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1 Uvod

1.1 Vsebina

Teme pomoči so naslednje:

Uporaba menija

Datoteka
Uredi
Nastavitev tiskalnika
Predogled tiskanja
Izhod

Matični podatki
V primeru, da uporabnik  ni supervisor, se mu omeji dostop do kompletnega menija Matični podatki ter do
poročila – Ček i in kartice in Poročilo o ustvarjeni marži. Nastavitve programa lahko torej dela samo supervisor!

Splošni parametri programa
Oblikovanje paragonskega računa
Šifrant trgovcev
Šifrant plačilnih sredstev
Davčne tarife
Letni prenos - arhiv

Prodajno mesto
POS blagajna
Dnevi zaključek blagajne
Računi
Čeki in kartice

Poročila
Zbirnik dnevnega prometa po vrsti plačila
Zbirnik dnevnega prometa po artiklu
Zbirno knjiženje dnevnega prometa
Poročilo o davkih po dnevih
Poročilo o davkih po dnevih z osn. in št.rač.
Poročilo o ustvarjeni marži po dnevih
Analiza odknjiževanja zalog po dnevih
Davčna evidenca računov
Iskanje računov
Statistika po urah prodaje
Statistika prodaje po dnevih v tednu
Statistika prodaje po artiklih
Statistika prodaje po artiklih in skladišču
Obseg prodaje po dnevih v mesecu
Grafični prikaz podatkov

Materialno poslovanje
Blago
Pregled internih naročil
Živali
Karence

Pomoč
Nadzor INI
Kontrole

Skladnost zneska in vplačil
Skladnost Gdok in Pdok
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Skladnost Pdok in Prom
Registracija programa
O programu
Zgodovina sprememb

Priročnik vsebujejo podatke o programu do verzije 6.083 (3.0 HermeS) oz. 1.249 (2.0 HermeS).

1.2 Uporaba menija

Program je oblikovan tako, da bi lahko s kar najmanj truda dosegli osnovni namen, to je izvajali prodajo na
prodajnem mestu. Organizacija programa je takšna, da posamezne obdelave dosežete z izbiro v meniju.

Osnovni meni je naslednji:

Na maski programa je prikazano kateri program se uporablja, trenutna verzija programa, naziv podjetja in ime
prijavljenega uporabnika.

Najbolj pogoste obdelave so nastavljene na velikih gumbih. Tako lahko hitro poženete POS Blagajno, to je
prodajno mesto, ki je osrednji programski segment, naredite dnevni zaključek, ali pa zapustite program.

S klikom miške na gornji rob oz. meni vam bo program ponudil nadaljne možnosti izbire. Te so naslednje:

· dostop preko menija Matični podatki:

Ta del programa obravnava splošne nastavitve in opravila, ki se sprožajo po potrebi, vendar običajno ne
vsakodnevno.

· dostop preko menija Prodajno mesto:
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Osrednji del menija obravnava opravila, ki se izvajajo vsakodnevno oz. zelo pogosto. Prvi element je POS
blagajna, katero lahko sprožite tudi z velikim gumbom na osrednjem panelu. Poleg tega pa je tukaj vključen
tudi dnevni zaključek, odknjižba zalog in druge operacije, ki so potrebne za normalno funkcioniranje blagajne.

Dostop preko menija Materialno poslovanje:
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Naslednji del menija vsebuje obdelave, ki so povezane z materialnim poslovanjem. Tako lahko v tem delu
pogledate zaloge, cene blaga in skladišča v katerih se blago nahaja.

Nadaljni deli menija so sistemski, kar pomeni, da v njih preoblikujete razpored oken na ekranu ali pogledate to
pomoč.

2 Datoteka

2.1 Uredi

Dostop preko menija Uredi

Poglavje uredi ima tri alineje, to so:

Izreži, Kopiraj, Prilepi. Uporabljamo jih, ko želimo določen tekst kopirati iz enega vnosnega polja v drugo ali več
drugih.
To naredimo tako, da označimo željeni tekst za kopiranje ter kliknemo na Kopiraj. Nato se pomaknemo v
prazno polje in kliknemo Prilepi. Izreži pa povzroči, da se v orginalnem polju tekst briše, ostane pa v spominu
in je možno kopiranje z ukazom Prilepi.

Na tipkovnici obstajajo ekvivalenti teh treh operacij:

Izreži   = Ctrl + x
Kopiraj = Ctrl + c
Prilepi  = Ctrl + v

2.2 Nastavitev tiskalnika

Dostop preko menija Datoteka / Tiskalnik

Značilnost windows programov je, da je možno prilagoditi izpis na trenutno priključeni tiskalnik. Tako ni
pomembno ali je tiskalnik matrični ali laserski. Vse potrebno za uporabo pravilnih podatkov naredijo krmilniki za
posamezne tiskalnike, ki so vgrajeni v Windows okolje. Krmilniki za tiskalnike so narejeni tako, da je možno
nastavljati nekatere podrobnosti tudi tik pred izpisom. 

Zato je tudi v ta program vgrajena možnost, da se ti podatki nastavljajo vnaprej ali pa tik pred izpisom. 

Če si izberete v osnovnem meniju "Datoteka" in nato Tiskalnik, potem boste dobili podatke o trenutno izbranem
tiskalniku oz. si boste lahko prilagodili vrsto tiskalnika iz padajočega menija. Izgled okna v katerem si lahko
izberete tiskalnik, je naslednji:
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V polju IME si lahko izberete enega od tiskalnikov, ki so vam na voljo. S pritiskom na tipko Lastnosti pa boste
dobili možnost za urejanje podrobnosti o tiskalniku. Kakšne so te podrobnosti, je odvisno od vrste tiskalnika
oziroma od krmilnika za ta tiskalnik. Primer ekrana za krmilnik tiskalnika Epson Stylus COLOR ESC/P2 je
naslednji:

Primerno tehnologiji lahko nastavimo raster, ločljivost in ostalo. Za posamezni tiskalnik poglejte v priročnik tega
tiskalnika.

