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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-
2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; 
prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.« 



Praktično delo 
 
 
1. Kreirajte arhiv na namizju. 
2. Odprite modul Skladišče. 
3. Na namizju naredite bližnjico do registra: Prejemi. 
4. Kreirajte prodajno naročilo. 
5. Kreirajte dobavo iz naročila. 
6. Iz nabavnega naročila kreirajte prejem blaga. 
7. Iz dobave kreirajte vračilo blaga kupcu. 
8. Kreirajte POS fakturo (maloprodajni račun). 
9. Na pravilen način se odjavite iz Hanse (po koncu delovnega časa). 
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Prodajni proces  
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Nabavni proces 
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Prodajni naročilo (Navodila za delo) 

 

 PONUDBA 
 
Ponudbe kreiramo v modulu: Ponudbe‐‐‐register: Ponudbe‐‐‐Novo 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Kreiranje nove ponudbe 

 

 »Stranka«  vpišemo  šifro  stranke  na  katero  se  ponudba  nanaša  (lahko  jo  izberemo  iz 
šifranta s pritiskom na tipki Command + ENTER).  

 

 V polje »Plačilni pogoji« se prenese podatek, ki je vezan na stranko. Lahko tudi spremeni s 
kombinacijo tipk Command+Enter. 

 

 »Velja do«: vpišemo datum veljavnosti ponudbe. 
 

 »Verjetnost«: s številko od 1 do 100 vpišemo verjetnost ugodne rešitve/sprejema ponudbe 
(številka je izražena v %). 

 

 Status ponudbe je ob kreiranju vedno »Odprto«. Ko mine rok odločitve je komercialist, ki 
ponudbo kreira dolžen status spremeniti v »Potrjeno« ali »Zavrnjeno«! 
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 Na zavihku »Dob« (dobava) vnesemo ponujene »Pogoje« in »Načine dobave«. V primeru, 
da želimo izpis ponudbe v drugem jeziku, le tega izberemo v polju »Jezik«.  

 

 Zavihek »Naslov dobave«:  vnesemo naslov dobave  v primeru  če  se  razlikuje od naslova 
fakture 

 

V tabelo pod vnosnimi polji vnesemo željene artikle: 

• Šifra »artikla« (izberemo jo iz šifranta s tipko Command + ENTER), 
• »Količina«: vnesemo količino artikla, 
• Popust (»%«) poljubno glede na pozamezno vrstico/artikel. 

 

 

Iz  Ponudbe  lahko  kreiramo  Prodajno  naročilo  preko  operacijskega  menija  v  ponudbi: 

Operacije‐‐‐Kreiraj naročilo. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Operacijski meni v ponudbi 

 

 

POROČILA: 

 

Dnevnik – Ponudbe 

Prikaže vse ponudbe: potrjene/nepotrjene. 
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Status ponudb 

Prikaže podroben pregled dogodkov in stanja za posamezno ponudbo. 

 

Dnevnik – Sprejete ponudbe 

Prikaže vse potrjene ponudbe. 

 

 

 PRODAJNO NAROČILO 
 

Modul: Prodajna naročila‐‐‐register: Naročila‐‐‐Novo 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Kreiranje novega prodajnega naročila 

 

 

Stranko vnesemo s kombinacijo tipk Command+Enter. 

 

Plačilni pogoji: prenesejo se samodejno, če so predhodno definirani glede na kupca. Lahko jih 

pa spremenimo/vstavimo s kombinacijo tipk Command +Enter. 
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Lahko vnesemo Planirano dobavo (datum). 

 

Številka naročila kupca: številka se prenese na dobavnico in na fakturo 

 

Zavihek »Pogoji dobave«:  

• »Lokacija«:  Vnesemo  v  primeru,  ko  vemo  iz  katere  lokacije  bomo  izdobavili  blago 

(podatek se prenese na dobavnico), 

• »Način dobave«: vnesemo v primeru, ko vemo kakšen bo način dostave (podatek se 

prenese na dobavnico), 

o »Cenik«  Vnos  posebnih  cenikov.  V  primeru  šolske  sezone  ali  podobnih  popustov.  Cenik  je 
definiran na posamezni stranki.  

o »Jezik«. : v primeru, da želimo izpis ponudbe v drugem jeziku  

 

Zavihek »Naslov fakture«: 

• Vnesemo naslov fakture v primeru, če ga nismo definirali za izbrano stranko ali pa če 

se razlikuje od izbranega. 

 

Zavihek »Naslov dobave«: 

• Vnesemo naslov dobave v primeru, če ga nismo definirali za izbrano stranko ali pa če 

se razlikuje od izbranega. 

 

V tabelo pod vnosnimi polji vnesemo željene artikle: 

• Šifra »Artikla« (izberemo jo iz šifranta s tipko Command + ENTER), 

• »Količina«: vnesemo količino artikla, 

• Popust (»%«) poljubno glede na pozamezno vrstico/artikel. 
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Zavihek »F«: 

• Na  tem  zavihku  lahko  izberemo  vrstično  lokacijo.  V  primeru,  ko  artikle  ne  bomo 

izdobavljali samo  iz ene  lokacije, ampak vsaj  iz dveh. V  tem primeru  je potrebno za 

vse artikle vpisati lokacije.  

