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1.0  ZAGON PROGRAMA

Program zaženete z dvojnim klikom na ikono DigiPOS davčna blagajna. Prikaže se 
okno za izbiro uporabnika/vstopno okno.

Vstopno okno

Po izbiri uporabnika se prikaže osnovno okno. Ob ikoni Zamenjava uporabnika je 
izpisan trenutni uporabnik.

2.0  OSNOVNO OKNO

ikona DigiPOS 
davčna blagajna

Osnovno okno
DigiPOS 2.0

Na osnovnem oknu DigiPOS 2.0 lahko uporabnik izbira zavihke Storitve, Maloproda-
ja in Stranka. Pod zavihkom Storitve in Maloprodaja se nahajajo skupine, znotraj kate-
rih so zvrščene postavke, ki jih uporabnik dodaja na račun. Običajno pod zavihek 
Storitve dodajate postavke za zaračunavanje storitev, pod zavihek Maloprodaja pa 
izdelke namenjene malo- ali veleprodaji. Izbira je sicer prepuščena uporabniku. Zavi-
hek Stranka je namenjen izbiri stranke, ko pripravljate izdajo računa za pravno osebo. zavihki

zamenjava 
uporabnika

urejanje cenika

pregled računov

blagajna

urejanje
uporabnikov

nastavitve
programa

ustvarjanje
varnostne kopije

informacije in 
pomoč

arhiv
računov

bližnjica
TeamViewer
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Osnovno okno
DigiPOS 3.0

Na osnovnem oknu DigiPOS 3.0 ima uporabnik stalen predogled nad vsemi skupi-
nami cenika, ne glede na zavihek Storitve in Maloprodaja. Na desnem delu okna se 
izpisujejo storitve in izdelki iz cenika, pod njimi so izpisane skupine. Na levem delu 
okna se izpisujejo postavke, ki jih uporabnik dodaja na račun.

skupine storitev in 
izdelkov

izdelki in storitve

klik na skupni znesek računa odpre Predogled 
podrobnosti računa (poglavje 5.1)

S klikom na ikono Cenik odprete njegovo urejanje. Vidna sta zavihka Storitve in 
Izdelki na kos (tudi Prodajni izdelki, Nabavni izdelki in Mize, če imate vklopljeno 
funkcijo). Kliknite zavihek, katerega želite urejati. Nato izberete Urejanje skupin ali 
Dodaj novo storitev/izdelek. Pri prvem vnašanju cenika nujno ustvarite vsaj eno sk-
upino, preden začnete z dodajanjem storitev/izdelkov.

Izberite gumb Urejanje skupin - Nova skupina, izpolnite podatke o imenu ter shra-
nite spremembe. S klikom na ime skupine jo preimenujete ter določite njen vrstni red 
(začnite z 0 in zaporedno oštevilčite vse skupine).

3.0  UREJANJE KATALOGA - cenik storitev, artiklov in seznam miz

ikona cenik

Dodajanje, urejanje, 
preimenovanje skupin

izbira strankeizpis postavk na računu

gumb za urejanje skupin
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Nato izberite Dodaj storitev/Dodaj izdelek/Dodaj mizo. Izpolnite podatke: cena z 
DDV, davčna stopnja (če uporabnik ni davčni zavezanec, izbira ni na voljo), naziv 
storitve/izdelka ter izberite skupino/tip storitve. Podatke shranite. Shranjena storitev/
izdelek bo vidna ob ponovnem zagonu programa. Gumb Nazaj vas vrne na osnovno 
okno. Več informacij za nabavne in prodajne izdelke v poglavju 7.0.

Dodajanje novih 
storitev, izdelkov ali 
miz

Spreminjanje 
obstoječih storitev in 
izdelkov

Vse podatke o storitvah, izdelkih in mizah se lahko kadarkoli spreminja. To storite 
tako, da izberete ikono Cenik ter poiščete želen artikel znotraj ustrezne skupine. La-
hko spremenite naziv, ceno, dodate popust, ki se obračuna na računu, spremenite 
davčno stopnjo, skupino in položaj/pozicijo v ceniku (vrstni red od 0 dalje - nujno 
morate vpisati zaporedne številke vsem artiklom znotraj skupine). Izdelek/storitev 
lahko izbrišete le, če ga še niste uporabili na računu. V primeru, da ste ga uporabili, 
ga je mogoče le deaktivirati (na osnovnem oknu ni več viden) - odkljukajte izbiro Ak-
tiven. Mizo lahko izbrišete kadarkoli. POZOR: podatki o tem, kateri račun ste izdali 
za določeno mizo se ne shranjujejo. Več informacij poglavje 5.8.

Sprememba barve in uvrstitev artikla v skupino Priljubljen/Top sta lastnosti, ki sta 
uporabni za osnovno okno DigiPOS 3.0.

gumb za dodajanje nove 
storitve, artikla ali mize

V skupini poiščite storitev, 
izdelek ali mizo, ter uredite 
podatke. Shranite.

nova storitev ali izdelek nova miza
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S klikom na zavihek Stranka (verzija DigiPOS 2.0) oziroma napis Izbrana stranka: 
Neimenovana stranka (verzija DigiPOS 3.0) odprete okno za dodajanje, urejanje in 
izbiro stranke. Stranka je fizična ali pravna oseba, za katero izdate račun. Stranka je 
lahko tudi dobavitelj. Ob dodajanju nove stranke se odpre okno, na katerem izberete, 
ali je stranka podjetje (pravna oseba) ali fizična oseba. Za pravne osebe izpolnete 
podatke o nazivu, davčni številki (samo črke in številke, brez presledkov) ter naslovu. 
Ti podatki se bodo izpisali na računu. Če je stranka fizična oseba, se davčne številke 
ne vpisuje. Naslov fizične stranke se na račun ne bo izpisal. Naknadno lahko podatke 
o stranki spreminjate tako, da stranko izberete s pomočjo iskalnika (lupe) ter uredite 
podatke z gumbom Popravi.

Stranko izberete tako, da jo poiščete z iskalnikom in jo kliknete. Izbira se izpiše zgoraj.

4.0  VNOS KONČNIH STRANK, PRAVNIH OSEB IN DOBAVITELJEV

zavihek Stranka

Dodajanje, izbiranje 
in urejanje strank

polje za iskanje stranke

izpis podatkov o stranki

izpis izbrane stranke

Po izbiri ustreznega uporabnika se prikaže osnovno okno.

5.0  IZDAJANJE RAČUNA IN RAČUNI ZA PRAVNE OSEBE

5.1  DigiPOS 2.0

Storitve in izdelke dodajate na račun tako, da nanje kliknete. Do želenega artikla do-
stopate tako, da izberete ustrezen zavihek (Storitve, Maloprodaja) ter nato ustrezno 
skupino. Ko postavko izberete, se obkroži z belo obrobo ter obkljuka. S ponovnim 
klikom na postavko le-to odstranite z računa. Količino povečujete s klikom na +/- 
oziroma z desnim klikom na postavko. Z desnim klikom lahko tudi spremenite ceno 
postavke.

S prehajanjem med zavihki in skupinami izberete več postavk, ki se izpišejo na 
račun. Spodaj levo se izpisuje skupni znesek računa, spodaj desno pa izbrana stranka. 
Izberete jo tako, da kliknete na zavihek Stranka ter jo s pomočjo iskalnika poiščete in 
nanjo kliknete. V kolikor stranke ne izberete, se izpiše Neimenovana stranka.

napis za izbiro 
stranke

gumb išči 
stranko

gumb dodaj 
novo stranko
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Dodajanje postavk na 
račun - DigiPOS 2.0

Predogled podrobnosti 
računa ter dodatne 
možnosti pred tiskanjem

Po tem, ko ste izbrali vse želene postavke, nadaljujete s klikom na Račun. Odprlo se 
bo okno Predogled podrobnosti računa. V kolikor z izbiro niste zadovoljni ali računa 
ne nameravate izdati, kliknite Prekliči.

