
  Ogled emaila na spletni strani 

 Pozdravljeni,

imate ali odpirate restavracijo, bar, hotel, ali turistično kmetijo in potrebujete
celovito rešitev za vodenje vaše dejavnosti?
 
Za vas smo pripravili različne pakete računalniške in programske opreme, ki
bo poskrbela za optimizacijo vašega poslovanja. 
 
Ponudba velja le do 30.11.2021 oziroma do razprodaje zalog.
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Za več informacij nam pišite na info@birokrat.si ali 
nas pokličite na 030 35 22 88. 
 
P.S.: V kolikor ne najdete paketa primernega svoji dejavnosti nas pokličite in
bomo sestavili paket, ki bo prilagojen vašim potrebam!



Birokrat POS Gostinec omogoča:

Povezavo s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS;

Izdelavo šifrantov nabavnih in prodajnih artiklov z normativi;

Enostavno dodajanje partnerjev v šifrant prek davčne številke (program
vsebuje register podjetij, ki se osvežuje);

Izredno enostavno izdelavo računa;

Prodajo fizičnim osebam in davčnim zavezancem - podjetjem;

Podporo delu z zasloni na dotik – touchscreen

Urejenje zaslonskih gumbov;

Dnevno zaključevanje blagajne (Z obračun)

Kontrolno zaključevanje blagajne (X obračun);

Vodenje gotovinske blagajne;

Izdelavo ponudb, predračunov, računov na odlog plačila, e-računov;

Analizo poslovanja (po urah, časovnih obdobjih, artiklih, blagovnih
skupinah, načinih plačil, prodajalcih, …);

Izvoz podatkov v Microsoft Excel;

Prenos podatkov v računovodske programe preko datotek XML, txt, CSV,
XLS;

Vodenje delovnega časa;

Blagovno poslovanje – vodenje zalog v skladišču

Obračun zaloge, povzetke evidence, zapisnike;

Izdelavo inventure;

Pregled zaslužka po razliki v ceni – RVC, ...

Vodenje prodaje in naročil za neomejeno število odprtih miz

Tihi zaključek blagajne (Z obračun se ne prikaže in ne izpiše);

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);

sistem zvestobe (opcija)



dobroimetje (opcija)

identifikacijo zaposlenih in strank (opcija)

in še mnogo več...

Za zahtevnejše uporabnike programa Birokrat POS Gostinec nudimo tudi
možnosti daljinskega naročanja, buzzer sistem (pagerje), izpise naročil v
kuhinjo, .... Urejen je izvoz podatkov v ne računovodske programe. Z veseljem
vam ponudimo tudi storitve našega računovodskega servisa. 
 
V ceno vseh paketov je všeto brezplačno začetno uvajanje in prenos podatkov
iz prejšnjega programa ali vnos šifrantov. Ni nobenih začetnih stroškov. Za
vse naše rešitve imamo 100% garancijo zadovoljstva - če z našimi programi
niste zadovoljni - naših rešitev ne rabite plačati. Drobnega tiska ni.ir

Reference: 
 
Naše programe uporablja več kot 5000 podjetij (več kot 18.000 uporabnikov)
in med njimi je več kot 330 računovodskih servisov. Nekaj jih je navedenih
tudi na spletni strani spodaj:
http://www.birokrat.si/racunovodstvo/pooblasceni-racunovodje/ 
 
Spodaj najdete nekaj izjav naših strank: http://www.birokrat.si/izjave-
uporabnikov/ 
 
Gostinski programi so le del naše ponudbe in lahko vam ponudimo celovito
rešitev glede na vaše želje tudi na ostalih poslovnih področjih, tako da imate
vse rešeno na enem mestu in v eni hiši. 
 