 

POROČILA: 

 

• Dnevnik-naročila 

Omogoča prikaz vseh fakturiranih, nefakturiranih, delno dobavljenih, dobavljnih in 

zaključene naročila. 

 

• Odprta naročila 

Po naročilih prikaže, katera naročila niso izdobavljena. 

 

• Naročila za fakturiranje 

 Naročila, ki jih moramo fakturirati. 

 

• Naročeni artikli 

Prikaže naročene artikle, kateri še niso bili izdobavljeni 
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POS maloprodaja (Navodila za delo) 

UVOD  
 
POS je bil razvit za rabo v prodajalnah/skladiščih, kjer je hitrost in lahek vpis največja 

prednost. Lahko je povezan z večimi zunanjimi napravami, recimo tiskalniki, zasloni, 

blagajnami in podobnimi napravami. Point of sale modul deluje z večimi moduli HansaWorld 

in ustvarja in pošilja računovodske transakcije v modul Glavna knjiga in razvrednosti zaloge v 

modulu Skladišča. 

 

Uporabljali bomo POS račun v modulu Knjiga prodaje. V Master Controlu (Glavnem oknu) 

izberimo modul Knjiga prodaje in odprimo register Fakture. Odpre se nam brskalno okno 

vseh faktur.  Če želimo kreirati nov POS račun izberemo gumb Novo. Prikaže se nam okno za 

vnos novega POS računa.  

 

Vsi uporabniki v prodajalni bodo imeli nastavljeno tako, da se bo pri prijavi avtomatsko 

odprla POS faktura. 

 

ZAČETEK PRODAJE  
 

Preden začnemo prodajati, je potrebno odpreti sejo. Če tega ne bomo naredili nas bo program 

opozoril: Ni odprte seje! 

 

 

Slika 1: Opozorilo - Ni odprte seje 
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Sejo odpremo v Blagajniškem poročilu. Blagajniško poročilo se nahaja v operacijskem 

meniju POS fakture. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Blagajniško poročilo 

 

Odpre se nam Blagajniško poročilo, kjer kliknemo na podčrtano besedilo Odpri sejo. Prikaže 

se nam okno POS seja:Novo.  Okno shranimo in zapremo. Seja je sedaj odprta in lahko 

začnemo s prodajo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Otvoritev seje 

 

Stranka se nam samodejno vpiše (Končni kupec), ki ima predhodno definirane plačilne pogoje 

(GO-gotovina). V primeru, da kupec ni fizična oseba, ampak pravna, potem lahko s 

kombinacijo tipk Command+Enter vnesemo kupca iz šifranta Kontaktov. 
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Če kupca nimamo shranjenega v šifrantu Kontakti, izberemo gumb Novo. Odpre se nam okno 

za vnos Kontakta. Na vrhu ga označimo kot Kupec izberemo kategorijo kupca in na zavihku 

Podjetje vpišemo DDV ID št., oziroma davčno številko kupca. Na koncu obvezno izberemo 

gumb Posodobi naslov. Ta funkcija nam omogoči prenos vseh podatkov tega kupca iz davčne 

baze podatkov na kartico kontakt v Hansi. 

 

 

 

 

 

Slika 4: Kartica za vnos novega kontakta/stranke 

 

 

POSTOPEK PRODAJE  
 

Lahko začnemo z vnosom artiklov. Ko jih poskeniramo preko čitalca črtnih kod opazimo, da 

se nam samodejno vnesejo na POS račun vsi potrebni podatki o artiklu. Prodajalec vnese 

samo količino. 

 

V primeru, da artikel nima črtne kode in ga ne moremo poskenirati, lahko direktno vpišemo 

kodo v polje Artikel. Drugi način je, da kliknemo na gumb (ime artikla), ki se nahaja v 

spodnjem delu POS računa. Količino dodajamo lahko tako, da klikamo na gumb artikla. Vsak 

klik na gumb pomeni dodatno količino (+1). 
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Slika 5: Vnos artiklov 

 

 

Gumb Izbriši: uporabljamo za brisanje. Lahko pa uporabimo tipko Backspace (tipka za 

brisanje) na tipkovnici.  

Gumb Vnesi: uporabljamo za navigacijo med vnosnimi polji. Lahko uporabimo tudi smerne 

tipke na tipkovnici.  

 

 

 

Gumb Gumbi: prikaže nam dodatne funkcije:  

 

- Status faktur - prikaže nam status/zgodovino fakture, 

- Skrita vrstica - uporabljamo takrat, ko uporabljamo nek komentar glede POS fakture. Naš 

komentar ne bo  viden na POS fakturi. 

