> Cenik programov Birokrat POS <
50 % popust za prve 3 mesece uporabe
* velja za vse nove uporabnike do 30.4.2021

PROGRAMSKI PAKETI BIROKRAT POS - ZA VODENJE MALOPRODAJE
Vsi paketi Birokrat POS in Birokrat TaxPhone Android vključujejo rešitev za davčne blagajne
DODATNI do -25 % POPUST na vse licence za NEZAVEZANCE za plačilo DDV. Za cenik kliknite tukaj.

Naziv programa

Redna cena

Popust

Cena s popustom

Nakup licenc:
199,00 EUR

25 %

Nakup licenc:
149,25 EUR

Mesečni najem
licenc:
13,90 EUR

25 %

Mesečni najem licenc:
10,43 EUR

Nakup licenc:
399,00 EUR

25 %

Mesečni najem
licenc:
25,90 EUR

25 %

Mesečni najem licenc:
19,42 EUR

Nakup licenc:
469,00 EUR

25 %

Nakup licenc:
351,75 EUR

Mesečni najem
licenc:
31,90 EUR

25 %

Mesečni najem licenc:
23,92 EUR

Birokrat POS Light
(vodenje storitvene dejavnosti)
 Povezava s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS;
 Izdelava šifrantov prodajnih artiklov.
 Enostavno dodajanje partnerjev v šifrant prek davčne številke (program vsebuje
register podjetij, ki se osvežuje);
 Izredno enostavna izdelava računa;
 Prodaja fizičnim osebam in davčnim zavezancem - podjetjem;
 Podpora delu z zasloni na dotik – touchscreen
 Urejevalnik zaslonskih gumbov;
 Dnevno zaključevanje blagajne (Z obračun)
 Kontrolno zaključevanje blagajne (X obračun);
 Vodenje gotovinske blagajne;
 Izdelava ponudb, predračunov, računov na odlog plačila, e-računov;
 Analize 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.

Birokrat POS Trgovec
(vodenje trgovine)
Poleg funkcij POS Light, dodatno omogoča:
 Blagovno poslovanje – vodenje zalog v skladišču
 Obračuni zalog, Povzetki evidence, zapisniki;
 Izdelavo šifrantov nabavnih in prodajnih artiklov z normativi;
 Izdelavo inventur;
 Pregled zaslužka po razliki v ceni – RVC, ...

Nakup licenc:
299,25 EUR

Birokrat POS Gostinec
(vodenje gostinskega lokala)
Poleg funkcij POS Light in Trgovec, dodatno omogoča še:
 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).
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Naziv programa

Redna cena

Popust

Cena s popustom

Najem licenc za 1
leto:
139,00 EUR

25 %

Najem licenc za 1 leto:
104,25 EUR

Birokrat TaxPhone Android
(vodenje maloprodaje z zelo enostavnim vodenjem zalog)

















Samostojno vodenje trgovine - maloprodaje.
Dnevno zaključevanje blagajne (Z obračun).
Kontrolo zaključevanja blagajne (X obračun).
Vodenje gotovinske blagajne.
Prodajo fizičnim osebam in davčnim zavezancem.
Podporo delu z zasloni na dotik – touchscreen.
Hiter izbor s pomočjo drsnih menijev.
Možnost popustov in spreminjanja cene tik pred tiskanjem računa.
Več uporabnikov na eni blagajni.
Več blagajn na enem tiskalniku prek blutootha.
Tiskanje računov prek USB in bluetooth tiskalnikov, preko e-maila, sms-a.
Pregled in tisk računov v pdf formatu.
Stornacijo računov.
Pregled blagajne po poljubnih dnevih.
Pregled prometa po skupinah, artiklih, uporabnikih, urah.
Podporo različnim plačilnim sistemom.

6-mesečni najem
licenc:
79,90 EUR

25 %

Nakup licenc:
1.390,00 EUR

35 %

Nakup licenc:
1042,50 EUR

Mesečni najem
licenc:
54,90 EUR

35 %

Mesečni najem licenc:
41,17 EUR

Nakup licenc:
259,00 EUR

25 %

Nakup licenc:
194,25 EUR

Mesečni najem
licenc:
11,90 EUR

25 %

Mesečni najem licenc:
8,92 EUR

6-mesečni najem
licenc:
59,92 EUR

Birokrat POS - Prireditelj
(za organizacijo gledaliških in kino predstav, športnih prireditev,
glasbenih koncertov in drugih družabnih dogodkov)












Priprava različnih grafičnih predlog (sedišč, stojišč, postavitev objektov…).
Priprava različnih cenikov za prireditve in prostor na prireditvi (npr. sedežna mesta).
Poimensko in časovno vodenje rezervacij za več različnih prireditev.
Vodenje imenika strank.
Prodajo vstopnic fizičnim osebam in davčnim zavezancem.
Tiskanje vstopnic na različne pisarniške ali namenske tiskalnike za prodajo vstopnic.
Dnevno zaključevanje blagajne (Z obračun).
Kontrolo zaključevanja blagajne (X obračun).
Uporaba v napredni mrežni povezavi.
Podrobno analizo prodaje in zasedenosti posameznih prireditev.
Prenos podatkov v računovodski program Birokrat za Microsoft Windows za
nadaljnjo obdelavo (ali drug program za poslovanje).
 Prenos podatkov v Microsoft Excel.

Birokrat POS – mreža
 Licenca za dodatno delovno mesto
 Birokrat SINHRO KLIENT – elektronska izmenjava podatkov znotraj podjetja za
dislocirane enote (biroji, prodajna mesta…) – MESEČNA LICENČNINA, KI
VKLJUČUJE NADGRADNJE!

Kot kupec programa Birokrat POS 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, sob-ned | 9:00 – 13:00 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 %.
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