Na Predogledu podrobnosti računa lahko odstranite posamezno postavko, ji nakna-
dno spremenite ceno, količino ter dodate popust. V kolikor ste kakšno postavko 
pozabili, jo lahko dodate s pomočjo gumba Nazaj, ki vas prestavi na osnovno okno.

Levo spodaj so izpisani podatki o davkih (če uporabnik ni zavezanec za DDV, teh 
podatkov ni) ter popusti na postavke in popust na račun, ki ga določite v odstotkih ali 
znesku. Desno zgoraj je izpisana izbrana stranka, desno spodaj pa izbrani tip plačila 
(gotovina/kreditna kartica/kombinirano plačilo/ostala plačila kot jih določite v 
nastavitvah) in možnost tiskanja na A4 format.

Po tem, ko ste uredili vsebino računa, le-to potrdite z izbiro gumba Shrani in tiskaj.

storitev/izdelek je izbran

dodajanje popusta na skupni znesek računa izbiranje tiskanja na A4 in 
posebnih tipov računa

izpis izbrane stranke

tip plačila
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LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Št računa:UPT-BL1-14
Datum:22. 04. 2016 Čas:10:25
2 Kos (1,00 €/Kos)
KAVA 2,00 €
1 Kos (1,60 €/Kos)
BELA KAVA 1,60 €
2 Kos (17,30 €/Kos)
PRIMORSKA DRUŽINSKA 34,60 €

Za plačilo 38,20 €

Stopnja Osnova DDV Skupaj
22,00% 31,31 6,89 38,20

Tip plačila: Gotovina
Kraj: 2342,Kraj
Račun izdal: Duško
EOR:d6e3cda3-708a-4a19-abf1-1081993473cd
ZOI:8c21cc6a66bb0252eced6ee2d30530fa

Hvala za obisk!

Izpisal se bo termični račun (rolica) ali račun na formatu A4. Stranki ponudite prvi 
izvod - originalni izvod. Tiskanje duplikata za uporabnika programa ni potrebno, 
saj je račun shranjen ter ga je mogoče ponovno pogledati/tiskati v zavihku Pregled 
računov. Tiskalnik računa ni natisnil: več informacij poglavje 13.1.

Na računu so izpisani podatki: izdajatelj računa (podjetje); prejemnik računa (izbra-
na stranka); številka računa; datum; čas; postavke; popusti na postavke in račun; sk-
upni znesek; davki (v kolikor je uporabnik zavezanec za DDV); tip plačila; izdajatelj 
računa; izbrana stranka; EOR in ZOI unikatni kodi ter QR koda.

Bodite pozorni v kolikor EOR koda ni izpisana. V tem primeru račun ni bil davčno 
potrjen. Vzrok je najverjetneje v prekinjeni internetni povezavi ali tehničnih težavah 
Finančne uprave RS. Račun naknadno potrdite skladno z navodili v poglavju 6.4.

primer termičnega 
izpisa računa

5.2  DigiPOS 3.0

Storitve in izdelke dodajate na račun tako, da nanje kliknete. Do njih dostopate tako, 
da spodaj desno izberete ustrezno skupino ali uporabite iskalnik po imenu. Ko je 
postavka izbrana, se obkroži z belo obrobo ter doda v Izpis postavk na računu. S 
ponovnim klikom na postavko se odvisno od izbranih nastavitev: a) poveča nje-
na količina; b) postavka se doda v Izpis postavk podvojeno, da poljubno določite 
ceno artiklom z enakim nazivom; c) vedno se odpre okno, ki vas vpraša za količi-
no in ceno. S klikom na postavko v Izpisu postavk se odpre okno, v katerem spre-
menite ceno, količino in popust. S klikom na križec postavko odstranite z računa.

Spodaj levo se izpisuje skupni znesek računa, zgoraj na sredini pa izbrana stranka - 
pravna ali fizična oseba. Izberete jo tako, da kliknete na napis Izbrana stranka ter jo s 
pomočjo iskalnika poiščete (poglavje 4.0). Želeno stranko kliknite za izbiro.

S klikom na skupni znesek računa se odpre okno Predogled podrobnosti (poglavje 
5.1) s podatki o davkih (če uporabnik ni zavezanec za DDV, teh podatkov ni) ter 
popustih na postavke in popustom na račun, ki ga je mogoče določiti v odstotkih ali 
znesku. Na tem oknu izberete tudi možnost tiskanja na A4 format.

Dodajanje postavk na 
račun - DigiPOS 3.0

izpis postavk na računu

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Datum:22. 04. 2016 10:52
Št. rač.:UPT-BL1-16
Kraj: 2342,Kraj
Tip plačila: Gotovina

SOLATA POEZIJA
1x 5,80 €/Kos 5,80 €
SOLATA POEZIJA
1x 5,80 €/Kos 5,80 €
Za plačilo 11,60 €
Stopnja Osnova DDV Skupaj
9,50% 10,59 1,01 11,60
Račun izdal: Rušit

EOR:42beb22e-fdd6-4098-a197-
30cec2449735 

ZOI:8b715bb7faa74c1f338b61749a13b757
Hvala za obisk!

primer termičnega 
izpisa kompaktnega 

računa

izpis izbrane stranke

skupni znesek računa - 
klik nanj odpre Predogled 
podrobnosti računa
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Levo spodaj je izpisan izbrani tip plačila (gotovina/kreditna kartica/kombinirano 
plačilo/ostala plačila kot jih določite v nastavitvah).

Po tem, ko ste izbrali vse želene postavke, s klikom na gumb Račun le-tega shranite 
ter tiskate. V kolikor z izbiro niste zadovoljni ali računa ne nameravate izdati, kliknite 
Prekliči. Opombe in napotki so navedeni v poglavju 5.1. Tiskalnik računa ni natisnil: 
več informacij poglavje 13.1.

5.3  Tiskanje računa na format A4

Račun se po privzetih nastavitvah tiska na termični tiskalnik (rolico). Če na oknu 
Predogled podrobnosti (poglavje 5.1) obkljukate možnost Tiskaj A4 in izberete gumb 
Shrani in tiskaj, se odpre predogled. Na predogledu tiskanja imate v zgornji vrstici 
gumb Tiskaj, ki račun natisne na tiskalnik, izbran v nastavitvah (poglavje 12.3).

Predogled tiskanja na 
format A4

Spreminjanje količine, 
cene in popusta na 
postavko

s klikom na Storitev/produkt 
v Izpisu postavk na računu 
se odpre pogovorno okno

izpis postavk na računu

skupni znesek računa - klik nanj odpre okno 
Predogled podrobnosti računa

izbira Stranke
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5.4  Tip plačila nakazilo na transakcijski račun

V kolikor uporabnik posluje tudi z negotovinskimi plačili (nakazila na transakcijski 
račun), si lahko v nastavitvah programa doda tip plačilnega sredstva (poglavje 12.4). 
Pri izdajanju računa uporabnik za tip plačila izbere TRR. Zaradi dodatnih možnosti, 
kot je komentar na račun, rok plačila in datum opravljene storitve, priporočamo tis-
kanje na format A4. Dodatne možnosti se odprejo po kliku na gumb Shrani in tiskaj.