- Koledar - Prikaže nam koledar, 
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- Aktivnost - kreiramo aktivnost, 

- Artikli - vrnemo se nazaj na gumbe artiklov, 

- Pogoji - vnesemo pogoje, datume in ostale podatke, ki se nanašajo na stranke, 

- Naslov - vpišemo naslov za fakturiranje, 

- Fakture - prikaže nam brskalno okno faktur, 

- Številka - prikaže nam numerično tipkovnico (v primeru, ko nimamo tipkovnice), 

- Vračilo - odpre nam fakturo z negativnimi vrednostmi (v primeru vračila blaga). 

 

Gumb Prijava: uporabljamo za odjavo/prijavo v Hanso. 

Izberemo način plačila: Gotovina, Plačilna kartica, Prejeti darilni boni. 

 

 

Vnesemo znesek, ki nam ga je dala stranka. Razliko nam samodejno prikaže v oknu Menjava. 

Za zaključek in izpis računa uporabimo gumb KONČAJ. 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Vnos zneska in izpis računa 
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Tekom dneva se lahko zgodi, da vzamemo ali položimo v blagajno gotovino. Vse podobne 

transakcije je potrebno zabeležiti! V operacijskem meniju imamo funkcijo Blagajniški 

prejemek in Blagajniški izdatek. 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Operacijki meni POS računa 

 

V Blagajniški prejemek vnašamo vse prilive, ki niso bili fakturirani. 

 

 

 

 

Slika 8: Blagajniški prejemek 

 

V Blagajniški izdatek vnašamo vse odlive, ki niso bili fakturirani. 

 

 

 

 

Slika 9: Blagajniški izdatek 
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VRAČILO BLAGA KUPCA 
 

Če ima stranka račun, poiščemo fakturo jo Dupliciramo in vnesemo negativne vrednosti. 

Drugi način je, da pritisnemo gumb »Gumbi« in nato gumb »Vračilo«. Odpre se nam nova 

faktura z negativnimi vrednostmi. Popravimo podatke, če je potrebno (artikle in količine). Na 

fakturi ostanejo samo artikli in količine, ki jih kupec vrača. Če je bilo plačano z gotovino, v 

polje GOT. vpišemo gotovino, ki jo moramo vrniti kupcu.  Polje Menjava mora biti vedno 0!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Gumb »Vračilo« 

 

Če stranka nima računa uporabimo poročilo Zgodovina artikla. Tega najdemo v modulu: 

Skladišče--->Poročila: Zgodovina artikla. Vnesemo artikel in obdobje v katerem je bila 

kreirana faktura. Ko fakturo najdemo imamo dva načina vračila blaga kupca, ki sta opisana v 

zgornjem primeru. 

 

V primeru da kupec nima fakture in jo mi ne iščemo, lahko kreiramo novo fakturo in vpišemo 

negativne vrednosti. Vendar to ni priporočljivo, ker ne vemo, ali smo ta artikel res prodali. 
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V primeru, da nam kupec še isti dan vrača artikel, je postopek opisan v nadaljevanju ... V primeru, da nam kupec še isti dan vrača artikel, je postopek opisan v nadaljevanju ... 

  

BLAGAJNIŠKO POROČILO  
 

Blagajniško poročilo nam prikaže vse transakcije (prilive in odlive) znotraj ene seje (enega 

dneva).  Blagajniško poročilo se nahaja v operacijskem meniju POS fakture.  

 

V primeru, da nam kupec še isti dan vrača blago, lahko v tem poročilu hitro najdemo fakturo. 

Izberemo način plačila (gotovina, TRR) in poiščemo primerno fakturo. Odpremo jo s klikom 

na njeno podčrtano številko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: POS računi v Blagajniškem poročilu 
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V PRIMERU ZAMENJAVE BLAGA   
 

Poiščemo fakturo, po kateri bomo naredili zamenjavo blaga.  Odločimo se za enega izmed 

dveh načinov vračila blaga (Dupliciraj ali gumb Vračilo). Na fakturi pustimo artikel z 

negativno vrednostjo,  ki je predmet zamenjave. Zbrišemo vrstico, kjer je vnos gotovine in v 

isto vrstico vnesemo nov artikel. Opazimo lahko da se polje »Znesek« spreminja. Če je znesek 

negativen, pomeni da moramo kupcu vrniti denar. Ko izberemo način plačila in če se 

premaknemo na katero koli druge polje, nam samodejno kopira negativni znesek v polje način 

plačila. Če hočemo zaključiti in izpisati račun, pritisnemo gumb »Končaj«. 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Menjava artikla in vračilo denarja stranki 

 

Če je znesek pozitiven, pomeni da mora kupec doplačati razlliko. Izberemo način plačila in 

vnesemo vsoto, ki smo jo prejeli od kupca. Če hočemo zaključiti in izpisati račun, pritisnemo 

gumb »Končaj«. 
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Slika 13: Menjava artikla in doplačilo stranke 

 

ZAKLJUČEK BLAGAJNE  
 

Denar v blagajni preštejemo in v operacijskem meniju izberemo funkcijo »B. Izdatek«. V 

blagajniški izdatek vpišemo samo znesek, ki ga bomo odnesli iz blagajne (v sef, banko, itd.). 

