkov, s tipko OK potrdimo vnos.

Slika 2.6.3.4. Vnos novega operaterja

Verzija 1.4.5
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2.6.4. Sinhronizacija podatkov
Na priloženi sliki (slika 2.6.4.1.) so prikazane možnosti sinhronizacije podatkov. Sinhroniziramo lahko
artikle, kupce, operaterje, medtem ko celotno bazo podatkov lahko pošljemo ali shranimo na SD
kartici. Podatke pošljemo FTP‐jem ali po elektronski poti. Prevzem podatkov naredimo s FTP‐jem.
Postavke FTP‐ja so v parametrih.
Pri pošiljanju stanja artiklov, kupcev, operaterjev ali računov, bo ime datoteke v naslednjem formatu .
(Artikli II Promet II Partnerji II Operaterji)_ID podjetja_Šifra enote_POS_yyyyMMdd_HHmmss.txt
Npr. za stanje računa ( prometa) na dan 03.04.2013 ob 14:40:09 je ime datoteke :
Promet_28813486193_Poslovalnica1_1_20130403_144009.txt
Vse datoteke si ZIP. Zaradi uporabe tipa datoteke končno ime datoteke ima pripono .gzip.
Promet_28813486193_Poslovalnica1_1_20130403_144009.txt.gzip
Po dekompresiji ima novo ustvarjena datoteka pripono txt.
Pri pošiljanju baze podatkov, za isti datum, šifro enote in POS, je ime datoteke :
DB_POS_28813486193_Poslovalnica1_1_20130403_144009.Gzip

Slika 2.6.4.1. Sinhronizacija računov, podatkov in upravljanje z bazo podatkov

Slika 2.6.5.2. Izbira metode sinhronizacije

Verzija 1.4.5
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V nadaljevanju so pojasnjene funkcije vseh opcij programa za sinhronizacijo računov in baze
podatkov.
Opcija

Opis

Sinkhonizacija računa
Današnji računi

Pošiljanje današnjih računov po elektronski poti ali preko FTP‐ja. Pošlje se .gzip
datoteka, ki vsebuje tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh računov na
današnji datum. Kompresirana datoteka ostane na SD kartici kot dodatna hramba
podatkov. V kolikor datoteko pošiljamo FTP‐jem, jo kopiramo v root direktorij
FTP serverja.

Tedenski računi

Pošiljanje računov za obdobje zadnjih sedem dni na elektronski način ali FTP.
Pošlje se .gzip datoteka, ki vsebuje tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh
računov zadnjih sedem dni. Kompresirana datoteka ostane na SD kartici kot
dodatna hramba. V kolikor datoteko pošiljamo FTP‐jem, jo kopiramo v root
direktorij FTP serverja.

Mesečni računi

Pošiljanje računov za tekoči mesec na elektronski način ali FTP. Pošlje se .gzip
datoteka, ki vsebuje tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh računov za
tekoči mesec. Kompresirana datoteka ostane na SD kartici kot dodatna hramba.
V kolikor datoteko pošiljamo FTP‐jem, jo kopiramo v root direktorij FTP serverja.

Vsi računi

Pošiljanje vseh računov na elektronski način ali FTP. Pošlje se .gzip datoteka, ki
vsebuje tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh računov. Kompresirana
datoteka ostane na SD kartici kot dodatna hramba. V kolikor datoteko pošiljamo
FTP‐jem, jo kopiramo v root direktorij FTP serverja.

Upravljanje z bazo podatkov
Backup baze podatkov na
SD karticu

Kreiranje kompresirane datoteke na SD kartici, ki vsebuje bazo podatkov.

Pošiljanje baze podatkov

Pošiljanje baze podatkov na elektronski način ali FTP. Pošlje se .gzip datoteka, ki
vsebuje bazo podatkov. Kompresirana datoteka ostane na SD kartici kot dodatna
hramba. V kolikor datoteko pošiljamo FTP‐jem, jo kopiramo v root direktorij FTP
serverja.