2.3 Predogled tiskanja

Vsi izpisi dokumentov imajo možnost predogleda. To pomeni, da jih lahko pregledamo, preden jih pošljemo na
tiskalnik.
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Za pravilno delo s predogledovalnikom je potrebno poznati ukazne gumbe le-tega.

- tiskanje celotnega predogleda dokumentov

- preklic tiskanja

- tiskanje trenutno prikazane strani

- pomik na prvi list oz. dokument

- pomik za en list v levo

- pomik za en list v desno

- pomik na zadnji list oz. dokument

- skok na določen list

- markiranje, demarkiranje listov 

- brisanje enega lista

- razpostavitev listov

 - shranitev celotnega predogleda v datoteko

- shranitev enega lista v datoteko

     - direktni izvoz v PDF (brez šumnikov)

     - izvoz v PDFCreator

     - Pošlji dokument preko elektronske pošte (izvoz v Outlook)

 - izbiranje velikosti predogleda izpisa 

2.4 Vrste tiskanja

V mnogih izbirah izpisov, se pojavi standardno pogovorno okno za vrste izpisa, izvoz v Excel in
nastavitve. Na tem mestu so prikazane možnosti, k i so vam na voljo. Na mestih, k jer se to okno pojavi, je
narejena povezava na to mesto (oz. v tiskanih navodilih je zapisano, da poglejte v poglavje "Izbira
tiskanja"). Slike so vzorčne in vsebina se spreminja glede na to iz katerega modula je opcija pognana,
vendar je smiselni razpored pri vseh enak.

Tiskanje
Ko izberemo gumb Tiskaj imamo na izbiro že dodatne možnosti:
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· Tiskanje Poročila (Report) na tiskalnik s predhodnim predogledom na zaslonu
· Izpis/izvoz v Excel (razlika med izvozoma z gumboma Excel in Excel II je v oblikovanju XLS dokumentov)
· Sprememba nastavitev

Poročilo izgleda takole (Podatki so seveda odvisni od tega, iz katerega menija želimo tiskanje. Slike spodaj so
vzorčne.):

Če izberemo izpis v Excel, se podatki poročila preslikajo v Excelovo tabelo:

S spremembo nastavitev, pa lahko zelo natačno določamo, kako bo končni izpis izgledal:
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V tabeli vidimo vse nastavitve za posamezna polja - od Naslova polja, njegove širine, fonta ki je uporabljen in
velikosti. Polje, ki ga želimo spremeniti izberemo, in kliknemo gumb Spremeni. 

Odpre se okno, v katerem lahko posameznim delom izpisa spremenimo lastnosti:
· Naslov stolpca: ime stolpca, ki se prikaže na izpisu
· Širina: koliko znakov je stolpec širok
· Oblika pisave: vpišemo ime pisave, ki jo želimo uporabiti
· Velikost pisave
· Funkcije na stolpcu:

- Vsota: podatke v stolpcu sešteje
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- Štetje: podatke v stolpcu prešteje
- Prazno: s podatki ne naredi nič

· Besedilo pri funkciji
· Izpiši stolpec: označimo, če želimo, da se stolpec izpiše. Če kljukice ni, tega stolpca ne bo v poročilu.

2.5 Izhod

Z izbiro alineje Izhod preko menija Datoteka zapustite program POS blagajna.

Bližnjica za izhod iz programa je tudi ikona .

3 Matični podatki

3.1 Splošni parametri programa

Dostop preko menija Matični podatki / Splošni parametri programa

Nekatere nastavitve so stalne oziroma jih je potrebno nastaviti za celoten program naenkrat. Te nastavitve se
izvedejo v obdelavi Splošni parametri programa.  V primeru, da uporabnik ni supervisor, se mu omeji dostop do
kompletnega menija Matični podatki ter do poročila – Čeki in kartice in Poročilo o ustvarjeni marži.
Nastavitve programa lahko torej dela samo supervisor!

Po izboru boste videli na ekranu naslednje okno: 

Velja za 3.0 HermeS različico.
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Samo supervisor (administrator) lahko spreminja nastavitve za vsakega posameznega uporabnika.
Spremembe, ki jih naredi, mora shraniti za vsakega uporabnika posebej! Postopek je torej sledeč:
1. Izbere uporabnika
2. Spremeni nastavitve
3. Potrdi spremembe s pritiskom na gumb OK

Okno je razdeljeno na več delov:
· Blagajna
· Računi
· Pozicije
· Oprema
· Konti za GK
· Hitri vnos
· Pravice
· Izdajnica
· Gotovinska blagajna

Na prvem nastavite lahko številko blagajne. Številka blagajne je neposredno vezana na številko dokumenta v
transakcijah. Tako blagajna 1 pomeni številko dokumenta 90 v transakcijah. To hkrati pomeni, da se bodo vse
odknjižbe blaga iz te blagajne zapisale pod ta tip dokumenta. Glede številčenja dokumentov pa si poglejte še
pojasnila v oddelku za dnevni zaključek blagajne. 

Dodana možnost odpiranja več blagajn. V kolikor se želi ohranit isti sistem kot sedaj, potem je potrebno pustiti
številko blagajne 000. Če se vklopi število blagajn, potem se fizično ločijo baze za posamezno blagajno, kar
pomeni, da je v primeru večjih prometov v tabeli računov in večih blagajn, pridobitev na času in stabilnosti.

Razknjižuj po kosovnici - s tem se vključi razknjiževanje po kosovnici, ki se uporablja v kombinaciji s hitrim
vnosom. Sistem je namenjen predvsem uporabi programa v gostinstvu. Nastavi se vrsta dokumenta za
prejem gotovih izdelkov (da ne prihaja do negativne zaloge pri prodaji gotovega izdelka), vrsta dokumenta
(t.j. VD dokumenta transakcije iz šifranta transakcij, ki se nahaja v prog. modulu Materialno poslovanje) in
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skladišče za razknjižbo materiala po kosovnici. Nastavitev kosovnice na izdelku oz. šifri artikla je potrebno
urediti v programskem modulu Materialno poslovanje, ki je ločen od POS blagajne.