Pogovorno okno tip 
plačila: nakazilo na 
transakcijski račun

pripis komentarja, 
roka plačila ter datuma 
opravljene storitve
POMEMBNO: v nasta-
vitvah (poglavje 12.4) 
ne smete imeti kljukice 
ob možnosti Preskoči 
blagajniški prejemek

5.5  Prodaja/izdaja vrednostnega bona/darilnega bona

Uporabnik lahko za poslovanje uporablja plačilno sredstvo darilni bon (vrednostni 
bon). Funkcija Boni mora biti omogočena v nastavitvah (poglavje 12.4). Imeti morate 
tudi ustrezno shranjen tip plačila Bon. Ko želi stranka kupiti bon, ji izdate blagajniški 
prejemek s prejetim zneskom gotovine in št. bona. Stranka mora povedati vrednost, 
za kolikšno želi kupiti darilni bon. Nato ji izdate/prodate bon v ikoni Blagajna. Kli-
knite na gumb Prodaj bon ter določite vrednost bona. Stranka lahko plača z gotovino, 
kreditno kartico ali nakazilom na TRR. V komentar je priporočljivo zapisati datum 
veljavnosti bona. S klikom na gumb V redu se bon shrani in tiskalnik izpiše listek z 
informacijami (blagajniški prejemek).

ikona Blagajna

Prodaja darilnega/
vrednostnega bona

Nov bon: št. bona se 
avtomatsko generira, 
izberite le tip plačila in 
vpišite vrednost, ki jo 
plača stranka

gumb Prodaj bon
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POMEMBNO: avtomatsko generirano št. bona morate zapisati na darilni bon (karti-
co, kuverto ipd.), ki ga izročite stranki. Samo s pomočjo te št. bona bo lahko stranka 
bon unovčila. Brez zapisane št. bona je bon brez vrednosti, saj ga v bazi bonov ne 
boste uspeli najti.

Pregled prodanih bonov je dostopen pod ikono Blagajna (poglavje 8.0). V pregledu je 
razvidno, kdaj je bil bon izdan/prodan, kolikšen znesek je stranka že unovčila in kdaj, 
ter ostali podatki, ki jih ob izdaji/prodaji bona določite.

Na desni strani izberite tip plačila Darilni bon. Izpisali se bodo vsi prodani boni v 
obdobju od-do, ki ga izberete levo zgoraj. Kliknite na ikono za več informacij, da se 
odprejo podrobnosti. Darilni bon lahko tudi stornirate, če se zmotite pri izdaji ali 
stranka zahteva vračilo denarja.

Št. bona: prepišite jo na 
darilni bon ali kuverto, 
ki jo izročite stranki!

Blagajniški prejemek, 
ki se natisne, ko pro-
date darilni bon

Pregled prodanih 
bonov - pod ikono 
Blagajna

okno z več 
informacijami o 
prodanem bonu

izbira obdobja od-do izberite tip plačila Darilni bon

ikona za več informacij

5.7  Tip plačila darilni bon

Stranka vas bo obiskala in vam povedala, da bo storitev/izdelek plačala z darilnim/
vrednostnim bonom. Račun izdelajte kot običajno ter izberite tip plačila Darilni bon.
Kliknite gumb Unovči bon ter vpišite št. bona v iskalno vrstico. Z lupo izberete bon.

5.6  Pregled prodanih bonov

ikona Blagajna
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Stranka lahko račun plača tudi z dvema ali več darilnimi boni - vpišite št. bona ter 
zaporedno dodajajte bone. Kliknite V redu ter nato Račun.

POMEMBNO: V kolikor je znesek računa višji od razpoložljive vrednosti darilnega 
bona, je treba ali: a) s popustom znižati znesek računa, b) izdelati še en račun z znes-
kom za doplačilo.

Plačilo z darilnim
bonom

1. Izberite tip plačila 
Darilni bon

2. Kliknite na gumb 
Unovči bon

3. Vpišite št. bona in 
kliknite lupo - bon ste 
uspešno dodali.

4. Kliknite V redu in 
nato Račun.

5.8  Izdaja računa za mizo in vodenje miz

Podjetja, ki se ukvarjajo z gostinsko ali podobno dejavnostjo, pogosto uporabljajo 
vodenje miz oziroma izdajo enega računa za več rund na isti mizi. Za uporabo te 
funkcije potrebujete poseben tip licence, za katero povprašate podjetje Neticom.

Funkcijo omogočite v nastavitvah programa (poglavje 12.4). Dodajanje novih miz in 
urejanje opravite v urejanju cenika (poglavje 3.0). Mize lahko kadarkoli preimenu-
jete ali izbrišete, če na njih niso aktivne runde. POMEMBNO: program ne shranjuje 
evidence za katero številko mize ste izdali račun. Runde ostanejo shranjene tudi, če 
program zaprete.

ikona cenik - tukaj 
dodajate in urejate 
mize

ikona Mize

skupine miz

mizo lahko poiščete z iskalnikom: vpišite 
številko mize in na tipkovnici kliknite Enter

prikaz miz iz 
izbrane skupine - 
kliknite na mizo, 
da odprete rundo
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Rundo za mizo vnesete v ikoni mize. Poiščite mizo z iskalnikom ali klikom na ustrez-
no skupino. Klik na mizo odpre rundo. Kot bi izdajali račun vnesite rundo. Shranite.

izbrana miza

izpis pijač/hrane, 
ki ste jo postregli v 
rundi 1
Shranite.

Izdelava runde 
za mizo

Izris odprtih 
miz z rundami

število rund 
na mizi

število različnih 
pijač/hrane na 
mizi

Odprta miza št. 33

Izdelava nove 
runde za mizo - 
Runda: 2

kliknite na odprto 
mizo, da dodate 
novo rundo

S plusom + dodate 
novo rundo na mizo. 
Kot bi izdajali račun 
napišite rundo. 
Shranite.

Trenutno rundo ali vse runde za mizo lahko brišete s pomočjo rdečih križkov ali op-
cijo Počisti naročila (izbriše vse odprte runde na mizi). Ko ustvarite rundo 2, runde 1 
ne morete več spreminjati - količino postrežene pijače/hrane.
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S klikom na ikono Pregled računov odprete okno, na katerem lahko za izbrano časovno 
obdobje: ponovno tiskate račun; zamenjate tip plačila (do zaključka blagajne); račun 
stornirate (klik na križec v stolpcu Storno); pripravite poročila in potrdite nepotrjene 
račune (poglavje 6.4). OPOMBA: majhni zasloni imajo spodaj drsnik. OPOZORILO: 
Račune za lansko leto pregledujete v Arhivu (poglavje 1.0).

6.0  PREGLED IZDANIH RAČUNOV

ikona pregled 
računov

Pregled računov

ikona Uredi odpre 
zamenjavo tipa plačila 
(do zaključka blagajne)

ikona Tiskaj odpre podrobnosti računa in 
možnost ponovnega tiskanja/tiskanja kopije

ikona Storno odpre 
okno, s pomočjo katerega 
stornirate račun in vpišete 
razlog za dejanje

izbira obdobja, za katerega se prikažejo 
izdani računi (kliknite gumb Osveži)

Ko želite izdati račun za vse runde na mizi ali samo za določene runde, kliknite na 
odprto mizo. Obkljukajte runde, za katere želite izdati račun. Zatem kliknite Na račun. 
Postavke se bodo odprle na Osnovnem oknu za izdajanje računov. Če boste kliknili 
Prekliči, račun ne bo izdelan in runde bodo ostale shranjene. Po kliku na gumb Račun 
se poračunane runde izbrišejo.

