
Program za izdelavo inventure - Inventura 

Program Inventura je namenjen lažjemu izvajanju inventure. S pomočjo čitalca črtnih kod ali ročnim 

vnosom, lahko enostavno pripravite popis vaše zaloge. Inventuro lahko izvaja poljubno uporabnikov, 

v npr. večjih skladiščih, na več različnih terminalih, kasneje pa je možno vse združiti v eno skupno 

inventuro, ki se nato uporabi za uvoz v knjigovodski / skladiščni program za nadaljnjo obdelavo. 

Program deluje v Windows okolju, tako da ga lahko uporabljamo na stacionarnem računalniku, 

prenosniku ali Windows tablici. 

Omogoča: 

• Hitro izdelavo s pomočjo črtnih kod in skenerja, oz. ročni vnos, 

• hkratno delo na večjih postajah, 

• delo na Windows tablicah ali delovnih postajah, 

• združitev večih popisov v končnega, 

• priprava inventure v formatu pripravljenem za uvoz v knjigovodski / skladiščni program. 

• Popolna integracija s programom Birokrat 

 

  



Program za vodenje proizvodnje - Proizvodnja 

Program Proizvodnja je namenjen sledenju delovnega procesa v proizvodnji. Z njegovo pomočjo 

lahko spremljate naročilo od sprejema povpraševanja, do končnega produkta. Omogoča vam izdelavo 

ponudb z vključenimi slikami izdelkov, opisi ter cenami. Delovni nalogi se vodijo projektno in so lahko 

izvajani na daljše časovno obdobje, z delnimi zaključki in izdobavami, vključenimi podizvajalci in 

polproizvodi. Na podlagi materialnih in časovnih definicij za posamezen proizvod program omogoča 

predvidevanje proizvodnje, s spremljanjem dejanskega porabljenega časa in materiala pa 

izpopolnjuje kasnejša predvidevanja. 

Omogoča: 

• Izdelava ponudb s slikami in opisi, 

• predvidevanje zaključnega datuma že ob sprejemanju naročil, 

• vpogled v časovnico vaše proizvodnje, 

• prioritiziranje naročil glede na zaključne roke, 

• natančno spremljanje porabe materiala in časa zaposlenih, 

• enostavno urejanje vaših proizvodov, 

• podpora več fazam / kooperantom / podizvajalcem 

• poročila / dokumentacija za začasni izvoz, ipd. 

• delno zaključevanje nalogov / podnalogi 

• podpora delu z normativi in indeksi porabe za lažje urejanje in obvladovanje porabe 

• popolna integracija s programom Birokrat. 

 

  



Program za distribucijo izdelkov v povezavi s programom Birokrat za Windows 

Program omogoča pregledno vodenje dobav kupcem in je namenjen izdaji blaga iz skladišča. 

Omogoča: 

• vnos ali uvoz elektronskega naročila kupca 

• dobave in delne dobave naročila 

• dobave vezane na poslovne enote naročnika 

• dobave po posebnih cenikih vezanih na naročnika 

• asortiman artiklov vezanih na naročnika in celo na poslovno enoto naročnika 

• tekoči vpogled v stanje zaloge pri obdelavi naročila in pripravi dobav 

• izdelavo dobavnic in fakturiranje 

• popolna integracija s programom Birokrat 

 

  



Program za urejanje artiklov za spletno trgovino Elelement.org in PETROL – za program Birokrat za 

Windows 

Program je namenjen hkratnemu vodenju večih spletnih trgovin, pripravi in urejanju prodajnih 

artiklov ter spremljanju naročil iz spletnih trgovin Elementa in Petrola. Asortiman artiklov in njihove 

cene so definirane ločeno za različne trgovine, naročila pa so vodena enotno in barvno kategorizirana 

glede na status obdelave. Glede na naročila vaših kupcev vam prikazuje artikle posameznega 

naročnika na nivoju njihovih poslovalnic. Za potrebe vaših poslovnih partnerjev, pa enostavno 

pripravi strukturiran izvoz podatkov za njihovo nadaljnjo uporabo. Avtomatsko osveževanje podatkov 

o artiklih, slikah in podatkih o zalogi lahko izvajate ročno ali glede na zastavljen urnik. 

Omogoča: 

• Vodenje več spletnih trgovin hkrati 

• Urejanje osnovnega šifranta artiklov iz Birokrata (skupinsko urejanje, skupinsko kopiranje, 

uvoz iz Excel datoteke,…) 

• Določanje cene za posamezno spletno trgovino. 

• vnos klasifikacij, skupin, vrst, dolgega vpisa, navodil za uporabo, deklaracij, količine pakiranja 

artikla, slik za artikle 

• Strukturiran izvoz podatkov za poslovne partnerje (npr. druga podjetja, ki želijo prodajati vaš 

asortiman izdelkov na spletu) 

• avtomatski prenos podatkov o artiklih, slik in podatka o zalogi. Omogoča tudi samodejno 

periodično posodabljanje podatka o zalogi glede na zastavljen urnik 

• Uvoz in obdelava naročil (PETROL) 

• Uvoz in obdelava naročil (rešitev podjetja Element.org za njihove spletne trgovine) 

 



Program za vodenje delovnih nalogov za servis vozil 

Program omogoča pregledno vodenje delovnih nalogov za servisno dejavnost vozil. 

Omogoča: 

• vnos in vodenje šifranta vozil (vozilo ima lahko določenega lastnika iz šifranta partnerjev. 

Lastnik se lahko zamenja, zgodovina vozila pa ostane sledljiva kljub temu) 

• izdelava in tiskanje delovnih nalogov 

• izpolnjevanje delovnih nalogov z materialom na terminalu ali PC-ju v servisni delavnici ali / in 

v izdaji iz skladišča v servis. 

• zaključevanje delovnega naloga in priprava za fakturiranje v programu Birokrat 

• Možnost iskanja in filtriranja po vseh podatkih znotraj delovnih nalogov. 

• Integracija s programom Birokrat 

 

 



 

Program za prodajo vstopnic ter vodenje rezervacij prireditev in predstav 

 

Program omogoča pregledno vodenje prodaje vstopnic za različne prireditve vodene s sedežnim 

redom ali brez, prodajo preko lastnih spletnih portalov ali zunanjih ponudnikov ter prodajo vstopnic 

v tujem imenu za tuj račun. 

Omogoča: 

- Vodenje in izdelavo prireditvenih prostorov s sedežnim redom ali brez 

- Vnos prireditev z lastnimi lastnostmi 

- Sedežni red 

- Konsignacijsko prodajo 

- Prodajo abonmajev 

- Tipe vstopnic 

- Integracija s programom Birokrat 
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Integracije programov s programom Birokrat za Windows in koristna orodja 

Za potrebe naših strank smo razvili integracije različnih sistemov s programom Birokrat. Glede na to, 

da ima vsako okolje edinstveno kombinacijo sistemov, z veseljem razvijemo integracijo za vaše 

potrebe. 

• VASCO fakturiranje – prenos računov v program Birokrat 

• POS elektronček – prenos iztržkov in računov v program Birokrat za Windows 

• Clicktrans – prenos računov v program Birokrat 

• Mentek – prenos skladiščnih obračunov v program Birokrat kot pripravo za izdelavo računa 

za naročnika 

• Prenos nezaključenih delovnih nalogov v novo poslovno leto za eno ali več proizvodnih mest 

 

 