Denar, ki ga pustimo v blagajni ne vpisujemo. Izberemo načine plačila in vsoto. Ne pozabimo 

na opis, OK in Shrani!  

 

 

 

 

Slika 14: Zaključek blagajne-blagajniški izdatek 

 

 

Čisto na koncu v operacijskem meniju izberemo Blagajniško poročilo in kliknemo na 

podčrtano besedilo Zapri sejo. Prikaže se nam novo okno, kjer izberemo gumb Shrani.  S tem 

ukazom smo zaključili sejo.
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Modul Skladišča (Navodila za delo) 

 

1 MODUL: SKLADIŠČA 

V  glavnem  oknu  kliknemo  ikono  »Modul«,  odpre  se  nam  dodatno  okno  v  katerem 

izberemo »Skladišča«. Tako smo v glavnem oknu v spodnji vrstici dobili vse potrebne 

ikone za naše delo. 

V modulu  Skladišče  lahko  vpisujemo Dobavo blaga, Prejem blaga, Odpisi  zalog  (katere 

več  ne  potrebujemo),  Premik  blaga  iz  ene  lokacije  na  drugo,  vpišemo  Vrnjeno  blago 

kupca,  kreiramo  Vračilo  dobaviteljem  (katero  blago  vračamo),  vpis  Inventure  in 

revrednotenje zaloge. P

 

  

 

 

 

 

 

Slika 1: Modul Skladišča 
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PREJEM BLAGA 

Prejeme  vedno  kreiramo  iz nabavnega naročila!    Ko  blago  pride  na  lokacijo  poiščemo 

rimerno Nabavno naročilo, izberemo Operacije in funkcijo Kreiraj prejem blaga.  p

  

 

 

 

 

Slika 2: Register Prejem blaga 

 

) V no mentu: b vem doku

o loka‐  Vnesem cijo (lokacijo kjer prejemamo blago), 

V polje » vzemnice/dobavnice, ‐  opis« lahko vnesemo Št.pre

Količino ( a), ‐  količina prejetega blag

Variacijo (v kolikor ta obstaja), ‐ 

Serijsko števi o tem parametru), ‐  lko/Številka serije (v kolikor se artikel vodi p

Upor ikor se artikel vodi po tem parametru), ‐  abno do (v kol

Teža (teža artikl‐  a), 

Država porekla (vpisu rastata), ‐  jemo zaradi int

Carinska št./‐  tarifna št. (ni obvezno), 

  OK  in Shrani (zaloga se nam poveča). ‐
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Ko  s  prejemom  blaga  zaključimo,  skeniramo  dobaviteljevo  prejemno  dokumentacijo 

(dobavnice,  itd.)  in  scan  dokumenta  pripnemo  v  priponko  Prejema  (kliknemo  na 

racije in funkcijo Pripni datoteko). priponko, izberemo Ope

V  primeru,  da  imamo  različne  serijske  številke  za  en  artikel,  označimo  željeni  artikel 

(tako, da kliknemo na številko artikla),  izberemo »Operacije« in »Razbij vrstico«.  

Ob prvem prevzemu artikla je naloga skladiščnika, da poskrbi za tehtanje artikla in vseh 

tipov spremne embalaže.  

Morebitno spremno dokumentacijo (certifikat, deklaracijo, ...) skeniramo in pripnemo na 

artikel v šifrantu artiklov.  

Iz prejema bo omogočen izpis poličnih etiket za skladišče in maloprodajo, ter deklaracija 

artikla.  Izpis nalepk z barkodo  in izpis nalepke za deklaracijo bosta omogočena vendar 

bolj kot redka izjema kot pravilo. 

V  primeru,  ko  nam  dobavitelj  dostavi  višek  blaga,  ga  ne  prevzamemo,  ampak 

kontaktiramo  nabavo!  Če  nam  nabava  odobri  prevzem  viška,  potem  kreiramo  NOVI 

rejem iz NOVEGA nabavnega naročila, ki ga kreira nabava! p

 

V primeru, da dobimo nepravilno opremljeno blago od dobavitelja (blago ni označeno po 

standardu EAN in opremo artiklov z deklaracijami) ga shranimo na lokacijo Karantena 

in  o  zadevi  preko  aktivnosti,  obvesti  nabavo  o  problemu.  Nabava  se  nato  odloči  kaj  z 

rtikli… a
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1.1 VRAČILO DOBAVITELJU 
Vračilo  dobavitelju  vedno  kreiramo  iz  »Prejema«.    To  naredimo  tako,  da  odpremo 

rimeren »Prejem blaga« izberemo »Operacije« in funkcijo »Kreiraj vračilo blaga«. p

  

 

 

 

 

S

 

lika 3: Register Vračilo blaga dobavitelju 

 odpre  se  nam  nov  dokument  v  katerem  spremenimo  »Količina«  in  »Artikel«,  po 
potrebi tudi »lokacijo« (če je prišlo do medskladiščnega premika in blago ni na isti 
lokaciji), 

 v  polje  »Opis«  napišemo  dodatno  pojasnilo  za  vračilo  blaga.  Opis  se  nam  izpiše  v 
brskalnem oknu »Vračila dob.«, 

 v polje »Razlog« zakaj blago vračamo (predhodno vnešeno besedilo). 