Izdelava računa 
za vse odprte 
runde na mizi 
ali le nekatere

obkljukajte zgornji kvadratek, 
da označite vse odprte runde

obkljukajte le določene kvadratke, 
da označite nekatere odprte runde

predogled računa, ki nastane 
iz označenih rund

ko izberete runde, 
kliknite Na račun
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6.1  Tiskanje kopije računa in predogled podrobnosti, dodajanje komentarja

S klikom na ikono Tiskaj račun odprete pogovorno okno, na katerem je predogled 
postavk na izdanem računu in možnost ponovnega tiskanja/tiskanja kopije. Duplikat 
računa izdelate s klikom na Tiskaj (termični izpis) ali Tiskaj A4. Tu lahko tudi dodate/
spremenite komentar - shranite ga. Z gumbom Prekliči zaprete okno.

ikona Tiskaj račun

Tiskanje kopije računa

6.2  Storno izdanega računa

S klikom na ikono Storno (če je ne vidite, premaknite drsnik spodaj) odprete pogo-
vorno okno, s katerim stornirate račun. Storno uporabite v primeru vračila blaga, 
reklamacij, ko stranka ne želi plačati za zaračunano storitev ali si premisli, ko morate 
spremeniti ime stranke, na katero ste izdali račun, ko se zmotite pri vsebini računa ali, 
ko po nesreči podvojite račun, ipd. Storno se številči kot zaporeden račun z zneskom 
‘v minus’.

V pogovorno okno vpišite razlog za storno ter kliknite gumb Storniraj. Vpisovanje 
razlogov je nujno, saj si tako ustvarite evidenco, zakaj ste dejanje izvedli. Razlogi za 
storno se ne pošiljajo na Finančno upravo RS.

ikona storno računa

Okno Storno računa

vpišite razlog za storno

predogled pred tiskanjem 
kopije računa
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6.3  Poročila

V Pregledu računov je mogoče za izbrano časovno obdobje izdelati računovodska 
poročila, ki zajemajo: promet v obdobju; prodajo po skupinah; prodajo po postavkah; 
seznam računov ter podrobnosti prodaje (razčlenjena prodaja po računih).

Poročila se tiskajo na termični tiskalnik/rolico ali izvozijo v Excel/.xls obliko datoteke. 
Način tiskanja je naveden spodaj.

Poročila

termični izpis/tiskanje 
na rolico

.xls/Excel izpis dokumenta

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Promet
Obdobje:
22. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Zajeti računi:
UPT-BL1-12 - UPT-BL1-15
Skupaj 179,38 €

Obračun DDV:
Stopnja Osnova DDV Skupaj
9,50% 116,61 11,07 127,68
22,00% 42,38 9,32 51,70

Promet po zaposlenih:
Duško 179,38 €

Gotovina 145,08 €
TRR1 34,30 €

Obračun po vrsti plačil:
Gotovina (3) 145,08 €
TRR1 (1) 34,30 €

Skupaj: 179,38 €

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Poročilo po postavkah
22. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Zajeti računi:
UPT-BL1-12 - UPT-BL1-15
2 x KAVA 2,00 €
1 x BELA KAVA 1,60 €
2 x PRIMORSKA DRUŽINSKA 34,60 €
3 x PALAČINKE S ČOKOLADO 10,50 €
13 x Malica 1 76,98 €
2 x Malica 2 9,00 €
2 x Kosilo 1 12,00 €
1 x PANNA COTTA 3,50 €
1 x KALAMARI POLNJENI+POMFRI 8,80 €
1 x SOLATA POEZIJA 5,80 €
2 x SOLATA MATIJA 11,60 €
1 x JUICE 0.10L 1,00 €
2 x SOKOVI 0.10L 2,00 €
Vsota 179,38 €
Popust na račune 0,00 €
Skupaj 179,38 €

Obračun DDV:
Stopnja Osnova DDV Skupaj
9,50% 116,61 11,07 127,68
22,00% 42,38 9,32 51,70

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Poročilo po računih
22. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Zajeti računi:
UPT-BL1-12 - UPT-BL1-15
Št rač: Popust Skupaj
12 0,00 34,30
13 0,00 29,90
14 0,00 38,20
15 0,00 76,98
Skupaj 179,38 €

Obračun DDV:
Stopnja Osnova DDV Skupaj
9,50% 116,61 11,07 127,68
22,00% 42,38 9,32 51,70

Promet po zaposlenih:
Duško 179,38 €

Gotovina 145,08 €
TRR1 34,30 €

Obračun po vrsti plačil:
Gotovina (3) 145,08 €
TRR1 (1) 34,30 €

Skupaj: 179,38 €

Primeri poročil s 
termičnim izpisom 
(uporabnik je 
zavezanec za DDV)

Promet v obdobju Tiskaj prodajo po postavkah Tiskaj seznam računov

6.4  Potrjevanje nepotrjenega računa

V določenih primerih, ko je internetna povezava prekinjena ali ob tehničnih težavah 
Finančne uprave RS, se izdani račun davčno ne potrdi. Na to vas opozori ikona in 
prazna vrstica za nazivom EOR na računu. Račun v takšnem primeru naknadno po-
trdite s pomočjo gumba Potrdi račune v Pregledu računov. Bodite pozorni, saj morate 
skladno z zakonom račun potrditi v dveh delovnih dneh.

opozorilo o številu 
davčno nepotrjenih 

računov
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V primeru, da v trenutku izdajanja računa program DigiPOS ne deluje ali ni elek-
trične energije, račun izdate iz vezane knjige računov (VKR). Takšen račun naknad-
no vnesete in potrdite z Mini blagajno - spletnim vmesnikom FURS za potrjevanje 
računov iz VKR.

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Datum:22. 04. 2016 10:53
Št. rač.:UPT-BL1-17
Kraj: 2342,Kraj
Tip plačila: Gotovina

KLASIKA MALA
1x 6,50 €/Kos 6,50 €
KLASIKA MALA
1x 6,50 €/Kos 6,50 €
Za plačilo 13,00 €
Stopnja Osnova DDV Skupaj
22,00% 10,66 2,34 13,00
Račun izdal: Rušit

EOR: 
ZOI:65bbc7828e5dad76372e8c2b27252660

Hvala za obisk!

davčno nepotrjen račun: 
EOR koda je prazna

rdeči križec v stolpcu Potrjeno označuje, 
da račun ni bil davčno potrjen

Davčno nepotrjen račun potrdite tako, da kliknete gumb Potrdi račune. Odpre se 
okno, ki prikaže številke nepotrjenih računov. S klikom na gumb Potrdi se celoten 
seznam računov potrdi.

Bodite pozorni na to, da imate ob potrjevanju nepotrjenih računov internetno pove-
zavo. V nasprotnem se računi ne bodo potrdili in postopek boste morali ponoviti ob 
ponovni vzpostavitvi internetne povezave.

Naknadno potrjevanje 
davčno nepotrjenih 
računov

seznam nepotrjenih računov
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Program DigiPOS ponuja vodenje enostavnega/nezahtevnega skladišča za manjše 
trgovine, samostojne podjetnike in bare/lokale. Omogoča vnos izdelkov na kos, nor-
mativnih izdelkov, dobavnic ter prodajo izdelkov tudi, če niso na zalogi v programu 
(zaloga gre v minus).

Do urejanja skladišča dostopate s pomočjo ikone ‘Skladišče’. Če ikona ni na voljo, 
pokličite podjetje Neticom, da vam jo aktivira.