Omogoči prodajo s kosovnico - ob vklopu uporabe kosovnice se v oknu za prodajo pojavi nov gumb za vnos
Kosovnica. Z uporabo gumba lahko urejate kosovnico na trenutno označeni postavki računa. Program pri vnosu
pozicije (materialne ali storitvene) prevzame kosovnico iz osnovnega šifranta ter jo avtomatsko pred napolni. V
tabeli kosovnice lahko urejate že vnesene pozicije ali dodajate nove. Pri dodajanju pozicije je potrebno določiti
šifro materiala in količino. Določite lahko tudi skladišče, če ga ne določite bo program zalogo razknjižil iz
skladišča nastavljenega v nastavitvah programa. Program material iz kosovnice razknjiži ob izpisu računa. pred
razknjižbo izvede tudi kontrolo ali imamo na skladišču dovolj materiala.

Vklop sistema karenc - z vklopom tega sistema se omogoči, da je program prilagojen za specifične potrebe
prodaje zdravil ter drugih uslug veterinarskih bolnišnic in podobnih služb. Sistem omogoča vnose karenc,
oblikovanje baze živali ter dinamične menjave obračuna stopnje DDV. Po vklopu tega sistema je potrebno
ponovno zagnati program (s tem se omogoči, da sistem dokončno stopi v veljavo). Po tem se v meniju
Materialno poslovanje pojavita še dve postavki (Živali - vnos/spreminjanje šifranta živali in Karence -
vnos/spreminjanje šifranta karenc). Povezave med šifrantom prodajnih artiklov, šifrantom živali in karenc se
opravijo v delu Blago. Pri vsakem artiklu se za posamezno žival določi karenca, ki se bo izpisala na paragonu
ter davčna stopnja. Glede na izbrano žival in vpisano davčno tarifo se prilagodi tudi izbrana cena. Marža ostaja
enaka, na neto prodajno ceno se prišteje davčna stopnja, ki je vpisana pri izbrani živali. To pomeni, da je lahko
artikel za eno žival obračunan po drugačni davčni stopnji kot je za drugo žival. Iz tega razloga se morajo vsa
poročila o davku izdelovati izključno v programu POS blagajna.

Če želimo uporabljati sistem za interno naročanje iz POS blagajne, je potrebno v nastavitvah vključiti opcijo 
"Vklopi naročilni sistem".

Nastavimo lahko tudi omejitve:
· V polje Ni prodaje iz skladišč vpišemo številke skladišč iz katerih prodaja ni možna
· Polje Prodaja SAMO iz skladišč ima obratno funkcijo kot gornje polje. 

Če ne potrebujemo omejitev, pustimo polja prazna! V primeru, da v obeh poljih vpišete isto
skladišče, ima prioriteto "Prodaja SAMO iz skladišč"!

Npr.: Imamo več skladišč. 001, 010, 020, 100 in 110. Prodajo želimo dovoliti le iz skladišča 100. V polje 
Prodaja SAMO iz skladišč vnesemo številko skladišča 100. Tako se bo prodaja vršila le od tu. Enako bi sicer
dosegli tudi, če bi v prvo polje (Ni prodaje iz skladišč) vnesli skladišča 001,010,020 in 110.

Če želimo, da ima lahko vsak uporabnik svoje nastavitve, to označimo s kljukico pred tekstom Vsak
uporabnik ima svoje INI nastavitve. Sicer bodo imeli vsi uporabniki enake nastavitve.
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Velja za 3.0 HermeS različico.

Na delu Račun označimo, ali želimo:
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· da se trgovca določi (izbere) pred vsakim izpisom računa - praktično v primeru, da več trgovcev dela z eno
blagajno

· Ali lahko odpiramo več paragonov hkrati (opcija ni možno izbrati)
· Privzeto plačilno sredstvo - torej, če le-tega v samem računu ne spreminjamo, bo vedno izbrano plačilno

sredstvo, ki ga določimo tu. Odpre se šifrant plačilnih sredstev, iz katerega izberemo enega.
· Privzeto je sistem stornacij izključen, torej prodajalec lahko stornira blago ali storitev. Uporabnik, ki je

določen za administratorja lahko v nastavitvah določi ali je dovoljena stornacija ali ne. Torej npr. če prodajalec
za pultom pokliče uporabnika z lastnostjo administratorja, da mora stornirati paragon, mu slednji lahko
omogoči stornacijo (preko mreže), ko pa prodajalec stornacijo opravi, se lahko nastavitev vrne nazaj. V
primeru, da prodajalec izvede stornacijo, le-ta pa mu ni dovoljena, se pojavi naslednje okno:

· Pri stornaciji je obvezen vnos podatka na kateri račun se navezuje stornacije, ki ga je potrebno vpisati v
naslednje okno:

· Zaokroževanje je privzeto vključeno, lahko pa ga izključimo s kljukico.
· Vključitev sistema ZZZS omogoča podporo, v primeru da ima stranka naročilnico za tehnični pripomoček, ki

ga lahko v celoti ali delno plača ZZZS – razliko plača stranka. Sistem se aktivira tako, da se v nastavitvah
obkljuka opcija Vključi sistem ZZZS, ter izpolnijo polja Privzeto pl. sredstvo ZZZS  in Besedilo ZZZS.
Privzeto plačilno sredstvo je potrebno zato, da se pri zaključku računa porazdeli plačilo na plačilo ZZZS in na
znesek plačila, ki ga doplača stranka. Pri besedilu ZZZS se lahko vrstica prelomi tako, da se pririsne
kombinacija tipk Ctrl+Enter. Po vključitvi tega sistema, se pri vsaki poziciji na računu pojavi novo polje in
sicer Znesek pl. ZZZS.

