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Velika ponudba računalniške 
opreme po najugodnejših cenah
Sestavite si paket po svoji izbiri:

Kontaktirajte nas za ponudbo. Glede na vašo 

dejavnost, želje ter zahteve, vam bomo pripravili 

najugodnejšo rešitev za vaše poslovanje.

PIŠITE NAM ali NAS POKLIČITE, da vam pripravimo PONUDBO PO VAŠI MERI.
VABLJENI NA BREZPLAČNO PREDSTAVITEV O DAVČNIH BLAGAJNAH BIROKRAT. Podrobnosti na: www.birokrat.si/predstavitev

NEVERJETNA 
AKCIJSKA PONUDBA 

Za vse programe Birokrat nudimo tudi možnost najema licenc, ki že vključujejo posodobitve in vzdrževanje programov. V primeru nakupa so vse licence časovno neomejene in 
vključujejo 12 mesecev posodobitev in vzdrževanja programov. V primeru najema se plačuje le mesečna licenčnina (programa ne rabite kupiti). 
 

Birokrat MAXI

Vsebuje vse module programa 
BIROKRAT MIDI - ZALOGE

+ Plače, honorarji, povezava z eDavki
+ Osnovna sredstva
+ Glavna knjiga in poslovni izkazi 
     AJPES in DURS, KPO

60% 

popust

999 € + DDV
399 € + DDV

Birokrat MIDI ZALOGE

Vsebuje vse module programa 
BIROKRAT POSLOVANJE

+ SKLADIŠČNO-MATERIALNO POSLOVANJE, 
     vodenje zalog v skladišcu
+ Obračun DDV in davčne evidence, 
    povezava z eDavki

50% 

popust

499 € + DDV
249 € + DDV

Birokrat Poslovanje

> izdelava ponudb, računov…
> vnos prejetih računov (dobavitelji, stroški...)
> zapiranje odprtih postavk in vodenje  
     evidence (plačano-neplačano-zapadlo)
> priprava plačil prejetih računov in pošiljanje   
     na bančni program (elektronsko plačevanje)
>  izdelava in obračun potnih nalogov
>  analiza prodaje in stroškov

50% 

popust

299 € + DDV
149 € + DDV

DODATNI

25% popust
za vse licence za nezavezance 

za plačilo DDV. 

ZAKAJ nam zaupa več kot 14.000 uporabnikov?
Ker smo najcenejši.
Ker smo najenostavnejši za uporabo.
Ker smo najcenejši pri vzdrževanju programa.
Ker imamo več kot 24 letne izkušnje na področju razvoja programske opreme.
Ker novim uporabnikom nudimo brezplačno izobraževanje in podporo.
ZATO!

Akcijska ponudba velja samo 

 7.10.2016 

NEVERJETNE 

CENE

Birokrat – poslovanje in računovodstvo

Birokrat POS – maloprodaja, gostinstvo, frizerstvo, cvetličarji, kozmetiki….

Hotelir –  hotelsko- turistični objekt

Prireditelj – prodaja vstopnic

elShop – spletne strani in spletna trgovina
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Uvedba DAVČNIH BLAGAJN se hitro približuje. Ne čakajte do 

2.1.2016, ker je premalo ponudnikov rešitev za davčne blagajne, 

glede na število strank, ki potrebujejo davčno blagajno in bo v 

času pred 2.1.2016 presežek povpraševanj nad ponudbo, višje 

cene, živčne vojne... ter zamude pri uvedbi.  Predlagamo, da si to 

sedaj uredite v miru in prehitite gnečo.
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Davčna blagajna 
Birokrat
Za vodenje gotovinskega poslovanja 
Celovita rešitev za davčno blagajno

Davčna blagajna Birokrat POS je preko spleta 

povezana s centralnim informacijskim sistemom 

Finančne uprave Republike Slovenije 

Programska oprema primerna za področja:

Specializirana programska in računalniška oprema 

za vodenje gotovinskega poslovanja

frizer odvetnik serviser zdravnik

trgovec zlatar optik vodovodar

vulkanizer cvetličar notar kmet

gradbenik

avtomehanik

kozmetik

električar

fitness

čevljar

zobozdravnik gostinec

društvo

taxi

veterinar

krojač
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Povezava s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave Republike Slovenije.

Izdelava šifranta artiklov in partnerjev.     

Izredno enostavna izdelava računa.

Prodaja �zičnim osebam in davčnim zavezancem -podjetjem.   

Podpora delu z zasloni na dotik  - touchscreen 
(program vsebuje tudi urejevalnik zaslonskih gumbov).

Izdelava ponudb, predračunov.
     
Vodenje delovnega časa.

Izdelava računov na odlog plačila, E-računi. 
   
Izvoz podatkov v Microsoft Excel.   

Vodenje gotovinske blagajne.      