7.0  VODENJE SKLADIŠČA - MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

ikona skladišče

7.1  Vnos izdelkov

Izdelke in artikle, ki jih prodajate, vnesete v cenik pod zavihek ‘Izdelki na kos’ oziro-
ma ‘Prodajni izdelki’. Izdelke, namenjene samo nabavi (kot je kava 1 kg, pivo sod 30 
l ali Viljamovka 1 l), vnesete pod zavihek ‘Nabavni izdelki’. Za urejanje in več infor-
macij si oglejte poglavje 3.0.

Posebnosti v zvezi z izdelki v sklopu vodenja skladišča so navedene v nadaljevanju.

Izdelki na kos: nabavite Coca Colo v pločevinki in takšno jo tudi prodate. Nabavite 
Radensko 0,5 l v plastenki in takšno jo tudi prodate (je ne odprete in prodate kot 1 
dcl Radenske). Tudi izdelki, kot so sveže jagode, gobe jurčki ali odprto vino na liter 
(vinotoč), spadajo med izdelke na kos (prodajajo se sicer z enotami kg, g oziroma l).

ikona cenik

Vnos izdelkov na kos

izberite enoto
(običajno kos, izjemoma ki-
logram, liter in ostale enote)

Izdelki, ki se razknjižujejo z normativi - primer: Radenska 0,1 l, Špric bel 1 dcl, Špric 
bel 2 dcl, Jagodni sok 2 dcl s smetano ali Toast. Kaj je posebnost? Sestavljeni so iz ra-
zličnih nabavnih izdelkov, ki se ob prodaji razknjižijo v različnih količinah.

Primer: prodajni izdelek Špric bel 0,1 l razknjiži nabavni izdelek Radenska v količini 
0,05 l in nabavni izdelek belo vino v količini 0,05 l. Prodajni izdelek Radenska 1 dcl 
razknjiži nabavni izdelek Radenska v količini 0,1 l (Radensko ste kupili v plastenki z 
vsebino 1,5 l). Prodajni izdelek Jagodni sok 0,1 l razknjiži nabavni izdelek jagodni sok 
v količini 0,1 l (jagodni sok ste kupili v tetrapaku 1 l). Prodajni izdelek Toast razknjiži 
nabavni izdelek rezina kruha v količini 2 kos, nabavni izdelek rezina sira v količini 1 
kos ter nabavni izdelek rezina šunke v količini 1 kos.
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Nabavne in prodajne izdelke vnašate in urejate v ceniku. Prvo vnesite nabavne izdel-
ke, zatem še prodajne. Prevzem na zalogo izvedete z ikono ‘Skladišče’.

Vnos nabavnih 
izdelkov

izberite enoto nabave
(običajno kilogram ali liter, 
izjemoma kos)

Primer izpolnjevanja 
podatkov za nabavni 
izdelek

OPOZORILO: ne glede na to, kolikšna je vsebina embalaže nabavnega izdelka, vne-
site izdelek z osnovno enoto (l, kg, kos). Primer: Coca Cola ima vsebino 1,5 l, Vil-
jamovka ima vsebino 0,75 l. Ob prevzemu na zalogo boste določili, kolikšno količino 
prevzemate na zalogo: na primer 19,5 l Coca Cole ali 5,25 l Viljamovke.

Vnos prodajnih 
izdelkov

določite kateri nabavni 
izdelki in v kolikšni ko-
ličini se bodo razknji-
žili s prodajo enega 
prodajnega izdelka
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7.2  Vnos dobaviteljev

7.3  Vnos dobavnice/računa - prevzem blaga

Dobavitelje vnesete v program kot stranke. Za vnos strank v program si oglejte po-
glavje 4.0. Dobavitelja morate v program vnesti preden začnete s prevzemom blaga 
oziroma z vnosom dobavnice/računa.

Prevzem blaga opravite v ikoni ‘Skladišče’. Prevzem izdelkov na kos opravite z belo 
ikono ‘Prevzemi’, prevzem nabavnih izdelkov pa z zeleno ikono. Postopek je enak, 
morate pa biti previdni, da prevzemate izdelke v ustrezno skladišče - z ustrezno ikono.

Okno skladišče

ikone bele barve: 
vodenje izdelkov na kos

ikone zelene barve: 
vodenje izdelkov z 
normativi (ikone so 
zaklenjene, če je
funkcija onemogočena)

Prvi korak je izbira dobavitelja. Poiščete ga z iskalnikom ter kliknete nanj. Nato s 
puščico nadaljujete na naslednji korak. Dobavitelj mora biti vpisan kot stranka pred 
prevzemom.

Prevzem - korak 1:
izbira dobavitelja
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V drugem koraku iščete, poklikate in vnesete nabavne cene in količine izdelkom. 
Izdelki morajo biti vpisani v cenik/katalog preden izdelujete prevzem. Vpisujete 
nabavni DDV (vstopni davek) in nabavne vrednosti. Če dobavitelj ni davčni zavezan-
ec, izberete vstopni davek 0 %. Če ste v cenik vnesli enoto izdelka kg ali l (in ne kos), 
vnesete v prevzem lahko tudi decimalne količine (npr. 23,11 kg svežih jagod). Nadal-
jujte s klikom na puščico desno.

Prevzem - korak 2:
izbira postavk in vpis 
nabavnih vrednosti

ikona za nadaljevanje 
na naslednji korak

iščite s sistemom kot za 
izdajo računa

vrednost prevzema/dobavnice 
brez DDV

klik na naziv izdelka odpre okence, v 
katerem vnesemo nabavne vrednosti

Prevzem - korak 3:
preverite nabavne 
vrednosti in količine 
izdelkov

V četrtem koraku prevzema vpišite številko dobavnice/računa, morebitem popust na 
skupni znesek računa in po želji komentar. S klikom na gumb ‘Prevzemi’ je blago 
prevzeto na zalogo. Prevzemov ni mogoče začasno shraniti in se pozneje vrniti k na-
daljevanju. Možno je le spremeniti zadnji, že zaključen prevzem. Predzadnjega ni več 
mogoče spreminjati, možno je le vračilo dobavitelju ali drug tip razknjižbe.
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Prevzem - korak 4:
vpišite številko
dobavnice/računa, 
morebiten popust na 
skupni znesek raču-
na ali komentar ter 
kliknite ‘Prevzemi’

7.4  Pregled stanja zaloge in urejanje zalog

Po prevzemu je takoj vidno zvišanje količin v ikoni ‘Stanje zaloge’. V kolikor ugotavl-
jate, da se zaloge ne ujemajo z dejanskimi, imate možnost za posamezen izdelek pre-
verjati kartico artikla. Razknjižbe lahko naredite z možnostmi: Vračilo dobavitelju (po 
prevzemnih listih), Lom (uničenje, kala) ali Lastna poraba. Postopek je zelo podoben 
prevzemu (glej poglavje 7.3). Evidenco prevzemnih listov, dokumentov vračila do-
bavitelju in drugih razknjižb najdete v ikoni ‘Pregled’.

Pregled stanja zaloge

seznam izdelkov v 
skladišču (prikazani 
so tudi tisti izdelki, ki 
niso na zalogi ali imajo 
negativno zalogo

gumb ‘Nabavne vrednosti’ izračuna 
nabavne vrednosti izdelkov na zalogi

prodajna cena izdelka na kos in skupna 
prodajna vrednost izdelkov brez DDV

gumb ‘Kartica artikla’ odpre pogovorno 
okno z možnostjo tiskanja evidence 

pretoka izdelka (prevzemi, razknjižbe, 
prodaja za računi)
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S klikom na ikono Blagajna se odpre okno, na katerem zaključite blagajno, pregledu-
jete seznam blagajniških zaključkov in tiskate kopijo blagajniškega zaključka. Tu-
kaj tudi pregledujete prejeto gotovino, prejeta plačila s kreditno kartico in prodane 
darilne/vrednostne bone.