Na zavihku Pozicije določimo:



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             18 / 99 

POS blagajna         Uporabniški priročnik Verzija 6.083/1.249

avgust 2018

Velja za 3.0 HermeS različico.

· Ali je posameznem uporabniku dovoljeno spreminjati cene.
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· Ali po čitanju EAN kode želimo, da se artikel potrdi in vnese na račun.
· Ali se po čitanju EAN kode kazalec ustavi na količini.
· Če želimo kontrolo spremembe cene, jo na tem mestu vklopimo. Program nas nato pri spremenjanju vpraša

ali želite ohraniti spremebo vpisane cene ali vam nazaj popravi na obstoječo ceno.
· Decimalna mesta cene in količine: Nastavimo lahko število decimalk večje od 2. Nastavitev velja samo za

program POS Blagajna. Pravilnost izračuna je testirana do treh decimalk. Spremenjeno število decimalnih
mest bo vidno samo na dokumentih, ki uporabljajo standardno podlogo. Če želite izpis tudi na dinamični
podlogi, je potrebno naročiti spremembo le-te!

· Izberemo, ali je polje RABAT aktivno (oz. omogočeno). Če to polje izberemo, nam program ponudi novo
možnost preračunanja rabata iz prodajne cene in maksimalen dovoljen rabat (na ta način lahko
posameznemu blagajniku omejimo, do katerega odstotka lahko daje rabat). V primeru, da je ta opcija ni
izbrana, izbrani uporabnik ne more spreminjati cene.

· Če želimo omogočiti vnašanje rabatov za vse pozicije na računu (ki se določi v fazi zaključka računa), je
potrebno izbrati (obkljukati) opcijo Dovoli vnos skupnega rabata. Rabat se sicer lahko določi že pri dodajanju
pozicij, in sicer za vsako pozicijo posebej.

· Izberemo, če želimo pri prodaji uporabljati cenik, in katerega. Če izberemo to polje, se pod izbiro odpre
dodano polje, ki nas sprašuje, ali želimo uporabiti ta cenik za vsa skladišča. 

Na zavihku Oprema določimo:
· Če imamo dodatni ekran, na kateri komunikacijski izhod na računalniku je vezan
· Ali želimo uporabljati kode 1# in 2#
· Ali želimo uporabljati fiksno dolžino
· Ali želimo uporabiti dinamični IP pri tiskanju
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Velja za 3.0 HermeS različico.

Na zavihku Konti za GK:
Privzeto se napolnijo podatki iz šifranta davkov, ter iz šifranta vrst plačil. V kolikor se doda nova tarifa ali pa
novo plačilno sredstvo, ga program samodejno doda v tabelo nastavitev. Če se zgodi, da se briše ali tarifa
davka ali plačilno sredstvo, je potrebno iz nastavitev to narediti z gumbom Briši – ni pa nujno. Nastavite lahko
konte in stroškovna mesta za posamezno plačilno sredstvo, za posamezen davek ter za prihodke. To se stori
z dvojnim klikom na zapis ali pa s klikom na gumb Spremeni. Med polji se premika z miško ali tabulatorjem,
z Enter pa se zapis potrdi. V primeru večih blagajn, se morajo nastavitve narediti za vsako blagajno posebej! 

Če želimo prikaz kartice kupca, moramo nastaviti konto kupcev.
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O pripravi temeljnice za GK, preberite v istoimenskem poglavju.

Hitri vnos

Razknjižba po kosovnici se uporablja v kombinaciji z hitrim vnosom. Sistem je namenjen predvsem uporabi
programa v gostinstvu. V nastavitvah se lahko nastavi vrsta dokumenta za prejem gotovih izdelkov (da ne
prihaja do negativne zaloge pri prodaji gotovega izdelka), ter vrsta dokumenta in skladišče za razknjižbo
materiala po kosovnici.

Dodan je sistem vnašanja podatkov preko TouchScreena (ekran na dotik). Sistem se vključi v nastavitvah s
kljukico na polju Vključi hitri vnos. Hitri vnos lahko deluje na dva načina: 
· preko Touch Screena (glejte poglavje TouchScreen nastavitve)
· s pomočjo tipkovnice in miške (brez TouchScreena)

Preklop med obema načinoma delovanja se naredi med delom in sicer s pritiskom na tipko F9.

Dovoljen vnos mize: vklopi vnos številke mize na naročilo
BS za hrano: določi se katere blagovne skupine so za hrano. V primeru, da artikel spada v to skupino, se pri
sprejemanju naročila za mizo, lahko izpiše tudi naročilo za kuhinjo.
Omogoči samo vnos paragonov: funkcija omogoča, da določenim uporabnikom (prodajalcem) dovolimo
samo vnos oz. "blokiranje" paragonov.

Pravice

Supervizor (administrator) lahko opredeli kateri uporabnik ima pravico spreminjanja številke blagajne.
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Velja za 3.0 HermeS različico.

Izdajnica

Izpiši izdajnico: funkcija omogoča izpis izdajnice.
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Velja za 3.0 HermeS različico.

Gotovinska blagajna

Izberemo številko gotovinske blagajne.
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Prodaja slik 

Davčno potrjevanje računov

Način dodeljevanja številk računov: v polju označimo način številčenja, ki ga imamo opredeljenega v
svojem internem aktu, možnosti sta dve C-centralno na nivoju poslovnega prostora ter B-po posamezni
elektronski napravi.
Oznaka poslovnega prostora: v polje vpišemo oznako poslovnega prostora, v katerem se blagajna nahaja;
nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.
Pot do certifikata: v polje vnesemo pot do datoteke, v kateri se nahaja namenski certifikat za potrebe
davčnega potrjevanja računov (datoteka s končnico .p12, ki jo na podlagi vloge na eDavkih pripravi Ministrstvo
za javno upravo); nastavitev je vezana na posameznega uporabnika za posamezno podjetje.
Geslo za certifikat: v polje vpišemo geslo, ki ga izda MJU skupaj s certifikatom; nastavitev je vezana na
posameznega uporabnika za posamezno podjetje.
Tip certifikata: v polju izberemo vrednost "prod" (produkcijski certifikat).
Tip željene črtne kode: v polju izberemo enega od treh dovoljenjih tipov črtne kode (QR, Code128 ali
PDF417), s katero naj bo na blagajniškem računu predstavljena zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI);
nastavitev je vezana na posamezno podjetje.
Vključi davčno potrjevanje računov: v polju se nahaja oznaka, ali se podjetje že nahaja v sistemu davčnega
potrjevanja računov ali ne. Z 02.01.2016 bo program polje samodejno označil s kljukico (ki pomeni DA);
nastavitev je vezana na posamezno podjetje.
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Škropiva 

Velja za 3.0 HermeS različico.