 Priložimo  skeniran  reklamacijski  zapisnik!  To  naredimo  tako,  da  kliknemo  na 
priponko  (zgornji  desni  kot  dokumenta)  ,  izberemo  »Operacije«  in  »Pripni 
dokument«. 

 V kolikor je to mogoče našemu vračilu pripnemo tudi  izpis originalne dobavnice po 
lag obavil (ta se nahaja v priponki prejema), kateri nam je dobavitelj b o d

 a koncu še obkljukamo OK in shranimo.  n

 

Brisanje vrstice (artikov) v dokumentu  

Vrstico  v  dokumentu  brišemo  tako,  da  se  postavimo  na  začetek  vrstice,  jo  označimo 

kliknemo) in pritisnemo Backspace (tipka za brisanje). 

:

(
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1.2 DOBAVNICA (izdaja blaga)  
Izdaja blaga se za skladišče prične, ko prodajnik  iz prodajnega naročila kreira nalog za 

izdajo  (nepotrjena  dobavnica,  ki  je  lahko  tudi  produkt  spletnega  naročila).    To  naredi 

tako,  da  odpre  Prodajno  naročilo  izbere  »Operacije«  in  funkcijo  »Kreiraj  dobavo«. 

Skladiščnik odpre  seznam dobav  iz katerega  je  lepo  razvidno katere dobave čakajo na 

izdobavo. 

Skladiščnik torej vse naloge za izdajo (nepotrjene dobavnice/neOKjane) sortira glede na 

način  dobave  (pošta,  lastna  dobava,  osebni  prevzem).  Glede  na  dogovorjene  čase 

izdobave se loti priprave paketov, ki bodo odpremljeni v najkrajšem času (glede na način 

dobave).   

Razpoložljiva zaloga se zmanjša, ko se dobavnica potrdi (OK in gumb Shrani)! 

Sistem bo omogočal dva načina izdobave blaga: 

S čitalcem črtnih kod ali pa z direktnim vpisom na dobavnico. 

1.  S čitalcem črtnih kod: 

• V roke vzame »zabojček«, katerega številko vnese v dobavnico. Za vpis podatkov v dobavnico in 
»obdelovanje« dobavnice uporabi prenosni terminal s črtno kodo. Vsak artikel iz dobave odčita in 
vnese izdobavljeno količino. Artikle polaga v zabojček.  

 
• Ko  konča  z  izdobavo,  zabojček  odloži  na  tehnico  in  na  skladiščnem  računalniku  odpre  izbrano 

dobavnico. S pritiskom na gumb izvede kontrolo teže zabojčka z  artikli proti  teži, ki  jo  izračuna 
računalnik glede na vnešene teže artiklov. V kolikor je teža v okvirju 0,5% se dobava zaključi  in 
natisne. V primeru da se  teža zabojčka  razlikuje od  izračunane  teže se  izdobavljene količine na 
dobavnici  izbrišejo  in  zahtevajo  ponovni  ročni  vnos  (štetje  artiklov  v  zabojčku).  Po  končanem 
ponovnem štetju ima skladiščnik možnost dobavnico ročno zaključiti neglede na težo. 

 
• Iz  sistema  se  natisne  željeno  število  dobavnic  (ikona  »Tiskalnik«)  in  spremnica  za  kurirsko 

službo  (Operacije Tiskaj  spremnico).  V  primeru,  da  se  paket  pošilja  z  odkupnino  se natisne 
poleg dobavnice še posebna položnica z vsemi potrebnimi podatki (Operacije Tiskaj posebno 
položnico). 

 
• Iz  sistema  se  prav  tako  natisne  izbrano  številko  transportnih  nalepk,  na  katerih  se  nahajajo 

podrobnosti naročila. S  temi nalepkami se nato opremi vsakega od paketov, ki  jih  izdobavljamo 
(Operacije Tiskaj prevozne nalepke). 
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• Pripravljeno  izdobavo  potrdimo  (OK)  in  pakete  shranimo  na  lokaciji  predvideni  za  predajo 
paketov kurirski službi oz. šoferju. 

 

2

 

.  Direktni vpis na dobavnico: 

 

 

 

 

 

S

 
lika 4: Register Dobavnica 

• Način dobave: Samo v izrednih primerih. Vedno se nam kopira iz prodajnega naročila 

• Določi lokacijo  

 Če jo določi v glavi dokumenta, potem velja za vse artikle na dobavnici. 

