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NAZIV PROGRAMA 

Za ponudbo programskega paketa Birokrat  

ZA VODENJE POSLOVANJA, SKLADIŠČA, RAČUNOVODSTVA nas pokličite 

na 01/5 300 200 ali pišite na e-mail info@birokrat.si. 

ZAGOTAVLJAMO NAJNIŽJE CENE! 

Nudimo možnost nakupa licenc oz. najema licenc (mesečna licenčnina, ki vključuje posodobitve) 

Če imate ugodnejšo ponudbo, nam jo posredujte in vam pripravimo CENEJŠO! 

DODATNI do -25% POPUST na vse licence za nezavezance za plačilo DDV 

Birokrat POSLOVANJE storitvena dejavnost 

 Izdelava predračunov, računov, e-računov, prejetih računov. 

 Davčno potrjevanje računov (fiskalizacija), izpis z UPN nalogom 

 Zapiranje odprtih postavk, vodenje evidence plačil (ne/plačano) 

 Pošiljanje prejetih rač. na vaš bančni program za e-plačevanje 

 Izdelava in obračun potnih nalogov 

 Vodenje gotovinske blagajne. 

 Analiza prodaje in stroškov 

Birokrat FAKTURIRANJE 

 Izdelava predračunov, računov, e-računov, dobavnic 

 Davčno potrjevanje računov (fiskalizacija) 

 Izpis računa z UPN nalogom 

 Zapiranje odprtih postavk, vodenje evidence plačil (ne/plačano) 

 Izdelava in obračun potnih nalogov 

 Vodenje gotovinske blagajne. 

 Analiza prodaje 
 

Birokrat za KMETIJE  

Poleg modula Poslovanje dodatno omogoča: 

 Obračun DDV, davčne knjige, xml za oddajo na edavke 
 

Birokrat MIDI trgovsko – skladiščno poslovanje  

Poleg modula Poslovanje dodatno omogoča: 

 Obračun DDV, davčne knjige, xml za oddajo na edavke. 

 Skladično – materialno poslovanje, vnos in vodenje zalog. 
 

Birokrat MAXI storitvena dejavnost 

Poleg modula Poslovanje dodatno omogoča: 

 Obračun DDV, davčne knjige, priprava xml za oddajo na edavke. 

 Obračun plač, honorarjev, osnovnih sredstev. 

 Vodenje računovodstva s poslovnimi izkazi: glavna knjiga (GK) – dvostavno knjigovostvo ali KPO – enostavno knjigovodstvo  
 

Birokrat MAXI trgovsko – skladiščno poslovanje 

Poleg modula MAXI storitvena dejavnost dodatno omogoča: 

 Skladično – materialno poslovanje, vnos in vodenje zalog. 
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Birokrat MAXI trgovsko – skladiščno poslovanje  
Enostavno knjigovodsvo 

V primerjavi z Birokrat MAXI trgovsko - sklad. posl. omogoča: 

 Samo enostavno knjigovodstvo - v knjigi prihodkov in odhodkov  

DODATKI K PROGRAMU BIROKRAT  - možnost kombinacij z vsemi paketi 

NAZIV DODATKA k programu Birokrat 

Računovodski servis – možnost vodenja poslovanja za več različnih podjetij z enim programom  

 Do 3 podjetja 

 Do 6 podjetij 

 Neomejeno število podjetij  

Birokrat SINHRO Računovodja - elektronska izmenja podatkov med klienti in računovodskim servisom  - po klientih 

Maloprodaja / veleprodaja – več skladišč  

(gostinstvo, konsignacija, tranzit): 

 Vodenje več skladišč za maloprodajo ali veleprodajo 

 Vodenje zalog različnih drugih vrst skladišč (gostinstvo, konsignacija, tranzit…) 

Proizvodnja - Vodenje enostavne - enofazne proizvodnje 

Mreža – dodatno uporabniško mesto 

 za Birokrat POSLOVANJE ali Birokrat MIDI 

 za Birokrat MAXI 

 Birokrat SINHRO KLIENT – elektronska izmenjava podatkov znotraj podjetja za dislocirane enote (prodajna mesta…). 

Intrastat - Omogoča pripravo in oddajo XML datotek poročilo INTRASTAT za nabavo ali prodajo, neposredno preko uradne spletne 

aplikacije SURS. 

Okoljsko poročilo - omogoča pripravo preglednice osnovnih vsebin, za nadaljnjo pripravo različnih vrst okoljskih poročil (odpadna 

embalaža, elektronska oprema, SLOPAK, olja, CO2). 

SAMOSTOJNI PROGRAM Birokrat 

Birokrat plače in honorarji 

Birokrat Glavna knjiga s poslovnimi izkazi 

Kot kupec programa Birokrat prejmete: 

 V primeru nakupa programa 12 mesečne nadgradnje programa, v primeru najema so vključene v ceno mesečne licenčnine. 

 Brezplačni uvajalni tečaj v rednih terminih na naši lokaciji. 

 Individualno izobraževanje pri vas na terenu v primeru nakupa programa v vrednosti 270 eur + ddv ali več. 

 3 mesece brezplačne telefonske podpore v delovnem času (pon -pet | 8:30 – 16:00, izjema prazniki) od dneva nakupa programa. 

 6 mesecev brezplačne pomoči po e-pošti od dneva nakupa programa. 

 Brezplačen prenos – uvoz šifrantov iz starega programa ali datoteke Excel.  

 Zagotovljen servis in uporabniška podporo po celi Sloveniji. 

 Dodatne popuste pri storitvah do 50%. 

Veljavnost cenika od 19.09.2017 do izida novega (objavljeno na naši spletni strani www.birokrat.si).  
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