Nasvet 

Velja za 3.0 HermeS različico.



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             26 / 99 

POS blagajna         Uporabniški priročnik Verzija 6.083/1.249

avgust 2018

Bonitetni sistem 

Velja za 3.0 HermeS različico.
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3.2 Oblikovanje paragonskega računa

Dostop preko menija Matični podatki / Oblikovanje paragonskega računa

Pri nastavitvah lahko samo supervisor spreminja nastavitve za vsakega posameznega uporabnika. Spremembe,
ki jih naredi, mora shraniti za vsakega uporabnika posebej! Postopek je torej sledeč:
1. Izbere uporabnika
2. Spremeni nastavitve
3. Potrdi spremembe s pritiskom na gumb OK

Posamezni tipi strojne opreme za POS blagajne imajo svoje posebnosti glede delovanja. Še posebej to velja za
kombinacije tiskalnikov za POS in na njih povezane predale. 

Poleg tega program omogoča spreminjanje določenih podatkov, ki so izpisani na paragonskem računu. Tako
se v obdelavi oblikovanje paragonskega bloka lahko nastavijo naslednji parametri:

Blok je standardne širine 40 znakov.  

Naslov firme: zapišite podatke, kot jih želite imeti na paragonu. Posebej opozarjamo, da vpišite v ta string tudi
davčno številko.
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Kraj izdaje računa: vpišite kraj izdaje računa, datum izpisa se bo generiral avtomatsko.

Ura izpisa: v kolikor želite imeti na paragonu izpisano uro izpisa paragona, potem obkljukajte to oznako.

Blagajna številka: Če želite na paragonu izpis številke blagajne obkljukajte to oznako.

Datum odpreme: Prikaže datum odpreme

Račun št.: Številka računa se izpiše avtomatično, v polje za številko, pa lahko vpišemo besedilo, ki se izpiše,
ko tiskamo drugi izvod (kopijo računa). Besedilo je lahko dolgo do 20 znakov.
Primer:
V to polje lahko vpišemo besedo KOPIJA. Prvi izpis računa bo: RAČUN Št. 000001 , drugi izpis istega računa
pa: RAČUN Št. 000001 KOPIJA

Izpiši pozicijo v 3. vrs.: V primeru, da imamo artikle z dolgimi nazivi, lahko izberemo možnost, da se pozicije
izpisujejo v treh vrsticah. Seveda je poraba papirja temu primerno večja.

Izpis pozicij v drugi valuti: Če želimo, lahko vklopimo oz. izklopimo izpis v drugi valuti (SIT) po posameznih
pozicijah (v :

Izpis posamezne pozicije v SIT:

Izpis posamezne pozicije brez EUR:

Označevanje blaga s šifro: na izbiro imate 3 oblike označevanja blaga s šifro, z barkodo ali brez oznak. V
zadnjem primeru je tudi oblika oz. razpored paragona malo drugačen.

Prikaži skupen popust: Če označimo, bo na računu viden znesek skupnega popusta

Specifikacija: Če označimo, se izpiše specifikacija gotovine

Specifikacija DDV: Izberemo lahko način po katerem bo prikazan DDV
· Bruto - prikaže znesek z vštetim DDV + DDV posebej
· Osnova - prikaže znesek brez DDV + DDV posebej

Prikaz prodajalca: Če želite na paragonu prikazati prodajalca, potem vklopite to oznako.

Izpis v EUR: Nastavitev se vklaplja v programu Fakturiranje. Če je vklopljena, je kvadratek označen s kljukico,
sicer je polje prazno.

Končni slogan: Vpišite 2 vrstici končnega slogana. Lahko tako kot je to na primeru. 

Napis pred trgovcem: Če želimo, lahko vpišemo besedilo, ki se bo pojavilo pred imenom trgovca. Če pustimo
prazno, se pojavi le ime (kot smo ga vnesli v šifrant trgovcev).
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Če želimo, lahko na koncu računa dodamo še 10 vrstic besedila, ki jih vnesemo v drugi zavihek urejanja oblike
paragonskega bloka.

Privzeta šifra kupca za odknjižbo: Šifra se uporabi za zapis prometa z neznanim kupcem. Namesto da se
za takšen promet samodejno vpiše šifra »0« imamo možnost, da sami nastavimo priveto šifro, ki naj se vpisuje
v takih primerih.
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Oznaka kodne strani: nekateri tiskalniki poznajo kodno stran 437 s slovenskimi znaki drugi pa poznajo kodno
stran 852. Izberite ustrezno za tiskanje, preiskusite in če črke ne vsebujejo čžš znakov zamenjajte oznako.

