PODATKI O PODJETJU
MENI - Šifranti / Administracija / Podatki o podjetju
Hitri dostop ob prehodu v drug del programa
Je standardni gumb, ki se pojavlja stalno in je bližnjica za vpis v določen šifrant, ki ga potrebujete za izpolnjevanje dokumentov
Je standardni gumb, ki se pojavlja stalno in je bližnjica do pregleda določenih šifrantov, ki jih uporabljate za izpolnjevanje dokumentov

Slika št. 1

V podatke o podjetju dostopimo s klikom na MENI - Šifranti / Administracija
/ Podatki o podjetju
Ko odpremo meni Podatki o podjetju, se nam prikažejo:
- polja za vpis podatkov podjetja, ki bo uporabljalo program (slika št. 2)
- izvršilni gumbi »funkcijski« (slika št. 3)
- zavihek osnovni (slika št. 4)
- zavihek dodatni (slika št. 5)
- zavihek POS (slika št. 6)
- zavihek nastavitve (slika št. 7)

Slika št. 2 – Polja za vpis podatkov podjetja, ki bo uporabljalo program

Slika št. 3 – Izvršilni gumbi »funkcijski«

Več o tem si lahko pogledate na linku http://www.bizimax.si/wp-content/uploads/2015/12/L_Hitri_dostop.pdf

Slika št. 4 - Zavihek Osnovni »kjer vpišete vse podatke o podjetju, ter razne nastavitve pri uporabi programa«
Bo obrazložena na spodnjih slikah od 4.1 do 4.6

Slika št. 4.1 prikazuje vpis podatkov za podjetje:
- Naziv - polno ime podjetja.
- Naziv kratek - kratek naziv podjetja. ki se bo pojavljal na izpisanih
dokumentih.
- Naslov - naslov podjetja.
- Kraj - je mišljen kraj, kjer se podjetje nahaja. Ta podatek se pojavi pri
dokumentih.
- Pošta - je pošta kjer se podjetje nahaja.
- Država - je država kjer se podjetje nahaja. Država se nastavi z vpisom
pošte.

Slika št. 4.2 prikazuje vpis drugih podatkov za podjetje, ki se
bodo pokazali v glavi dokumentov:
- Telefon
- Telefaks
- E-mail
- WWW (Spletna stran)
- BIC koda - je koda banke kjer imate odprt račun za poslovanje
- Številka TRR

Slika št. 4.3 prikazuje vpis davčnih podatkov podjetja
- Matična številka
- Davčni zavezanec - DA / NE
- Davčna številka
- Davčno obdobje - je mišljeno obdobje, v katerem ste dolžni oddati DDV-O.
- Oznaka poslovnega prostora, je oznaka, ki ste jo prijavili za davčne blagajne
- Oznaka blagajne, je oznaka mesta kjer blagajno uporabljate in je bila tako
prijavljena pri prijavi za davčne blagajne. Več številk se navadno uporablja v
kolikor imate več poslovalnic.

Slika št. 4.4 prikazuje vstavitev logotipa podjetja
Tu lahko naložite nov logotip, s klikom na gumb Naloži nov logotip. Ko
kliknete na gumb se vam odpre okno za iskanje logotipa. Logotip označite in
pritisnete gumb Shrani. Takrat se bo logotip naložil na računalnik.
P.S.
Logotip mora biti vedno vektorski v .swg obliki. V kolikor ni, naj vam ga gafik
oblikuje

Slika št. 4.5 prikazuje vpis klavzul dokumentov, ki se
prikažejo na koncu dokumentov

Kl. - klavzula, je mišljena za tekste, katere želite da so vedno prisotni na
dokumentih.
Kl. glava - tekst, ki se pojavi v glavah dokumentov.
Kl. noga - tekst, ki se pojavi v nogah dokumentov.
Kl. račun - tekst, ki se pojavi za obračunom artiklov na računu.
Kl. dobavnica - tekst, ki se pojavi za obračunom artiklov na dobavnicah.
Kl. predračun - tekst, ki se pojavi za obračunom artiklov na predračunih.
Kl. paragonc - tekst, ki se pojavi za obračunom artiklov na paragonskem
bloku.