Dnevno zaključevanje blagajne  (Z obračun) in kontrolo zaključevanja blagajne 
(X obračun). 

Prenos podatkov v računovodske programe 
(Birokrat, Vasco, Opal in ostale…) preko XML, txt, CSV, XLS datotek. 
     
Vnos davčnega zavezanca - podjetja prek davčne številke,
(program vsebuje register podjetij, ki se osvežuje).

Analize poslovanja (po urah, časovnih obdobjih, artiklih, blagovnih skupinah, načinih 
plačil, prodajalcih, po ostalih poljubnih kriterijih...). 

>  …

Samostojno vodenje maloprodaje brez blagovnih evidenc.

Dnevno zaključevanje blagajne (Z obračun).

Kontrola zaključevanja blagajne (X obračun).

Podpora delu z zasloni na dotik – touchscreen.

Hiter izbor s pomočjo drsnih menijev.

Prodaja �zičnim osebam in davčnim zavezancem.

Možnost popustov in spreminjanje cene. 

Več uporabnikov na eni blagajni.

Tiskanje računov prek USB in bluetooth tiskalnikov.

Pregled blagajne po poljubnih dnevih.

Pregled prometa.

in še veliko drugih stvari.

Dodatni moduli za zahtevnejše uporabnike 
glej akcijsko ponudbo na zadnji strani…

DODATNI 5% POPUST 
na VSE davčne blagajne
za nakup prek interneta
www.birokrat.si/spletna-trgovina

Davčna blagajna Birokrat TaxPhone Android
za pametne telefone, tablice, prenosnike in računalnike z os Android

Brezplačna 

inštalacija

 in izobraževanje!

Akcijska ponudba velja samo 

do 7.10. 2016 
Po navedbah uporabnikov, ki so testirali tudi nekaj 
programov ostalih proizvajalcev, so program Birokrat POS 
ocenili za najenostavnejši in najprijaznešji za uporabnika. 

namesto 469 € + ddv  
sedaj kar z neverjetnim

72,5% popustom 

že za 129 € + ddv

namesto 259 € + ddv  
sedaj kar z neverjetnim

62% popustom 

že za 99 € + ddv

Davčna blagajna Birokrat POS Light Windows
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> brez provizij
> unikaten design
> postavitev v 14 dneh
> pregledna in enostavna administracija
> brezplačna izobraževanja 1x tedensko
> 1 letne nadgradnje v ceni
> popolna sinhronizacija s poslovnim programom Birokrat
> številni moduli in nastavitve plačil in poštnin
> prodaja v tujih jezikih
> in še več...

Za minimalno investicijo boste dobili rešitev - Birokrat 
MIDI in spletno trgovino Birokrat elShop. elShop je v 
celoti integrirana spletna trgovina  s programom 
Birokrat.  

Birokrat s spletno trgovino
Vse kar rabite za uspešno poslovanje

899 € + ddv

Možnost nakupa na 12 obrokov.

Mesečni obrok: 99 € + ddv (vključuje tudi gostovanje)

OD

999 € + ddv

elShop + Birokrat MIDI
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Informacije in naročila: www.birokrat.si e-mail: info@birokrat.si tel: 01 5 300 210

Ne kupujte mačka v žaklju!
Prepričaje se, da je program Birokrat pravi za vodenje vašega podjetja.
Z vročimi željami za pristno medsebojno sodelovanje  smo vam pripravili zelo ugodno ponudbo. Ponujamo 

vam odlično možnost, da se brez stroškov popolnoma prepričate, da je davčna blagajna Birokrat prava izbira. 

Za brezplačno preizkusno verzijo nas pokličite na (01) 5 300 210 ali pošljite mail na info@birokrat.si.

Akcijska ponudba paketov 
Birokrat davčna blagajna

Velika ponudba računalniške 
opreme po najugodnejših cenah
Sestavite si paket po svoji izbiri:

Kontaktirajte nas za ponudbo. Glede na vašo 

dejavnost, želje ter zahteve, vam bomo pripravili 

najugodnejšo rešitev za vaše poslovanje.

tablice                            prenosniki                                  računalniki                                POS tiskalniki            tiskalniki

199 € + ddvza neverjetnih

za Windows

189 € + ddvza neverjetnih

za Android

Program Birokrat POS Light + termalni mobilni tiskalnik

Program Birokrat TaxPhone Android + termalni mobilni tiskalnik

Program Birokrat POS Light + termalni tiskalnik

179 € + ddvza neverjetnih

Slike so simbolične.

Akcijska ponudba velja do 7.10. 2016 

Dodatni moduli za zahtevnejše uporabnike 
glej akcijsko ponudbo na zadnji strani…

DODATNI 5% POPUST 
na VSE davčne blagajne
za nakup prek interneta
www.birokrat.si/spletna-trgovina

za Windows
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