Izbira poljubne kodne strani z možnostjo vnosa pozicije poljubnih šumnikov:
Pomembno je, da so znaki zapisani v pravem vrstnem redu, kot je označeno na oknu pri vnašanju. Za šumnik
»Š« vpišemo na prvem mestu potem vejica in nato znak za šumnik »š«, ter tako naprej. Namesto znakov se
lahko vnašajo tudi ASCII kode znakov. V tem primeru kodo zapišemu v formatu »<koda>«, nato vejica in tako
naprej. Lahko vnašamo poljubno mešano kode in znake. Primer: <133>,s,/,<112>,Č

Izbira izhoda: 
· Tiskanje preko Windows printerja pokaže najprej predogled, nato pa natisne račun na privzeti tiskalnik
· Izhod printer - Če je vklopljen, se tiskanje vrši na standardni izhod LPT1. Če ga izklopite, se prikaže nova

možnost tiskanja s podprogramom CCOPY.exe. 
· CCopy.exe? - Ob izklopljenem zgornjem okencu Izhod printer se vklopi možnost izbire tiskanja na COM

port, namesto na LPT. Izberemo COM port na katerega imamo priklopljen tiskalnik.
· UNC ime tiskalnika: v primeru, da tiskamo na mrežni tiskalnik, vnesemo pot do tiskalnika (ime določite pri

dajanju tiskalnika v skupno rabo npr.: \\matjaz\CanonPixma)

Predizpis glave: Pri določenih modelih tiskalnikov, je prostor za glavo paragona precej velik. V takšnem
primeru lahko poizkusimo vklopiti Predizpis glave. Tako se bo glava vpisovala "višje". Na ta način lahko
prihranimo trak na račun praznega prostora, ki se sicer pojavi na začetku paragona. 
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Prazne vrstice do reza: Da lahko paragon odtrgate, je potrebno od zanje vrstice, ki je bila izpisana, pomakniti
papir še nekaj vrstic iz tiskalnika. Koliko je to, je od visno od tiskalnika. Vnesite minimalno potrebno število
vrstic.

Po izpisu paragona počakaj - Ob vklopu te možnosti, se okno s specifikacijo zadrži nekaj sekund na
ekranu, da lahko preverimo račun. Sicer se okno takoj skrije in odpre nov račun

Izpis na podlago iz fakturiranja: v primeru, da želimo izpisati račun za davčnega zavezanca, lahko
uporabimo podlago (tudi dinamično) iz fakturiranja. Veljajo nastavitve iz fakturiranja!

Vklop ali izklop Esc sekvenc: nekateri tiskalniki podpirajo Esc sekvence od podjetja EPSON. V kolikor jih,
potem vklopite to opcijo, sicer pa jo izklopite. Namen tega je nekoliko lepši izpis paragon, predvsem so
poudarjeni končni znesek in številka računa.

V kolikor imate predal za denar in ga krmilite preko tiskalnika, potem je potrebno pred izpisom paragona
poslati tiskalniku ukaz za odpiranje predala. Ta ukaz je običajno zapisan v priročniku za tiskalnik.
Format zapisa pa je v primeru na sliki naslednji 27,112,0,50,100 kar pomeni v basicu zapisan ukaz print
chr(27)+chr(112)+chr(0)+chr(50)+chr(100). V kolikor so v stringu tudi posamezni ukazi s črkami, jih lahko
prenesete v decimalni obliki ali kot karakter vendar mora biti zapisan v dvojnem narekovaju npr. "i", kot je to
zapisano v kodi za rezanje papirja.
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Rezalna koda: Vpišite Esc sekvenco za rezanje papirja, seveda če vaš tiskalnik podpira rezanje papirja.
Kakšna je ta koda, boste prebrali v navodilih za vaš tiskalnik.

Odebeljena pisava: Če tiskalnik podpira, lahko tukaj nastavimo ESC sekvence za odebeljeno pisavo (odvisno
od modela tiskalnika) 

V primeru, da izberete tikanje preko Windows tiskalnika vam priporočamo naslednje nastavitev, in sicer: za X
odmik (-8), za Y odmik (0), za Obliko pisave (Coutier New, Krepko) in Velikost pisave (8). 

Dokončno oblikovan paragon lahko večkrat testno izpišete. Paragonski račun z nastavitvami izgleda takole:
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3.3 Šifrant trgovcev

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant trgovcev

Na POS Blagajni lahko dela več blagajnikov. Na koncu izmene ali na koncu delovnega dne lahko izpišete
dnevnik prometa, ki je lahko urejen po blagajniku. Da lahko program izpiše samo promet, ki ga je naredil en
blagajnik, je v programu predviden šifrant trgovcev, kjer so vpisani vsi trgovci, ki delajo na prodaji. Naziv, ki je tu
vnešen se izpiše tudi na računu.

Šifrant trgovcev je tabelarni urejevalnik podatkov, ki ima sledeči izgled:
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Velja za 3.0 HermeS različico.

Pomen gumbov:

Vstavi - dodajanje novega zapisa 
Spremeni - spreminjanje zapisa
Briši - brisanje zapisa o trgovcu ni možno izvesti, zaradi davčnega potrjevanja računov. Ko želite brisati
trgovca, se vam prikaže spodnjo obvestilo.
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Ob spreminjanju in dodajanju je potrebno podatke vnesti v naslednjem formularju (urejanje dovoljeno samo
skrbniku sistema):

Naziv: v polje vpišemo oznako blagajnika, ki naj bo zapisana na blagajniškem računu
Davčna št.: v polje vpišemo davčno številko blagajnika, ki bo poslana v paketu podatkov na FURS, na
blagajniškem računu pa ni vidna. Hermes 3.0 vam program prikaže ali ste vnesli pravilno oziroma nepravilno
davčno številko. V vsakem primeru pa vas ob napačni davčni številki trgovca program ob izpisu računa prikaže
opozorilo in vam onemogoči zaključiti računa.
Aktiven: trgovcu lahko s kljukico določimo status aktiven, drugače je neaktiven. Status je viden pri tabeli
"Šifrant trgovcev". Neaktivni trgovec ne more prodajati in ga program ne ponuja pri pripravi računa, ko izberete
prodajalca. 

V primeru, da ste vnesli trgovca brez davčne številke, se vam ob kreiranju računa prikaže naslednje opozorilo.



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             36 / 99 

POS blagajna         Uporabniški priročnik Verzija 6.083/1.249

avgust 2018

3.4 Šifrant plačilnih sredstev

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant plačilnih sredstev

Ob zaključu izpisa računa program sprašuje za vrsto plačilnega sredstva, s katerim bo kupec plačal blago.
Plačilno sredstvo izberete iz šifranta, ki ga urejate v tem delu programa.