V podjetju Birokrat vam lahko ponudimo celovito rešitev za vaše poslovanje
na enem mestu. 
Birokrat ERP
Birokrat POS
Hotelir
Spletna trgovina – Birokrat elShop
Birokrat CRM
Receptor – članske organizacije
Izdelava poslovnih aplikacij po naročilu
Šola poslovanja in računovodstva
Računovodski servis
Računalniška oprema – prodaja in servis
API - Povezljivost z zunanjimi rešitvami
E-poslovanje – dokumentni sistem

 

Cilj naj bo čim bolj celovit prehod, brez ozkih grl. 
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Danes si težko zamislimo poslovanje brez podpore poslovne programske
rešitve. Tako mala kot velika podjetja za svoje blagovno, blagajniško,
finančno, proizvodno in skladiščno poslovanje potrebujejo  poslovno-
informacijski sistem (ERP) ali pa še dodatne namensko razvite sisteme na
posameznem področju. Vse omenjene rešitve lahko delujejo  na strežniku na
lokaciji podjetja, ali pa v obliki storitev iz računalniškega oblaka. Tako odpade
skrb za strežnike in vzdrževanje, saj za vse našteto poskrbimo mi. Vse, kar
potrebujete, je le internetna povezava in že lahko do sistemov, aplikacij in
podatkov -dostopate od koderkoli. 
 
Avtomatizacija dela 
Pod črto je v mnogih okoljih e-poslovanje pravzaprav enostavno upravljanje z
dokumenti. Če je avtomatizirano, še toliko bolje. Podjetje naj zato poskrbi, da
bo delo z dokumenti v elektronski obliki kar se da tekoče, pri čemer stopita v
ospredje deljenje in vodenje dokumentov skozi vnaprej definirane poslovne
procese. Če so delovni procesi v podjetju zelo natančno opredeljeni, je tudi
njihova avtomatizacija lažja. Zgovoren primer je delo z e-računi in e-knjižbe. 
 
Veliko časa lahko prihranite z avtomatskim zajemom in knjiženjem prejetih
računov ali bančnih izpiskov, prevzemnic in dobavnic. Ne glede na vrsto
dokumenta je delo z njim bistveno hitrejše in natančnejše, če je ta v
elektronski obliki. 
 
E-poslovanje ima seveda še številne druge prednosti, npr. napredno
funkcionalnost hitrega iskanja, ter možnost cenovno dostopnega e-arhiviranja
dokumentov.

Povezati vse, kar se povezati da 
Odlika sodobnega poslovno-informacijskega sistema je v tem, da zna
pridobiti, hraniti in obdelovati najrazličnejše vire podatkov ter informacije v
pravilni obliki dostaviti uporabnikom ali poslovnim partnerjem.  
 
V praksi je skoraj nemogoče najti programsko rešitev, ki pokriva popolnoma
vse potrebe. Zato velikokrat podjetja uporabljajo več različnih sistemov in
poslovnih aplikacij, kot so CRM, sistem za skladišče, kadrovska evidenca,
računovodski sistem in e-arhivi, ki jih za kar največjo učinkovitost želijo
povezati. Prepogosto se namreč dogaja, da morajo podatke med sistemi
ročno prenašati ali pa jih celo prepisovati, kar je zamudno, poleg tega pa
podatki niso takoj na voljo. Posledice takšnega združevanja pa so učinkovit
pretok podatkov, prihranek časa in pravilnost podatkov, saj ni napak zaradi
ročnih vnosov.  
 
Tovrstno povezovanje je najbolj učinkovito prek programskih vmesnikov
oziroma vtičnikov API. Na ta način lahko podjetje v svoje poslovanje vključi
kakršenkoli vir podatkov, prav tako pa svoje obstoječe podatke posamezni
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aplikaciji ali spletni storitvi v njej najprimernejši obliki tudi dostavi.  
 
Zaupajte nam vodenje računovodstva 
Če potrebujete napreden računovodski servis, ki je v stiku z novimi
tehnologijami in seveda tudi z zakonodajo smo pravi naslov za vas.
 Uporabljamo napredne tehnike pošiljanja podatkov v računovodski servis
preko katerekoli naprave - telefon, skener, računalnik (slikanje, skeniranje,
eSlog...). Delo poteka na istem programu kot ga uporabljate za vaše
poslovanje, tako da imate  vpogled v vse podatke,naše delo in s tem
zagotavljamo najvišjo kvaliteto storitev za minimalen strošek. 
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