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MOŽNOSTI DODATNIH AR PREDLOG PO MERI

Pred-pripravljene AR predloge dokumentov

Uporabniki, ki želite uporabljati različne oblike izhodnih dokumentov (računi, dobavnice, posebne
položnice…), imate to možnost omogočeno z dodatno licenco programa Birokrat. Cena dodatka licence
za program Birokrat, ki omogoča uporabo raznih pred-pripravljenih AR predlog znaša 69,00 EUR + DDV.

Nekaj vzorčnih pred-pripravljenih predlog za izhodne dokumente (račun, dobavnica…) in posebne
položnice (obrazec PP-02) lahko izbirate že na naši spletni strani. Poleg vsake AR datoteke je tudi
datoteka PDF, ki prikazuje vzorčni videz izpisa posamezne AR predloge.

Pred-pripravljene predloge dokumentov z predogledi izpisov najdete na naši spletni strani:
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_predloge_racnov

Individualno izdelane AR predloge dokumentov

Z dodatno licenco za uporabo AR predlog za program Birokrat, vam lahko izdelamo po posebni dodatni
ponudbi tudi popolnoma individualno obliko vaših izhodnih dokumentov, glede na vaše naročilo oz.
predlogo.

Možnost izdelave videza izhodnih dokumentov so zelo obsežne in imajo številne, ter najrazličnejše
možnosti. Te možnosti pa niso neomejene, saj so pogojene v okviru tehničnih in vsebinskih možnosti
programa Birokrat.

Časovni termin, cena, ter možnosti izdelave, so odvisni predvsem od vsebine vašega
individualnega naročila oz. specifike vsebine, ter se določata za vsakega naročnika
individualno.

OPOMBA:
Osnovne oblike vseh AR izhodnih dokumentov so že vgrajene in pripravljene za uporabo v programu
Birokrat. Opisane vsebine so namenjen predvsem uporabnikom, ki želi vsebinsko in oblikovno drugačne
izpise izhodnih dokumentov, ali pa želijo imeti oblikovane izhodne dokumente popolnoma individualno.

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_predloge_racnov
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NASTAVITVE AR PREDLOGOV RAČUNOV, DOBAVNIC, POSEBNIH POLOŽNIC…

Za običajne izpise AR oblike izhodnih dokumentov ali uporabo AR predlog, morate imeti v uporabniških
nastavitvah poglavja »Izpisi« nastavljene vse izpise izhodnih dokumentov po meri (izpis v obliki AR
dokumentov), kot je prikazano na spodnji sliki.

V primeru, da imate dodatno licenco programa Birokrat, lahko posamezne AR predloge dokumentov
(datoteke tipa RPX), ki ste jih prenesli z naše spletne strani, uporabite za izpis izhodnih dokumentov.
Datoteke shranite v pod-mapo ARpredloge, ki se nahaja v mapi programa Birokrat, kot je prikazano na
spodnji sliki.

V uporabniških nastavitvah poglavja »Izstavitev dokumentov« lahko za posamezne izhodne dokumente
nastavite privzeto AR predlogo za izpis, kot prikazuje slika. Izbrana AR predloga bo za izbrani dokument
privzeta, ter se bo izpisovala pri posameznem dokumentu.

Izbiro posamezne AR predloge za izpis lahko izberete tudi pri posameznem dokumentu. Najprej
pritisnete gumb za odpiranje dodatnih možnosti, kjer lahko izberete posamezne predloge prenesenih
datotek, kot je prikazano na spodnji sliki.

Možnost izbire privzete AR predloge za
različne izhodne dokumente

Iz menija »Predloga« izberete
želeno AR predlogo za izpis na
odprtem dokumentu

Z spodnjim gumbom na dokumentu
odprete možnost izbire AR predlog

Datoteke z spletne strani
shranite v mapo ARpredloge, ki
se nahaja v mapi programa
Birokrat

Nastavitev izpisa v obliki AR
dokumentov, ki jih lahko izvažate
tudi v obliki datotek PDF
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Pogoj za pravilno delovanje izbranih različnih AR predlog za posamezne dokumente (račun, dobavnica,
predračun…) je obvezen izklop nastavitve v obliki dokumenta, ki se nanaša na oblikovanje dokumentov
enako kot račun.

V primeru, da izbrana AR predloga izhodnega dokumenta vsebuje manj stolpcev za izpis kot originalni
videz dokumenta v programu Birokrat, morate v obliki dokumenta izklopiti nastavitev skritja stolpca za
popust, kot prikazuje spodnja slika.

Za izpis izhodnih dokumentov v obliki posebne položnice (obrazec PP-02) nastavite v uporabniških
nastavitvah možnost izpisa računa z posebno položnico, kot prikazuje spodnja slika.

Možnost izbire izpisa posameznega dokumenta v obliki posebne položnice (obrazec PP-02) lahko
izberete tudi na samem dokumentu, kot prikazuje spodnja slika.

Za pravilen izpis računov v obliki posebnih položnic morate imeti obvezno nameščene tudi OCR pisave v
vaš operacijski sistem Windows. Pisavo za izpis obrazcev PP-02 najdete tudi na naši spletni strani:
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=sistemska_podpora

Za izbiro različnih AR predlog
posameznih dokumentov
izklopite prikazano nastavitev

V posameznih primerih je treba
izklopiti prikazano opcijo stolpca
za popust

Nastavite možnost izpisa dokumenta v
obliki posebne položnice (obrazec PP-02)

Dodatno nastavite tudi vrsto posla, ki se
izpisuje v predpisani postavki obrazca
posebne položnice

Možnost izbire AR predloge posebne
položnice tudi na posameznem
dokumentu
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