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PREDSTAVITEV PODJETJA

ustanovljeno 1992

ukvarjamo se z razvojem in prodajo 
programske opreme

med največjimi ponudniki 
programske opreme v Sloveniji

25 letne izkušnje



HOTELIRPOSLOVNO INFORMACIJSKE 
REŠITVE

   Veleprodaja
   Maloprodaja
   Storitve
   Hotelirstvo
   Ticketing
   Internetna trgovina
   Izdelava internetnih strani 
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   Računovodstvo
   Proizvodnja
   Gostinstvo
   Turizem

Rešitve za vse vrste poslovanja



VIZIJA PODJETJA

postati in ostati vodilni slovenski 
razvijalec informacijskih sistemov

zagotavljati najvišje standarde 
kakovosti našega razvoja 
programske opreme
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PREDSTAVITEV PROGRAMA

Program za celovito vodenje poslovanja                                                                               
podjetja, računovodstva ter za 
računovodske servise.

Več kot 14.000 uporabnikov 
po celi Sloveniji 

Nosilci certifikatov o ustreznosti 
in kakovosti



HOTELIRPREDNOSTI PROGRAMA 

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Večja preglednost 
vašega poslovanja

Varnost in 
zanesljivost

Zanesljiva podpora Možnost izmenjave 
podatkov z drugimi

poslovnimi programi

Celovit obseg dejavnosti 
in programskih vsebin
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Celovit obseg dejavnosti 
in programskih vsebin

Večja preglednost
Vašega poslovanja



   Veleprodaja
   Maloprodaja
   Storitve
   Hotelirstvo
   Ticketing
   Internetna trgovina
   Izdelava internetnih strani 
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Varnost in 
zanesljivost

LOKALNO 
ARHIVIRANJE

V OBLAKU

popoln nadzor nad 
vašimi lastnimi podatki

prednost pred 
spletnimi aplikacijami

dvojna varnost 
podatkov

samodejna 
sinhronizacija podatkov

dostop iz skoraj vsake 
naprave, 24/7

brez nameščanja dodatne 
programske opreme

SINHRO
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Brezplačna podpora
3 mesece telefonske pomoči v 

delovnem času 
6 mesecev pomoči preko e-pošte od 

dneva nakupa
Vzdrževalna pogodba

Najcenejši in najpreprostejši 
način vzdrževanja

Prednostna obravnava pri reševanju 
vaših težav Predplačana podpora

Minutni obračun porabe 
zakupljene podpore

Časovno neomejena uporaba 
zakupljenih minut

Zanesljiva 
podpora
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Možnost izmenjave 
podatkov z drugimi

poslovnimi programi
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Celovit obseg dejavnosti in 
programskih vsebin

Skladiščno poslovanje za veleprodajo in konsignacijo

Storitvena dejavnost

Proizvodnja dejavnost

Hotelirska dejavnost

Maloprodaja Birokrat POS

Gostinstvo Birokrat POS

Spletna trgovina v okviru programa Birokrat e-SHOP



HOTELIR
Hotelir ponuja celostno upravljanje 
in nadzor nad poslovanjem 
hotelsko-turističnega objekta

rezervacije (skupinske in individualne rezervacije), 
izdelava predračunov (možnost izdelave skupinskih agencijskih predračunov),
prijave in odjave gostov,
dnevna prijava gostov na policijo,
obračunavanje in zaračunavanje opravljenih storitev,
blagajniško poslovanje,
pregledi in analize delovanja hotelsko turističnega objekta,
mesečna poročila za statistični urad,
izračun plačila turistične takse,
spletna aplikacija za spremljanje prometa in stanja Hotela 
(za pametne telefone).
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TRGOVINA
Birokrat POS je sodobna rešitev za 
maloprodajo, ki služi uporabniku pri prodaji, 
poslovodstvu pa pri analizah in odločitvah

izdelava šifrantov artiklov;
prodaja fizičnim osebam in davčnim zavezancem; 
dnevno zaključevanje blagajne (Z obračun) in kontrolno zaključevanje 
blagajne (X obračun); 
vodenje delovnega časa; 
blagovno poslovanje – vodenje zalog v skladišču s pripadajočimi evidencami 
in zapisniki, inventure; 
vodenje gotovinske blagajne; 
podpora delu z zasloni na dotik;
analize poslovanja;
integriran v sistem Birokrat
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POSLOVANJE
Vodenje poslovanja v programu Birokrat 
za Windows najbolje predstavimo s frazo: 
„Vse na enem mestu, na enak način“.

Pregledni šifranti z enostavnim in hitrim iskanjem;
Široke lastnosti posameznih šifrantov;
Preprost vnos poslovnega partnerja preko davčne številke 
iz registra AJPES;
Kreiranje izdanih dokumentov in evidentiranje prejetih;
Preprosti pregledi in popravljanje vnosov;
Pregled in zapiranje odprtih postavk;
Hitro privajanje na program zaradi ponavljajočega se modela 
uporabniškega toka.
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UPRAVA 
Celovitost sistema Birokrat za Windows 
omogoča pregled, analizo in dostop do 
vseh podatkov v realnem času.

kumulativni pregledi v vseh segmentih programa;
analize in prikazi podatkov v grafičnem načinu ;
izvozi v Microsoft Excel za nadaljno obdelavo podatkov ali pripravo poročil;
aplikacija za preglede za pametne telefone
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RAČUNOVODSTVO
Enkratni vnos dokumenta za vse 
nadaljnje obdelave do končne 
bilance podjetja.