Uvoz baze podatkov

Bazo podatkov je mogoče uvoziti na spominske kartice ali kak drug medij. Po
izboru ukaza za uvoz se odpre okno kjer je potrebno vpisati pot do baze
podatkov. Poleg poti je potrebno na koncu tega zapisa končati s pripono .sqlite

Verzija 1.4.5
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Sinhronizacija podatkov
Pošiljanje artiklov

Pošiljanje artiklov po elektronski poti ali FTP. Pošlje se .gzip datoteka, ki vsebuje
tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh artiklov. Kompresirana datoteka
ostane na SD kartici kot dodatna hramba. V kolikor datoteko pošiljamo FTP‐jem,
jo kopiramo v root direktorij FTP serverja.

Pošiljanje kupcev

Pošiljanje kupcev po elektronski poti ali FTP. Pošlje se .gzip datoteka, ki vsebuje
tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh kupcev. Kompresirana datoteka
ostane na SD kartici kot dodatna hramba. V kolikor datoteko pošiljamo FTP‐jem,
jo kopiramo v root direktorij FTP serverja.

Pošiljanje operaterjev

Pošiljanje operaterjev po elektronski poti ali FTP. Pošlje se .gzip datoteka, ki
vsebuje tekstualno datoteko v csv formatu zapisa vseh operaterjev.
Kompresirana datoteka ostane na SD kartici kot dodatna hramba. V kolikor
datoteko pošiljamo FTP‐jem, jo kopiramo v root direktorij FTP serverja.

Prejemanje artiklov

Prejemanje artiklov preko FTP‐ja. V kolikor je prejet artikel z obstoječo šifro, ne
bo vpisan v bazo. Datoteka, ki jo prejemamo preko FTP‐ja mora biti v root
direktoriju in imeti format zapisa .csv
Ime datoteke, ki jo prejemamo mora biti :Artikli.txt

Prejemanje kupcev

Prejemanje kupcev preko FTP‐ja. V kolikor je prejet kupec z obstoječo ID, ne bo
vpisan v bazo. Datoteka, ki jo prejemamo preko FTP‐ja mora biti v root direktoriju
in imeti format zapisa .csv
Ime datoteke ki jo spejemamo mora biti: Partneri.txt

Prejemanje operaterjev

Prejemanje operaterjev preko FTP‐ja. V kolikor je prejet operater z obstoječo ID
ali šifro , ne bo vpisan v bazo. Datoteka, ki jo prejemamo preko FTP‐ja mora biti v
root direktoriju in imeti format zapisa .csv
Ime datoteke, ki jo prejemamo mora biti :Operaterji.txt

Prejemanje rezervacij

Prejemanje rezervacij preko FTP‐ja. V kolikor je prejeta rezervacija z obstoječo
šifro, ne bo vpisana v bazo. Datoteka, ki jo prejemamo preko FTP‐ja mora biti v
root direktoriju in imeti format zapisa .csv
Ime datoteke, ki jo prejemamo mora biti :Rezervacije.txt

Verzija 1.4.5
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2.7. Parametri
Parametri so razdeljeni v sedem skupin :
-

Podatki o podjetju
Postavke tiskalnika
Blagajna in račun
Podatki za fiskalizacijo
Podatki za FTP
Gesla
Davčna uprava – ECHO

Sprememba katerekoli vrednosti opravimo s klikom na to vrednost ( slika 2.7.1) S pritiskom na tipko
OK, potrdimo spremenjeno vrednost.

S klikom na polje se odpre okvir
za vnos/spremembo vrednosti
S klikom na polje za vnos teksta
se odpre tipkovnica za
vnos/spremembo vrednosti

Slika 2.7.1. Vnos/sprememba vrednosti

Verzija 1.4.5
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2.7.1. Podatki o podjetju
V tej skupini so podatki o podjetju in poslovnem prostoru v katerem se opravlja dejavnost in so
potrebni zaradi registracije poslovnega prostora (slika 2.7.1.1)
Opcija

Opis

Naziv

Omogoča vnos naziva podjetja

Naslov

Ulica poslovnega prostora (brez hišne številke)

Naslov hišna številka

Hišna številka poslovnega prostora

Naslov hišna številka
dodatek
Poštna številka

Dodatek hišni številki poslovnega prostora

Občina

Občina poslovnega prostora

Kraj

Mesto/naselje

ID

Identifikacijska številka podjetja

Šifra poslovnog prostora

Šifra poslovnega prostora

Ime poslovnog prostora

Naziv poslovnega prostora

Delovni čas

Delovni čas poslovnega prostora (npr. Pon ‐ pet 8 ‐ 20, sob 10 ‐ 14)