8.0  ZAKLJUČEK IN PREGLED BLAGAJNE

ikona blagajna

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Zaključil-a: Duško
Računovodski obračun
Zaključek: ZAK-UPT-BL1-1
4. 03. 2016 16:07 - 22. 04. 2016 10:40

Blagajniški dnevnik
Začetno stanje 0,00 €
Gotovina iz računov (4) 160,98 €
Dvig gotovine (1) -135,98 €

Končno stanje 25,00 €

Obračun po vrsti plačil:
Gotovina (4) 160,98 €
TRR1 (11) 63,50 €

Skupaj: 224,48 €

Zajeti Računi od:
UPT-BL1-2
do:UPT-BL1-15

Št rač: Popust Skupaj
2 0,00 2,00
3 0,00 4,00
4 0,00 4,60
5 0,00 2,20
6 0,00 2,00
7 0,00 2,00
8 0,00 4,80
9 0,00 1,20
10 0,00 1,00
11 0,00 15,90
12 0,00 34,30
13 0,00 29,90
14 0,00 38,20
15 0,00 76,98
Skupaj 219,08 €

Poročilo po skupinah
29 x TOPLI NAPITKI 31,70 €
2 x PIZZE DRUŽINSKE 34,60 €
4 x SLADICE 14,00 €
17 x MALICE 97,98 €
1 x RIBJE JEDI 8,80 €
5 x SOLATE 29,00 €
3 x BREZALKOHOLNE PIJAČE 3,00 €
Skupaj 219,08 €

Poročilo po postavkah
14 x KAVA 14,00 €
3 x MACCHIATO 3,30 €
1 x BELA KAVA 1,60 €
9 x KAPUČINO 10,80 €
2 x ČAJ 2,00 €
2 x PRIMORSKA DRUŽINSKA 34,60 €
3 x PALAČINKE S ČOKOLADO 10,50 €
13 x Malica 1 76,98 €
2 x Malica 2 9,00 €
2 x Kosilo 1 12,00 €
1 x PANNA COTTA 3,50 €
1 x KALAMARI POLNJENI+POMFRI 8,80 €
3 x SOLATA POEZIJA 17,40 €
2 x SOLATA MATIJA 11,60 €
1 x JUICE 0.10L 1,00 €
2 x SOKOVI 0.10L 2,00 €
Skupaj 219,08 €

Obračun DDV:
Stopnja Osnova DDV Skupaj
9,50% 127,20 12,08 139,28
22,00% 65,40 14,40 79,80

LAJUMA, d.o.o
Linhartov podhod 33

1000  Ljubljana
SI 51147947

Zaključil-a: Duško
Računovodski obračun
Zaključek: ZAK-UPT-BL1-1
4. 03. 2016 16:07 - 22. 04. 2016 10:40

Blagajniški dnevnik
Začetno stanje 0,00 €
Gotovina iz računov (4) 160,98 €
Dvig gotovine (1) -135,98 €

Končno stanje 25,00 €

Obračun po vrsti plačil:
Gotovina (4) 160,98 €
TRR1 (11) 63,50 €

Skupaj: 224,48 €

Zajeti Računi od:
UPT-BL1-2
do:UPT-BL1-15

Št rač: Popust Skupaj
2 0,00 2,00
3 0,00 4,00
4 0,00 4,60
5 0,00 2,20
6 0,00 2,00
7 0,00 2,00
8 0,00 4,80
9 0,00 1,20
10 0,00 1,00
11 0,00 15,90
12 0,00 34,30
13 0,00 29,90
14 0,00 38,20
15 0,00 76,98
Skupaj 219,08 €

Obračun DDV:
Stopnja Osnova DDV Skupaj
9,50% 127,20 12,08 139,28
22,00% 65,40 14,40 79,80

seznam blagajniških zaključkov in prejete 
gotovine za izbrano časovno obdobje

primer blagajniškega 
zaključka

dodatek k blagajniškemu 
zaključku, če v nastavitvah 

programa (poglavje 12.4)
izberete Zaključek po 

postavkah

Blagajno se običajno zaključuje dnevno po zaključku delavnika. Glede na dogovor z 
računovodjo lahko blagajno zaključujete tudi v drugačnih časovnih terminih. Velja, 
da se ob zaključku blagajne iz blagajniškega predala odstrani/dvigne gotovino do 
blagajniškega minimuma/menjalnine.

Blagajno zaključite s klikom gumba Zaključi blagajno. Menjalnina se bo izpisala v 
višini, kakršni je nastavljena v nastavitvah programa (poglavje 12.4). Ob kliku na 
gumb Zaključi se bo natisnil blagajniški zaključek. Več nastavitev: poglavje 12.4.

z izbiro datuma in gumba Tiskaj
natisnete kopijo blag. zaključka

Izvoz v XLS ustvari xls/Excel dokument, na katerem 
se izpišejo blagajniški zaključki za posamezni mesec

obdobje prikaza 
od-do

blagajniški prejemki za 
druge tipe plačila
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Program DigiPOS vsak dan ob zagonu samodejno ustvari varnostno kopijo podatkov 
(izdanih računov, blagajniških zaključkov, cenika, uporabnikov itd.) - shranjujejo se v 
mapi DB. Zato, ker se varnostna kopija shrani na trdi disk na vašem računalniku, ob-
staja možnost, da podatke ob strojnih napakah, računalniških virusih ali kraji strojne 
opreme izgubite. Zato vas naprošamo, da tedensko ali dnevno ustvarjate varnostno 
kopijo podatkov na zunanjem trdem disku ali drugem prenosnem mediju (USB kl-
juček ali CD).

Na vstopnem oknu (poglavje 1.0) se spodaj desno nahaja ikona Varnostna kopija. Ob 
kliku nanjo se odpre pogovorno okno, ki vas vpraša, kam želite shraniti kopijo podat-
kov/baze (datoteka ima končnico .sdf). Po tem, ko ste izbrali lokacijo, kliknite Shrani. 
Če imate na prenosnem mediju shranjeno kopijo podatkov, vam lahko podjetje Neti-
com v primeru izgube podatkov pomaga pri obnovi.

9.0  USTVARJANJE VARNOSTNE KOPIJE PODATKOV

ikona varnostna kopija

Izdelava varnostne 
kopije

Program sprašuje, ali 
želite ustvariti varnostno 
kopijo
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Program DigiPOS ob zagonu na spletu preveri ali obstajajo dosegljive posodobitve. V 
kolikor posodobitve niso na voljo, se v spodnjem levem kotu programa pojavi zelena 
kljukica, ki sporoča, da imate nameščeno zadnjo verzijo programa. V kolikor kljukico 
nadomešča rdeč križec pomeni, da program ob zagonu ni uspel prenesti posodobitev 
in se bodo le-te prenesle ob naslednjem zagonu.