 V  določenih  primerih  se  bo  zgodilo,  da  naročila  kupca  ne  bomo  mogli  v  celoti  izpolniti  iz 

centralnega skladišča. V takih primerih bo naloga skladiščnika da preko poročila razpoložljivosti 

zalog    za  lokacije  naročilo  posreduje  preko  aktivnosti  lokaciji  (maloprodaji),  ki  naročilo  lahko 

izpolne  v  celoti.  V  kolikor  take  lokacije  ni,  se  naročilo  kompletira  na  več  lokacijah  in  kupcu 

posreduje z več lokacij (seveda z ločenimi dobavnicami). Na dobavi bo možno vrstično izbiranje 

lokacije, kar pomeni, da se bomo izognili nepotrebnim premikom blaga za namen priprave izdaje. 

Take dobavnice bodo imele na izpisu dve podpisni polji v kateri se bosta podpisala skladiščnik in 

dgovorni v trgovini. o

 

• Dodamo  »Privzete  artikle«.  To  so  artikli,  ki  jih  uporabljamo  za  pripravo  pošiljk  (kartonske  škatle, 

lepilni trak, kuverte). Zaloga le teh se bo z vsako pošiljko odpisovala, kar nam bo dalo vpogled v porabo 

 teh artiklov. in zalogo

• vpiše se seri  serije, jska številka/številka

• Št. Paketov: vrtično vpisovanje na zavihku F, 

• oličina: število artiklov v paketih (ročni vpis). K
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• Ko  konča  z  izdobavo  zabojček  odloži  na  tehnico  in  na  skladiščnem  računalniku  odpre  izbrano 

dobavnico.  S  pritiskom  na  gumb  izvede  kontrolo  teže  zabojčka  z  artikli  proti  teži,  ki  jo  izračuna 



računalnik  glede  na  vnešene  teže  artiklov.  V  kolikor  je  teža  v  okvirju  0,5%  se  dobava  zaključi  in 

natisne.  V  primeru  da  se  teža  zabojčka  razlikuje  od  izračunane  teže  se  izdobavljene  količine  na 

dobavnici  izbrišejo  in  zahtevajo  ponovni  ročni  vnos  (štetje  artiklov  v  zabojčku).  Po  končanem 

ponovnem štetju ima skladiščnik možnost dobavnico ročno zaključiti neglede na težo.  

 

• Iz sistema se natisne željeno število dobavnic (ikona »Tiskalnik«) in spremnica za kurirsko službo. V 

primeru,  da  se  paket  pošilja  z  odkupnino  se  natisne  poleg  dobavnice  še  posebna  položnica  z  vsemi 

potrebnimi podatki (Operacije Tiskaj posebno položnico). 

 

• Iz  sistema  se  prav  tako  natisne  izbrano  številko  transportnih  nalepk,  na  katerih  se  nahajajo 

podrobnosti  naročila.  S  temi  nalepkami  se  nato  opremi  vsakega  od  paketov,  ki  jih  izdobavljamo 

(Operacije Tiskaj prevozne nalepke). 

 

• Pripravljeno izdobavo potrdimo (OK) in Shranimo. Pakete shranimo na lokaciji predvideni za predajo 

paketov kurirski službi oz. šoferju. 

 

 

1.3 VRAČILO KUPCA 
Vračilo kupca je dokument, ki je vedno povezan z dobavo. Od kupca vedno zahtevamo da 

svoje  željeno  vračilo  opremi  s  kopijo  dokumenta  po  katerem  je  blago  dobil.  V  kolikor 

edba vračila blaga ni mogoča! dokumenta kupec ne dostavi izv

Vračilo  kupca  kreiramo  samo  iz  dobavnice  po  kateri  smo  mu  blago  izdobavili.  To 

naredimo  tako  da  odpremo  primerno  dobavnico,  izberemo  »Operacije«  in  funkcijo 

»Kreiraj vračilo blaga«. Tako poskrbimo za vračilo blaga po pravi nabavni  ceni  in na 

pravo lokacijo.  

Vračilo blaga  je mogoče preko dokumenta  tudi na  lokaciji  različne od  tiste  iz katere  je 

ilo blago izdobavljeno. b
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Ko se nam odpre dokument »Vrnjeno blago« vnesemo:e nam odpre dokument »Vrnjeno blago« vnesemo: 

 

  

 

 

Slika 5: Register Vračilo blaga kupca 

 

 Loka» cija« vnesemo lokacijo skladiščenja vrnjenega blaga (REK‐reklamacijsko skl.) , 

 »Opis«  dodatno  pojasnilo  za  vračilo  blaga.  Opis  se  nam  izpiše  v  brskalnem  oknu 
Vrnjen» o blago«, 

 »Razlog«  zakaj  stranka  vrača  blago  (predhodno  definiran  tekst).  V  nekem obdobju 
nam lahko nudi za dobro statistiko, 

 oličina« k» K oliko blaga je bilo vrnjeno. 

 Na  ponko ilo), pri  lahko pripnemo dokumentacijo (reklamacijsko poroč

 OK in Shrani (zaloga se je povečala na reklamacijskem skladišču). 