Ostalo

opis poslovnega prostora v primeru, da nima naslova (terenski delavci,
trgovski potniki, …

Verzija 1.4.5
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Slika 2.7.1.1. Podatki o podjetju

Verzija 1.4.5
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2.7.2 Postavke tiskalnika
V tej skupini so podatki za nastavljanje tiskalnika in podatki potrebni za izpis računa. Izgled ekrana je
prikazan na sliki 2.7.2.1..
Opis funkcij za nastavljanje tiskalnika je prikazan v naslednji tabeli :
Opcija

Opis

Tiskalnik

Prikazuje povezanost s tiskalniki. S pritiskom opravimo izbor.

LineFeedNo

Število znakov, ki predstavlja širino leve margine na računu. Vnašati samo
cele vrednosti.

ČŽŠ‐>CZS

Možnost, ki je lahko vključena ali izključena.

Programska linija 1 ‐ 4

Nastavljanje izpisa na tiskalnik, vrednost je odvisna od tiskalnika in njegovih
parametrov.

Slika 2.7.2.1. Postavke tiskalnika

Verzija 1.4.5
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2.7.3. Blagajna in račun
V tej skupini so podatki o izgledu računa in podobnih parametrih potrebnih za izgled računa kot je
prikazano na sliki 2.7.3.1..
Opcija

Opis

Številka blagajne

Številka blagajne v poslovnem prostoru

ID naprave

Številka naprave /inventurna/

Največja vrednost računa

Omogoča vnos največje vrednosti računa

Polog gotovine

Omogoča vnos vrednosti pologa gotovine

Samo gotovinska vplačila

Omogoča samo gotovinsko obliko plačil in ne daje možnosti pregleda
ostalih vrst plačil pri kreiranju računa

Številčenje računov

Nastavljanje začetne številke računa

Vnos številke dokumenta

omogoča vnos številke dokumenta vezane na izdani račun

Glava računa 1‐5

Prvi dve vrstici se izpisujeta nad nazivom podjetja, vrstice tri in štiri pa
pod nazivom podjetja, vrstica pet se izpisuje po ID številko podjetja

Konec računa 1‐5

Tekst, ki se izpisuje na koncu računa

Slika 2.7.3.1. Podatki za blagajno in račun

Ostale parametre blagajne in računa vidimo, če se po ekranu pomikamo navzdol.
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2.7.4. Podatki za fiskalizacijo
V tej skupini se nahajajo podatki potrebni za fiskaliziranje računa (slika 2.7.4.1.).
Opcija

Opis

Fiskalizacija

Je lahko vključena ali ne. V primeru, da je vključena deluje normalno, če je
pa izključena tedaj se pri izdaji računa ne dela fiskalizacija. Računov izdanih
pri izključeni fiskalizaciji ne moremo več fiskalizirati.

Davčna obveznost

Je lahko vključena ali izključena. Če je vključena tedaj se pri fiskalizaciji
računa pošlje, da je subjekt davčni zavezanec. V primeru, da je izključena, se
pri fiskalizaciji pošlje, da subjekt ni davčni zavezanec

Auto fisk. Prijava

Možnost programa, ki omogoča avtomatsko fiskalizacijo takoj ob vstopu v
program

Auto fisk. Poročila

Opcija programa, ki omogoča izdelavo avtomatske fiskalizacije ob vstopu v
meni Poročila

Številčenje računov

Številčenje računov je lahko po blagajni ali po poslovnem prostoru. Če je
izbrano po blagajni, v tem primeru imajo vse blagajne v poslovnem prostoru
svoje številčenje. Če pa je po poslovnem prostoru potem imajo vse blagajne
enotno številčenje.

Izberi file

Zažene se raziskovalec za izbiranje certifikata za fiskalizacijo. Za to je
potrebno imeti instaliran raziskovalec na blagajni. Če raziskovalec ni
instaliran je ta funkcija onemogočena.

Certifikat

Vnesti je potrebno celotno pot certifikata za fiskalizacijo. Uporabiti je možno
opcijo Izberi file, če drugače ni mogoče izbrati certifikata

Geslo

Geslo za certifikat za fiskalizacijo

Timeout

Čas čakanja na odgovor davčne uprave pri fiskalizaciji v milisekundah. Vnesti
je samo cele vrednosti. Če v predvidenem času ni odgovora je treba prijaviti
napako pri fiskalizaciji.