Šifrant je tabelarni urejevalnik z naslednjim izgledom:

Pomen posameznih gumbov je naslednji:

Vstavi - dodajanje zapisa
Spremeni - spreminjanje zapisa
Briši - brisanje zapisa

Ob spreminjanju in dodajanju zapisa je nosni formular naslednje oblike:
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Pri plačilnem sredstvu lahko določite za katero skupino plačilnega sredstva gre. V odvisnosti od tega lahko
program natisne tudi slip za kreditno kartico in izpiše ček. 

3.5 Davčne tarife

Dostop preko menija Matični podatki / Davčne tarife

V  urejevalniku davčnih tarif lahko dodajamo, spreminjamo in brišemo davčne tarife. Tabelarni urejevalnik
izgleda takole:

Z gumbi Vstavi, Spremeni in Briši izvršujemo želene akcije. Če se odločimo za spreminjanje ali dodajanje nove
tarife, se nam odpre naslednje okno:

Davku določimo tarifo, opis ter stopnjo. S pritiskom na gumb OK potrdimo spremembe oz. vnos nove davčne
tarife. 

Po potrebi lahko za vsako posamezno tarifo vpišemo tudi poljubno klavzulo. Najprej izberemo tarifo, kateri
želimo prirediti klavzulo nato pritisnemo gumb Klavzula.
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Na voljo imamo tri vrstice, v katere lahko vpišemo tekst klavzule, nato pa ga shranimo. Ta klavzula velja le
za izbrano Davčno tarifo!

3.6 Devizni tečaj

Ob pritisku na menijsko vrstico Matični podatki / Devizni tečaj se odpre okno za vnos tečaja evra. Lahko ga
vnesemo ročno, ali pa pritisnemo na povezavo Tečaji na internetu. Le-ta odpre privzeti internetni brskalnik na
tečajni listi Banke Slovenije od koder lahko prepišemo trenutno veljavni tečaj. Ta se upošteva, če imamo v 
urejanju paragonskega bloka vklopljeno možnost preračunavanja v EUR.

3.7 Šifrant storitev

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant storitev

Šifrant storitev uporabimo za storitve, ki jih ob prodaji ponujamo. Te storitve dodajamo ob vnašanju računa, če
pritisnemo tipko F4 (Ročna postavka). 
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Nove storitve dodamo s pritiskom na gumb Vstavi. Odpre se okno, v katerega vnesemo podatke, ki jih
potrebujemo.

3.8 Letni prenos - Arhiv

Vedno lahko za preteklo leto naredite letni arhiv. Namen te obdelave je, da se zmanjša velikost delovne
datoteke paragonov in s tem poveča hitrost delovanja programa.

Postopek je avtomatiziran. V uvodnem obrazcu izberete leto arhiva. Program ostale postopke opravi
samodejno.

Na začetku procedure program samodejno naredi rezervno kopijo vseh datotek in celotnega direktorija, ki ga
lahko kasneje uporabljate za vpogled v arhiv, npr. če je potrebno izpisati kateri paragon iz arhive.
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Arhiv se nahaja na direktoriju z oznako BK1998 za leto 1998 ali npr. BK1997 za leto 1997.

3.9 TouchScreen nastavitve

Dostop preko menija Matični podatki / TouchScreen nastavitve

Za delo s hitrim vnosom je potrebno nastaviti Splošne parametre programa - zavihek Hitri vnos (nahaja se v
istoimenskem poglavju).

Za TouchScreen je možno sprogramirati vsak gumb posebej (tako za menije kot tudi za posamezne artikle).
Na zaslonu (panelu) se nahaja 5 vidnih gumbov menija, ki so namenjeni skupinam artiklov (v zgornjem sivem
okvirčku). Vsak izmed menijev oz. skupin artiklov pa vsebuje 25 gumbov za artikle.

1. Gumbi menijev (skupin artiklov)

Za vnos menija oz. skupine artiklov kliknete gumb Vstavi ali prazen gumb menija skupin artiklov.

Na gumb menija, ki ga želimo urejati, kliknemo. Odpre se okno, v katerem uredimo lastnosti določenega
menija skupine artiklov:
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· Meni številka: vpiše se številka menija (panela) na katerega program skoči ob pritisku
· Besedilo gumba: (opcijsko) besedilo, ki se pojavi na gumbu
· Barva gumba: nastavi se barva gumba
· Barva besedila: nastavi se barva besedila
· Slika: (opcijsko): vsakemu gumbu se lahko priredi tudi slika. Za sliko priporočamo BMP datoteko velikosti

78 x 62. Lahko se sicer da vsaka grafična datoteka, vendar je potrebno stremeti k čim manjši datoteki –
vsekakor pa se izogibati vsakršni datoteki večji nad 20kb. Velikost slik lahko precej vpliva na hitrost
prikazovanja in delovanje programa.

2. Gumbi artiklov

Ko imamo vstavljene gumbe skupin artiklov, nadaljujemo z vstavljanjem gumbov artiklov. V posameznem
meniju je lahko največ 25 artiklov. Gumb artikla dodamo tako, da v izbranem meniju kliknemo na prazen gumb
za artikel (pod menijskimi gumbi). Odpre se sledeče okno:
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V prvo prazno polje vnesemo šifro artikla iz šifranta artiklov. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumbek zraven
polja in odpre se šifrant artiklov, kjer lahko poiščemo artikel po nazivu ter ga izberemo.

· Besedilo gumba: (opcijsko) besedilo, ki se pojavi na gumbu
· Barva gumba: nastavi se barva gumba
· Barva besedila: nastavi se barva besedila
· Slika: (opcijsko): vsakemu gumbu se lahko priredi tudi slika. Za sliko priporočamo BMP datoteko velikosti

78 x 62. Lahko se sicer da vsaka grafična datoteka, vendar je potrebno stremeti k čim manjši datoteki –
vsekakor pa se izogibati vsakršni datoteki večji nad 20kb. Velikost slik lahko precej vpliva na hitrost
prikazovanja in delovanje programa.