 

 

Brisanje vrstice v dokumentu: 

Vrstico  v  dokumentu  brišemo  tako,  da  se  postavimo  na  začetek  vrstice,  jo  označimo 

(kliknemo) in pritisnemo Backspace (tipka za brisanje). 

V primeru, ko kupec vrača blago z namenom zamenjave artikla skladišče samo poskrbi 

za  zamenjavo. V primeru  zahteve po  vračilu denarja pa  se  kupcu  vrne denar  glede na 

lačilno sredstvo s katerim je kupec plačal originalno dobavo. p
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1.4 PREMIK BLAGA (medskladiščni premik blaga) 
Za interne premike blaga med skladiščnimi lokacijami se bo uporabljal register: Premik 

blaga.  Premiki  blaga  bodo  v  uporabi,  med  drugim  za  bremenitev  lokacij  trgovskih 

potnikov in dnevno polnjenje prodajnih polic iz priročnih skladišč v trgovini. 

1. Skladiščnik vpiše:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ka 6: register Medskladiščni premik (odprema blaga) 
 
Sli
 
 
•  Datum naročila 

•  lokacija iz katere se bo blago prema

jo (lokacija kamor blago premikamo) 

Iz lokacije ( knilo) 

•  Na lokaci

•  Vpišemo artikel 

•  Naročeno količino vpiše v stolpec »Zahtevana količina«  

•  S  kljukico  »Potrjeno«  potrdimo  naročilo  premika  blaga,  ne  izvedemo  pa  še 

amega premika.  s

 

2.  Ko se izvrši fizični premik blaga (glede na organizacijo dela v podjetju, se lahko obe 

ejanji zgodita hkrati), se izpolni: d
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Slika 7: register Medskladiščni premik (prejem blaga) 

 

•  datum prejema blaga 

a v stolpec »•  vpiše se prejeta količin Prejeta količina« 

•  potrdimo  s  kljukico  »Prejeto«,  v  tem  trenutku  se  izvede  knjigovodski  premik 

laga b

 

V kolikor je blago dlje časa na poti med enim in drugim skladiščem, uporabimo lokacijo 

»Via« in evidentiramo količino v stolpec »Posl. kol.«. V primeru, ko nam trgovski potnik 

revaža blago iz ene lokacije na drugo. p

 

 

1.5 INVENTURA 
1.  Postopek  kratkih »dnevnih« inventur: 

Skladiščnik se vsaj 1x tedensko  (v času manjše obremenitve skladišča) odloči za popis 

določene pozicije znotraj skladiščne lokacije.  

Popisa se loti s čitalcem oz. prenosnim terminalom na katerem je nameščen klient HW v 

on‐line načinu. Za popis  se odpre nov dokument z naraščujočo vzporedno številko. To 

naredi tako, da odpre register »Inventura« in funkcijo »Novo«. 

a

‐  skenira koda police oz. skladiščne pozicije 

.) Vnos inventure s čitalcem črtnih kod potek na sledeč način: 

  skenira kodo artikla iz polične etikete 

  vnese prešteto količino artikla. 



 

  Shrani dokument 
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Skladiščniku  je  omogočen  takojšnji  vpogled  v  stanje  zaloge  artikla  oz.  podatek  ali 

prešteta količina odstopa od tiste v sistemu. Stanje zaloge lahko vidimo na čitalcu ali pa 

odpremo poročilo: Spisek zalog.  

V  primeru  razlik  se  v  PDF  obliko  shrani  poročilo  »Inventurna  primerjava«  (modul 

Skladiščeporočila:  Inventurna  primerjava).  Poročilo  se  pripne  na  aktivnost  (na 

priponko), ki od odgovorne osebe (nabava) zahteva potrditev uskladitve zalog. 

Uskladitev  zalog  se  izvede  z  uporabo  avtomatske  obdelave  »Inventurna 

primerjava«(modul:  Skladiščrutine:  ObdelaveInventurna  primerjava),  ki  za 

primanjklaje  in  viške  kreira  prejeme  ali  odpise  artiklov.  Za  neznana  odstopanja  oz. 

artikle, ki  jih ne želimo odpisati se uporabi skladiščni premik na  lokacijo »Odstopanja 

zaloge  (OZ)«  (register  »Premik  blaga«).  Iz  te  lokacije  se  lahko  ob  izvajanju  letnega 

opisa nato vršijo uskladitve / poboti artiklov. p

 

b.) Vnos inventu ita

dpremo novo »Inventuro« (register »Inventura« in funkcija »Novo«). 

re brez č lca črtnih kod (direktni vnos): 

O

  

 

 

 

S

 

lika 8: register Inventura 

Vnesemo: 

 kacijo  tipk Command+Enter), lo  (kombinacija

 artikel«»  ime artikla, 

 količino« količino
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»  izbranega artikla, 

 »serijsko  številko«  samo  v  določenih  primerih  (ko  je  artikel  voden  po  serijski 

številki), 



 Pozi» cija« Na zavihku »C« vnašamo »pozicije« artikla, 

 »Opis« dodaten opis... Komentar Opisa bo viden v brskalnem oknu Inventura. 