dokumenti iz poslovanja samodejno evidentirani v DDV evidencah, 
avtomatska poročila za DURS po potrebi;
obračuni plač, honorarjev, z vsemi potrebnimi obrazci pisno in v xml obliki;
izvozi v Microsoft Excel za nadaljno obdelavo podatkov ali pripravo poročil
celovita podpora računovodstvu;
prenos v glavno knjigo na zahtevo in predlogi računovodskih izkazov.
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PROIZVODNJA 
Proizvodnja omogoča vodenje delovnih 
nalogov za proizvodno ali za 
servisno-storitveno dejavnost, izdelavo 
normativov ter mnogo več.
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prevzemanje blaga s črtno kodo
izpisovanje nalepk za artikle na katerikoli format,
podroben kumulativni pregled, kjer lahko pogledate npr.: lastno ceno 
proizvoda, stanje izvršenih/neizvršenih delovnih nalogov, stanje zaloge 
pregled in urejanje po partnerjih, delavcih, datumih, artiklih, blagovnih 
skupinah in še mnogo več.



GOSTINSTVO
Z blagajno POS gostinec vam je delo 
olajšano, saj je uporabniku prijazen in 
enostaven za uporabo.
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Vodenje prodaje in naročil za neomejeno število odprtih miz (odprte mize 
lahko vodite po različnih natakarjih),
Tihi zaključek blagajne (Z obračun se ne prikaže in ne izpiše z namenom 
preprečevanja goljufanja);
Vnos predane gotovine za kasnejšo primerjavo z Z obračunom,
Izpis na več tiskalnikov (npr. izpis naročil za kuhinjo);
Delno zaključevanje računov (npr., ko se plačujejo runde – lahko izberete 
katere artikle plača posamezni gost in program izpiše delni račun – ostali 
artikli pa ostanejo za plačilo ostalim).



SKLADIŠČE
Naročite blago dobaviteljem, evidentirate 
naročila vaših kupcev, prevzamete blago na 
zalogo z Skladiščnim poslovanjem.

možnost vpogleda razlike v ceni (zaslužek), stanja odprtih dobavnic, 
stanja odprtih naročil
urejanje po partnerjih, datumih, artiklih, blagovnih skupinah
Birokrat zalogo avtomatsko odpisuje z izdajo računa
Na enostaven način lahko izdelate fizično inventuro
Skladiščni modul vsebuje še vse ostale standardne dokumente, ki so 
zakonsko predpisani: odpis, reverz, povratnica dobavitelju, lastna poraba, 
materialne kartice,... Trgovske knjigeE oz. TDR), zapisniki o spremembah 
cen in materialne kartice se formirajo avtomatsko na podlagi izdelanih 
dokumentov.
omogoča tudi konsignacijske evidence 
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SERVIS
Program omogoča, da si lahko odprete 
servisno skladišče za izdelavo delovnih 
nalogov, iz katerih naknadno izdelate račun. 

Opis delovnega naloga, kjer vpišete opis zahtevka stranke kot ga poda 
pooblaščena oseba, se pravi predstavite težavo stranke ter kaj okvirno 
je potrebno narediti.  Vpišete kateri material naj bi bil porabljen za iz-
vršitev delovnega naloga in okvirno porabljeno delo.
Možnost vnosa specifikacije materiala, ki ste ga porabili in delo, ki je 
bilo potrebno, da se delovni nalog izvrši.
Možnost vnosa dodatnih podatkov, ki so pomembni in jih potrebujete 
na delovnem nalogu. Podatke vpišete po želji in vam služijo kot 
informacija.
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OSTALA, SPECIFIČNA PRODAJNA 
MESTA - GOLF, PRODAJA 
VSTOPNIC

Birokrat POS je sodobna rešitev za 
maloprodajo, prilagodljiva različnim 
delovnim okoljem

prilagojena predloga za zaslon na dotik;
izpis različnih predlog na več tiskalnikov – tiskanje vstopnic;
Integracija s sistemom kontrole dostopa;
podpora paketni prodaji;
integriran v sistem Birokrat
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ZAKAJ PROGRAM BIROKRAT 
ZA WINDOWS ?

Program je namenjen širokemu krogu različnih 

uporabnikov in dejavnosti.

Preko skupine ANDERSEN ste deležni enega kontakta 

za podporo celotnega sistema – strojna in programska 

oprema z vsebinsko podporo.

Odlikuje ga preprostost in cenovna ugodnost.

V koraku z novim tehnologijam in trendi na trgu.

Usklajenost z novo zakonodajo.



1. Ker smo najenostavnejši za uporabo.

Ker smo najcenejši pri vzdrževanju programa.2.

Ker smo najboljši!3.

ZAKAJ NAM ZAUPA ŽE VEČ KOT 14.000 
UPORABNIKOV V SLOVENIJI ?



T : +386 (1) 5 300 200
N : Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

E : info@birokrat.si

ALI IMATE ŠE 
KAKŠNO 

VPRAŠANJE?

Če imate še kakšno 
vprašanje glede ponudbe ali 

programa nas prosim 
kotaktirajte in z veseljem 
bomo odgovorili na vsa 

vaša vprašanja!