URL

Naslov URL servera za fiskalizaciju

Prijava Poslovnog
prostora
Zapiranje poslovnega
prostora

Davčni upravi se pošljejo podatki o poslovnem prostoru

Verzija 1.4.5
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Pomembno ! V primeru, da se poslovni prostor zapre ni mogoče več fiskalizirati računov s tega
poslovnega prostora. Poslovnega prostora z enako šifro ni mogoče ponovno odpreti.

Slika 2.7.4.1. Podatki za fiskalizacijo

Verzija 1.4.5
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2.7.5. Podatki za FTP
V tej skupini so podatki za dostop do FTP serverja za sinhronizacijo podatkov z osrednjo bazo, prikaz
izgleda ekrana je na sliki 2.7.5.1..
Opcija

Opis

Host

Naslov FTP serverja

Port

Port za povezavo na FTP server

Username

Uporabniško ime za povezavo na FTP server

Geslo

Geslo za povezavo na FTP server

Auto backup Prijava

Avtomatska izdelava kopije podatkov ob vstopu v aplikacijo

Auto backup Poročila

Avtomatska izdelava kopije podatkov ob vstopu v meni poročila

Izbira lokacije zs skladiščenje Možnost spremembe hranjenja podatkov. Priporočljiv je zunanji disk
podatkov

Slika 2.7.5.1 Podatki za FTP

Verzija 1.4.5
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2.7.6. Gesla
V tej skupini se nahajajo podatki za spremembo gesel, kot je prikazano na sliki 2.7.6.1.
Opcija

Opis

Geslo ‐ koristnik

Omogoča spremembo gesla koristnika

Geslo – administrator

Omogoča spremembo gesla administratorja

Slika 2.7.6.1 Ekran za upravljanje z gesli

2.7.7 Aktivacija aplikacije
Aplikacijo je mogoče aktivirati trajno ali na mesečni osnovi.

Slika 2.7.7.1 Ekran za aktivacijo

Aktivacija na mesečni osnovi se lahko podaljša za par mesecev v naprej z kupnjo oz. vnosom več
aktivacijskih kod. Za aktivacijo aplikacije izberemo v glavnem meniju Parametri/Aktivacija aplikacije.

Verzija 1.4.5
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Slika 2.7.7.1 Dostop do aktivacije aplikacije

POMEMBNO: Pri prvi aktivaciji ali v slučaju, ko je aktivacija potekla aktivacijska koda je veljavna
samo tistega dneva, ko ste je prejeli! Datum poteka mesečne naročnine lahko zasledite na začetnem
ekranu aplikacije.

Slika 2.7.7.3 Datum poteka mesečne naročnine

2.8. Izhod
Omogoča izhod iz aplikacije.

Verzija 1.4.5
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3. Pogosta opravila
V tem poglavju so v kratki obliki navedena najpogostejša opravila pri uporabi aplikacije.

3.1. Preverjanje in fiskalizacija nefiskaliziranih računov
Če pride do napake pri fiskalizaciji izdanega računa, bo aplikacija prikazala obvestilo, da je prišlo do
napake in navedla vzrok. (slika 3.1.1.). Račune je možno ponovno fiskalizirati v meniju »Transakcije«.
Račune lahko fiskaliziramo posamični ali vse skupaj z uporabo ustreznega ukaza.

Slika 3.1.1. Napaka pri fiskalizaciji

Nefiskalizirane račune preverimo v meniju »Poročila«. Znotraj menija označimo na „nefiskalizirani
računi“ in izberemo časovno obdobje, da bi zajeli vse račune. S pritiskom na tipko »Pregled« dobimo
blagajniški izpis. Na dnu blagajniškega izpisa so nefiskalizirani računi. Vrnemo se nazaj na ekran
«Transakcije«, kjer nefiskalizirane račune fiskaliziramo in stanje ponovno preverimo v poročilih.
Pogosta napaka pri fiskalizaciji je izključen podatkovni promet. To je treba na napravi preveriti.
Račun je možno naknadno izpisati ali stornirati v meniju transakcije (poglavje 2.4. transakcije).
Izpis več računov za neko časovno obdobje (npr. vsi današnji računi) pa v meniju Poročila (poglavje
2.5. Poročila)

Verzija 1.4.5
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