 

 

2.  Postopek letne inventure: 

Tako kot pri dnevnih  inventurah poteka popis z branjem kode pozicije, kode artikla  in 

količine.  (v  primerih  določenih  artiklov  bo  potrebno  tudi  branje  oz.  vnos  serijske 

številke). 

o  na določeni poziciji, doKo končamo s popis m kument inventure shranimo.  

Poženemo  poročilo  »Inventurna primerjava«  (samo  za  svojo  pozicijo)  in  poizkusimo 

odkriti razloge za morebitna odstopanja. Manjkajoče artikle poizkusimo najti na drugih 

skladiščnih pozicijah / lokacijah. 

Ko  popisna  skupina  konča  s  svojim  delom  natisne  »Inventurno  primerjavo«  za  vse 

popisane  pozicije!  Reševanje  odstopanj  prepusti  inventurni  komisiji,  ki  po  potrebi 

izvede ponovno štetje. 

Inventurna  komisija  nato  z  uporabo  obdelave  kreira  predloge  inventurnih  viškov  in 

manjkov.  Predloge  dokumentov  nato  »obdela«  (modul:  Skladiščerutine  :Obdelave 

Inventurne primerjave) s poboti artiklov oz. zamenjavami (Primer: ko nam artikel pade 

za  omaro  in  ga  kasneje  najdemo  ali  v  pa  primeru,  ko  imamo moder  Pilot  svinčnik  in 

moder  X  svičnik.  Zaloga  kaže,  da  je  en  moder  Pilot  svinčnik  več  kot  je  pokazala 

inventura‐višek, moder X svičnik pa eden premalo kot je pokazala inventura‐manjko. V 

tem primeru se naredi prejem za moder Pilot svinčnik in odpis za moder X svinčnik.  

Ko so predlogi dokumentov prečiščeni  se  te shrani  in potrdi. Vedno potrdi  (OK)  samo 
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inventurna komisija! 

Ob  urejanju  viškov  in  primanjkljajev  se  inventurna  komisija  loti  tudi  lokacije 

»Odstopanja zaloge (OZ)«, kjer lahko viške ali manjke pobota. Omenjena lokacija mora 

biti tekom izvajanja letne inventure v celoti spraznjena. Vodja popisne komisije je dolžan 

v  PDF  obliki  natisniti  poročilo  »Spisek  zalog«  na  lokaciji  »Odstopanja  zaloge«  in  ga 

pripeti inventurnemu dokumentu znotraj sistem HW (register: Inventura). 



PO ILA: ROČ

•  Analiza starosti zalog (pregled po datumu roka artikla), 

i pogoji), •  Dnevnik odpisov zalog (seznam odpisov parametriziran s klasičnim

•  Dnevnik dobav (seznam dobav parametriziran s klasičnimi pogoji), 

•  Dnevnik prevzemov (seznam prevzemov parametriziran s klasičnimi pogoji), 

oji), •  Dnevnik vračil dobavitleju (seznam vračil parametriziran s klasičnimi pog

•  Dnevnik vračil kupca (seznam vračil parametriziran s klasičnimi pogoji), 

, •  Inventurna primerjava (poročilo, ki nam glede na popis izkaže viške / manjke)

), •  Inventurni list (seznam artiklov po lokacijah – za klasično izvedbo inventure

imi roki trajanja), •  Spisek blaga z rokom trajanja (seznam artiklov z naveden

•  Spisek lokacij (seznam vseh v program vnešenih lokacij), 

•  Spisek  potreb  po  lokaciji  (za  namen  premikov  blaga  iz  centralnega  skladišča, 

pregled minimalnih   zalog), 

•  Spisek  zalog  (Ena  najpomembnejših  poročil!  Stanje  zalog/v  uporabi  bo  za 

Slovenijo customizirana rešitev), 

•  Variacije na zalogi (stanje zalog po variacijah), 

•  Zgodovina  artikla  (Ena  najpomembnejših  poročil!  Kartica  artikla  katere  bazo 

podatkov definiramo dinamično). 

 

 

V VEDNOST: 

• Skladiščne lokacije; 

 GS – Glavno skladišče, 

 M01P – »Maloprodaja« + »01« + P (kot prodajalna) (teh lokacij bo toliko kolikor 

mo trgovin),ima  

 M01S – »Maloprodaja« +  »01« + S  (kot  skladišče maloprodaje)  (teh  lokacij  bo 

toliko kolikor imamo trgovin s svojimi skladišči), 

 RE  –  Reklamacije  (Blago  v  postopku  reklamacije.  Ko  ga  premaknemo  na  RE, 

potem ga n m z ei amo več na  alogi na t j lokaciji), 

 KA  –  Karantena  (za  prodajo  trenutno  neprimerni  artikli.  V  primeru  ko  je 

napačna variacija,
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 šifra,...), 

 OZ – Odstopanja zaloge (nepojasnjeni manjki in viški), 



 TP – Trgovski potnik (ločena lokacija za vsakega trgovskega potnika). 
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