Prenašanje/nalaganje posodobitev nakazuje zelen napis ‘Downloading...’ v spodn-
jem levem kotu programa. Nadaljnji postopek je odvisen od operacijskega sistema

10.0  NALAGAJNE POSODOBITEV

ikona varnostnega središča v opravilni vrstici 
utripa oranžno - kliknite nanjo, da nadaljujete 
prenos posodobitve programa DigiPOS

rdeč križec nakazuje na to, 
da se pri zadnjem zagonu 
programa posodobitev ni 
prenesla

Opozorilo operacijske-
ga sistema v opravilni 
vrstici ob prenašanju 
posodobitev

ikona varnostnega središča v opravilni vrstici 
utripa oranžno - kliknite nanjo, da nadaljujete 
prenos posodobitve programa DigiPOS

Opozorilo operacijske-
ga sistema v opravilni 
vrstici ob prenašanju 
posodobitev

Opozorilo o prenašanju 
posodobitev. V kolikor v 
spodnji opravilni vrstici 
utripa ikona varnostnega 
središča v oranžni barvi, 
kliknite nanjo.



NETICOM d.o.o.       Podmark 15,  5290 Šempeter pri Gorici
Tel. št.:   031 343 230  ali  031 327 000       Kontakt:   info@neticom.si       Splet:   www.neticom.si 26

računalnika in njegovih sistemskih nastavitev. Običajno vas bo sistem Windows v 
pogovornem oknu vprašal, ali dovolite programu/aplikaciji ‘wyUpdate’ spreminjanje 
računalnika (Do you allow this program to change your computer?). WyUpdate je 
program, ki pomaga namestiti posodobitve programa DigiPOS. Možno je tudi, da 
se pogovorno okno ne odpre, temveč se pojavi kot opozorilo v opravilni vrstici na 
dnu ekrana. Takšno opozorilo bo utripalo v oranžni barvi. Kliknite nanj, da se odpre 
omenjeno okno, ki vas vpraša za dovoljenje. Stisnite Da/Yes. Začel se bo prenos po-
sodobitve. Nato vas bo sistem Windows opozoril, da se mora program DigiPOS za-
preti, da lahko končate namestitev. Izberite gumb ‘Zaključi vse procese’ (End all pro-
cesses). Posodobitev se bo dokončala in program DigiPOS se bo samodejno na novo 
zagnal. V primeru, da se to ne zgodi v času 15 sekund, ga ročno zaženite s klikom na 
ikono na namizju.

Varnostno opozorilo 
operacijskega sistema 
Windows o nalagan-
ju posodobitev oz. 
spreminjanju vašega 
računalnika

Nadzor uporabniškega 
računa: operacijski sistem 
Windows vas sprašuje za 
dovoljenje spreminjanja 
računalnika. Programu 
wyUpdate dovolite, da 
spremeni vaš računalnik/
namesti posodobitve s 
klikom na ‘Da/Yes’.

Zapiranje programov, 
da se lahko namestijo 
posodobitve

Proces nalaganja posodobitev 
programa DigiPOS zahteva, 
da zaprete program. Kliknite 
‘Zaključi vse procese/Close 
All Processes’.
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Zaključna faza 
posodabljanja 
programa

Vrstica se polni z zeleno/
posodobitev se prenaša. 
Program DigiPOS se bo 
po zaključku nalaganja 
samodejno na novo zagnal.

Posodobitev programa poteka torej v treh fazah:

 faza 1:  dovoliti morate programu wyUpdate, da spremeni vaš računalnik
  oziroma namesti posodobitve;
 faza 2:  zaključiti morate procese DigiPOS, da se posodobitev namesti;
 faza 3:  posodobitev se nadalje namesti sama ter program se samodejno 
  ponovno zažene.

zelena kljukica nakazuje, da imate nameščeno 
zadnjo verzijo programa DigiPOS

Program DigiPOS 
ima nameščeno 
zadnjo različico/
verzijo programa
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Na vstopnem oknu (poglavje 1.0) se nahaja ikona Urejanje zaposlenih/uporabnikov/
delavcev. Za namene davčnega potrjevanja računov je pomembno, da se vsak upo-
rabnik, ki izdaja račun, identificira z osebno davčno številko. Zato morate v program 
vnesti vse zaposlene, ki izdajajo račune.

S klikom na gumb Urejanje zaposlenih se odpre okno, ki od vas zahteva uporabniško 
ime in geslo administratorja. Vpišite naslednje:

Uporabnik: Skrbnik
Geslo:  digihair

11.0  UREJANJE ZAPOSLENIH

ikona urejanje 
zaposlenih

Vpisovanje uporab-
niškega imena in gesla 
za dostop do nastavitev

prijavite se kot
Uporabnik:  Skrbnik
Geslo:  digihair

Dodajanje/urejanje 
zaposlenih

nujno morate izpolniti polje: 
Ime, Davčna št., Uporabnik 
ter Začetni datum

S klikom na Dodaj zaposlenega odprete okno z možnostmi delavca. Izpolnite ime (ki 
se bo izpisalo na računu), davčno številko, uporabnika (enako kot ime) ter začetni 
datum in stisnite Shrani. Uporabnika, ki preneha z delom, ne morete izbrisati, lahko 
ga le deaktivirate z odkljukanjem možnosti Aktiven.
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ikona nastavitve

Na vstopnem oknu (poglavje 1.0) se nahaja ikona Nastavitve.

S klikom na gumb Nastavitve se odpre okno, ki od vas zahteva uporabniško ime in 
geslo administratorja. Vpišite naslednje:

Uporabnik: Skrbnik
Geslo:  digihair

12.0  NASTAVITVE PROGRAMA IN TISKALNIKA

Vpisovanje uporab-
niškega imena in gesla 
za dostop do nastavitev

prijavite se kot
Uporabnik:  Skrbnik
Geslo:  digihair

V nastavitvah se odprejo zavihki, na katerih urejate podatke o podjetju, nastavitve 
tiskalnika ter nastavitve blagajne in izpisov. Zavihki Licenca, Davčna blagajna, Var-
nost in Prostor so namenjeni urejanju, ki ga izvaja podjetje Neticom.

12.1  Podatki o podjetju

Obvezne podatke ob instalaciji programa DigiPOS izpolne podjetje Neticom. Če 
želite, lahko izpolnete še preostale podatke o podjetju kot je telefon, gsm, faks, e-pošta, 
številka TRR/IBAN, swift ter matična številka. Polja Zavezanec za DDV ne spreminja-
jte sami. Za prehajanje med zavezancem in nezavezancem obstaja poseben postopek.

Urejanje podatkov o 
podjetju
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12.2  Licenca

Licenčni ključ vpisuje podjetje Neticom. Lahko spreminjate barvno shemo programa, 
ki vam pomaga ločevati med različnimi uporabniki programa DigiPOS na istemu 
računalniku.

Urejanje licence

Obvezne podatke ob instalaciji programa DigiPOS izpolne podjetje Neticom. V ko-
likor želite prilagoditi tiskanje računov, izbirajte med možnostmi predstavljenimi 
spodaj. Spremembe shranite.

spreminjanje barvne 
sheme programa 
DigiPOS

Pomembno je, da so 
obkljukane naslednje 
možnosti:
Posebni znaki (čšžć itd.);
Tiskaj stranko;
Tiskaj zaposlenega.

Nastavitve tiskalnika

12.4  Blagajniški zaključki ter ostale splošne nastavitve

Na zavihku DDV, Bl. in Poročila urejate splošne nastavitve programa. Obvezne podat-
ke ob instalaciji programa DigiPOS izpolne podjetje Neticom. V kolikor želite prila-
goditi delovanje programa, izbirajte med možnostmi predstavljenimi spodaj. Spre-
membe shranite.

12.3  Nastavitve tiskalnika
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Splošne nastavitve

12.5  Skrbniške nastavitve

Zavihki Davčna blagajna, Varnost in Prostor so namenjeni urejanju/delu, ki ga opravl-
ja podjetje Neticom. Ureja se prijava podjetja Finančni upravi RS, iskanje namenskega 
digitalnega potrdila, urejanje baze programa DigiPOS, sprememba davčnih št. zapos-
lenih in zapiranje poslovne enote..