Slika št. 4.6 prikazuje vpis parametrov za številčenje
dokumentov

Negativna zaloga - če želite, da program dovoli negativne zaloge, mora biti
polje označeno. (P.S. Vendar to ni pravilno, ker ni logično, da prodajate
artikle, ki jih dejansko ni na zalogi)
Negativni RVC - če želite da program dovoli prodajo z negativnim RVC-jem,
mora biti polje označeno (P.S. Vendar to ni pravilno, ker ni logično, da
prodajate artikle z izgubo)
Začetna št. računa, dobavnice, predračuna, paragonca - tu lahko določite
s katero številko začne program številčiti posamezne dokumente. Primer:
140001 (leto 2014 + zaporedje 0001) ČE uporabite tako vrsto številčenja ne
pozabite naslednje leto nastaviti 150001 (leto 2015 + zaporedje 0001).
P.S.
To lahko nastavite le do prve zaporedne številke, potem pa vam tega
program za tekoče leto ne bo pustil več storiti.

Koda za popravljanje - ta koda omogoča spreminjanje podatkov osebi, ki ima administratorske pravice. To ne pomeni, da lahko
popravljate vse, ampak le določene stvari, ki jih naredijo zaposleni zaradi nevednosti, vendar pa le te ne vplivajo na kakšne davčne
obračune oziroma s tem ne kršite zakonodaje RS.
Slika št. 5 - Zavihek Dodatno »tu vpišete še dodatne kontakte za podjetje in različne TRR račune«
Bo obrazložena na spodnjih slikah od 5.1 do 5.2

Slika št. 5.1 prikazuje vpis kontaktov v podjetju

S klikom na gumb dodaj Se vam odpre spodnje okno kjer vpišete podatke

S klikom na gumb Dodaj se vam odpre okno, kjer vpišete podatke o
kontaktnih osebah v podjetju.
Te podatke lahko potem prikazujete tudi na dokumentih pripravljenih
za tisk.

Slika št. 5.2 prikazuje vpis parametrov za dodatne TRR račune v
podjetju:

S klikom na gumb Dodaj se vam odpre okno za vpis dodatnega
TRR računa in BIC kode.
Te podatke lahko potem prikazujete na dokumentih za tisk.
Slika št. 6 - Zavihek POS »tu so vse nastavitve povezane s POS tiskalniki za izpis paragonskih blokov«

S klikom na zavihek POS se vam odpre okno, kjer vpišete podatke za
pravilno delovanje POS tiskalnikov
P.S.
V kolikor uporabljate POS tiskalnik, za izpis malih paragonskih blokov,
vam svetujemo, da vam nastavitve naredi proizvajalec programske
opreme.

Slika št. 6.1 prikazuje vpis nastavitev za pravilno delovanje
POS tiskalnikov

P.S.
V kolikor uporabljate POS tiskalnik, za izpis malih paragonskih blokov,
vam svetujemo, da vam nastavitve naredi proizvajalec programske
opreme.

Slika št. 7 - Zavihek Nastavitev
Tu so vse nastavitve za posamezno državo, jezikovne posebnosti, kodne tabele, itd… Večino standardnih držav imamo že vpisanih in vam jih ni
potrebno vpisovati dodatno. V kolikor obstaja prevod za določen jezik, z izbiro države avtomatično dobite tudi prevod.
Tu so vse nastavitve za posamezno državo, jezikovne posebnosti

Slika št. 7 prikazuje
Izberi jezik za prikaz, tu so vse nastavitve za posamezno državo, jezikovne posebnosti, kodne tabele, itd… Večino standardnih držav imamo
že vpisanih in vam jih ni potrebno vpisovati dodatno. V kolikor obstaja prevod za določen jezik, z izbiro države avtomatično dobite tudi prevod.
POS izgled, je okno kjer se dodatno lahko nastavi izgled račun na malih POS tiskalnikih
Arhiv podatkov, je gumb, kjer si vedno lahko delate lasten arhiv podatkov vašega programa
P.S.
V kolikor vašega jezika ne najdete med izborom, vam svetujemo, da vam nastavitve naredi proizvajalec programske opreme