Skrbniške nastavitve

Razlaga določenih pojmov:
- blagajniški prejemek = okence, ki se pojavi pred izstavitvijo/tiskanjem računa in 
prikaže razliko med dal/vrnil gotovino, rok plačila računa na trr in komentar;
- šifra artikla = EAN ali druga koda;
- podvajanje postavk = na računu se izpišejo postavke z enakim nazivom in dru-
gačnimi cenami (npr.: krajšanje hlač 5,00 eur; krajšanje hlač 6,55 eur; krajšanje hlač 
2,50 eur);
- tipkovnica na dotik = samodejni vklop številčnice na dotik.
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Pri novem operacijskem sistemu Windows 10 se pogosto zgodi, da večje posodobitve 
izbrišejo gonilnik za tiskalnik. V takšnem primeru vam mora pri namestitvi gonil-
nikov pomagati podjetje Neticom. Pogosto je razlog za nedelovanje tiskalnika tudi 
čakajoča posodobitev operacijskega sistema Windows. Za odpravljanje težav tiskanja 
zato uporabite tudi funkcijo ‘‘Ponovni zagon/Restart’’ računalnika (gumb Začetek/
Start - Napajanje/Power - Ponovni zagon/Restart).

ikona Windows 10
Začetek / Start

Windows 10 - priporočamo, da vsaj 1x tedensko uporabite funkcijo
Začetek - Napajanje - Ponovni zagon/Restart. Tudi takrat, ko tiskalnik ne tiska.

ikona dokumenti v 
vrsti za tiskalnik

kliknite puščico 
za razširitev

Klik na ikono dokumenti v vrsti za tiskalnik odpre zgornje okno. Če tiskalnik računa kljub 
temu ne natisne, preverite kable tiskalnika - napajanje in priklop na USB vhod v računalnik.

Včasih se zgodi, da tiskalnik ne natisne računa, ko ga izdate. Vzrokov za to je lahko 
več. Preden ponovno izdate identičen račun, se prepričajte, ali ste ga že izdali in ob-
stajajo težave s tiskalnikom.

V Pregledu računov (poglavje 6.0) - ikona kljukica - si oglejte, ali ste račun že izdali. 
Če ugotovite, da ste ga, poskusite natisniti kopijo računa (poglavje 6.1). Če se tudi 
le-ta ne natisne, preverite kable tiskalnika in papir (rolico). Tiskalnik mora biti prikl-
jučen na isti vhod v računalnik kot vedno, saj je vezan na točno določen USB vhod. 
Poskusite zamenjati USB vhod in izklopiti ter vklopiti tiskalnik iz električne napeljave.

Če ugotavljate, da je tiskalnik priključen pravilno, pa še vedno ne tiska, preverite do-
kumente v vrsti za tiskalnik - ikona desno spodaj v opravilni vrstici. Če ste ikono 
našli, pomeni, da je tiskalnik narobe priključen. Ponovite postopek zgoraj. Če ikone 
ne najdete, pomeni, da gonilnik za tiskalnik ni nameščen. V tem primeru pokličite 
podjetje Neticom.

13.1  Tiskalnik ne tiska

ikona pregled 
računov

13.0  ODPRAVLJANJE TEŽAV



NETICOM d.o.o.       Podmark 15,  5290 Šempeter pri Gorici
Tel. št.:   031 343 230  ali  031 327 000       Kontakt:   info@neticom.si       Splet:   www.neticom.si 33

13.2  Program ne pusti klikniti na uporabnika

Ko odprete program in kliknete na uporabnika, vas ne spusti naprej na izdajo računa. 

Možni so trije razlogi:

1. program DigiPOS poskuša namestiti nujno posodobitev, s katero odlašate zadnja
dva tedna, zato se je zaklenil. Sledite navodilom za nameščanje posodobitev v
poglavju 10.0. Ko namestite posodobitve, vam bo DigiPOS pustil izdati račun;

2. licenca je potekla, na kar vas opozori program DigiPOS;

3. tretji razlog, na katerega vas opozori program DigiPOS.

13.3  Program me nekaj sprašuje

Ko odprete program, vas DigiPOS sprašuje:

‘‘Ali dovolite programu ‘wyUpdate’ spreminjanje računalnika (Do you allow this pro-
gram to change your computer?)’’. WyUpdate je program, ki pomaga namestiti posod-
obitve programa DigiPOS. Prosimo, kliknite Da/Yes, da namestite nujne posodobitve.

‘‘Naslednji procesi morajo biti zaključeni, preden se posodobitev nadaljuje (You have 
to end next processes to continue update).’’ Kliknite Zaključi vse procese/Close All 
Processes.

Več informacij poglavje 10.0.
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14.0  SPLOŠNE INFORMACIJE

14.1  Kratko o davčnih blagajnah

Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se 
je začel uporabljati 2. januarja 2016. 

Sprejet je sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim 
informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava potrjuje in shranjuje 
podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem 
času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31.a 
Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki omogoča sledljivost in učinkovitost na-
dzora nad izdanimi računi ter bo omejil sivo ekonomijo. 

Zavezanec mora ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun 
prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo post-
opka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. 
Račun mora izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. 
Zavezanec mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in 
izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun (vir: 
FURS, april 2016).

14.2  Pomembne povezave

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS):
http://www.fu.gov.si/

FURS - davčne blagajne in vezana knjiga računov (VKR):
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racun-
ov_vkr/

Zakon o davčnem potrjevanju računov:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12531

Mini blagajna FURS:
https://miniblagajna.fu.gov.si/

Neticom d.o.o.:
http://neticom.si/

14.3  Podatki, ki se pošiljajo na Finančno upravo RS

Ko uporabnik davčno potrjuje račun z elektronsko napravo/davčno blagajno, 
Finančni upravi RS sporoči naslednje podatke:

- podatki o podjetju: naziv, davčna številka podjetja (podatki zapisani v namenskem 
digitalnem potrdilu);

http://www.fu.gov.si/
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3Fid%3DZAKO7195
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3Fid%3DPRAV12531
https://miniblagajna.fu.gov.si/
http://neticom.si/
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14.4  Kontakt

podatki: NETICOM d.o.o.
  Podmark 15
  5290 Šempeter pri Gorici
  SI-Slovenia

PE:   Bazoviška ulica 1
  5000 Nova Gorica

telefon:  031 343 230,  031 327 000,  05 330 2126

podpora: 031 343 230,  040 232 964,  040 255 801

e-mail:  info@neticom.si

splet:  www.neticom.si

- podatki o poslovnem prostoru: številka katastrske občine, številka stavbe, številka 
dela stavbe;
- zaporedna številka računa;
- datum in čas (ki se zapiše tako, kot je nastavljen na računalniku uporabnika);
- skupni znesek računa;
- zneski davčnih osnov in davkov (če je podjetje zavezanec za DDV);
- davčna številka osebe, ki je račun izdala;
- davčna številka stranke/pravne osebe, za katero je bil račun izdan.

Finančni upravi RS se ne pošilja:

- blagajniški zaključki;
- podatki o prijavi/odjavi iz programa ali zagonu programa DigiPOS;
- računovodska poročila;
- kopije računov;
- komentarji, ki jih zapišemo na račun ali razlogi za storno računa;
- zneski in nazivi postavk na računu;
- popusti na postavke ali račun;
- izbrani tip plačila (gotovina/kreditna kartica/kombinirano/darilni bon ipd.).

http://neticom.si/