3. Delovanje hitrega vnosa

Hitri vnos lahko deluje na dva načina: 
· preko Touch Screena
· s pomočjo tipkovnice in miške (brez TouchScreena)

Preklop med obema načinoma delovanja se naredi med delom in sicer s pritiskom na tipko F9.

3.10 Nastavitev uporabnikov

Dostop preko menija Matični podatki / Nastavitev uporabnikov

V sklopu te funkcije je mogoče omejevati/limitirati/preprečevati dostope uporabnikov do posameznih postavk
menijev v programu, za katere je želeno, da posamezni uporabniki nimajo dostopa. Preprečevanje dostopov do
nekaterih postavk menijev je smiselno zaradi narave delovnega mesta, preprečevanja neželenih sprememb,
izpisovanja določenih poročil ipd.

Za omogočitev prikaza te opcije je potrebna dodatna registracija (dokup) Sistema omejevanja (limitiranja)
uporabnikov - za več informacij, ponudbo ipd. pokličite Hermes.

Po prej omenjeni opravljeni registraciji Sistema omejevanja (limitiranja) uporabnikov, je potrebno v oknu vključiti
opcijo Vklop omejevanja dostopa za posamezne uporabnike.

3.11 Prevajanje

S pomočjo sistema za prevajanje Hermes Translation lahko uporabniki individualno prevajajo privzete fraze
tega programskega modula. Prednost tega sistema je, da si lahko uporabniki fraze prevedejo tako kot sami
želijo in s tem dosežejo, da jim je program prijaznejši za uporabo. Nekatere fraze so že prevedene, možno pa
jih je seveda tudi spremeniti po želji uporabnika. 

Jezik (Hrvatski, English, Deutsch), ki ga želite prevajati, se izbere v zgornjem desnem delu programskega okna
(potrebno je klikniti na Language in s spustnega seznama izbrati jezik).

Sistem deluje tako, da v določenem delu programa, ki ga želimo prevesti, pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl +
F12. S tem se aktivira urejevalnik prevodov za vsa besedila, ki se nahajajo na odprtem oknu.
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Posamezno besedilo se spremeni tako, da se nanj dvakrat klikne (z levo miškino tipko) na tekst, ki se nahaja v
stolpcu Translation. Sprememba besedila se mora obvezno potrditi s tipko Enter.

Ko se željene spremembe opravljene, se shranijo s pritiskom na tipko na gumb Shrani - pri tem se nove fraze
shranijo v t.i. slovar. Tako se ob ponovni pojavitvi fraze ti prevodi že samodejno poiščejo in uporabijo za prikaz. 

S klikom na gumb Prekliči ali z zapiranjem okna se spremembe razveljavijo in se ne zapišejo v t.i. slovar.

Poudariti je potrebno, da ima (zaradi varnostnih razlogov) pravico prevajanja samo administratorski uporabnik.

3.12 Sistem bonov in kartic (PP)

Dostop preko menija Matični podatki / Sistem bonov in kartic (PP)
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4 Prodajno mesto

4.1 POS Blagajna

Dostop preko gumba POS blagajna, s tipko F12, ali preko menija Prodajno mesto / POS blagajna

Ob vstopu v prodajni modul, morate prijaviti trgovca:
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Potrdite izbranega trgovca s pritiskom na gumb Izberi.

Premaknite se (s tipko TAB) na polje račun številka. Program samodejno predlaga prvo naslednjo številko
računa. Števec začne teči pri številki 0 in potem teče do 31.12. S 1.1. naslednjega leta se avtomatsko postavi
na 0 in začne znova teči od 0 naprej.

Če v polje številka računa vtipkate številko obstoječega računa, potem program prikaže vsebino tega
računa. V kolikor je bil ta račun že izpisan, program prikaže vsebino, ne dovoli pa popravljanja računa.

Status računa je prikazan poleg številke računa. V tem primeru je status "Nov račun". Prikazani status je
lahko tudi "Zaprt račun", kar pomeni, da popravljanje računa ni dovoljeno.

Pritisnite na gumb Vstavi ali na tipko Insert. Program ponudi formular za vnos postavk paragona:
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Velja za 3.0 HermeS različico.

Program je ves čas v modusu dodajanja računa. Čaka pa v polju Šifra, koda. V to polje lahko vpišete šifro
artikla, skenirate barkodo iz artikla ali pa pustite polje prazno. Nadaljevanje je odvisno od tega, katero vrsto
podatka ste vpisali:
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Šifra - program samodejno poišče ustrezno šifro v šifrantu artiklov. Če šifre ne najde, preskoči na naslednje
polje in ponudi šifrant.

Barkoda - program prebere barkodo s tipkovnice. To pomeni, da mora biti čitalec barkode nastavljen tako, da
simulira tipkanje na tipkovnici. Program prebere vnešeno kodo, preveri najprej ali obstaja šifra s to kodo in nato
še ali obstaja barkoda s to kodo. Če obstaja šifra, potem privzame podatke iz šifre, sicer pa iz barkode. 

V primeru, da je privzeta barkoda, potem program dodeli ceno iz šifranta in količino 1, ter takoj simulira
zaključek vnosa obrazca, v nasprotnem pa predlaga celotno prosto količino artikla na zalogi in ceno iz šifranta,
ter preseli vnos na postavko šifra materiala. Vse nadaljne postavke lahko poljubno popravite.

Barkodo vnesete v šifrant v polje Šifra, Koda in sicer vseh 8 ali 13 mest.

Če želimo določeno blago naročiti, kar med pripravo paragon, kliknemo gumb Naroči oz. tipko F9. Če želimo
uporabljati sistem za interno naročanje iz POS blagajne, je potrebno v nastavitvah vključiti opcijo "Vklopi
naročilni sistem" - nastavitev se nahaja v Nastavitvah parametrov blagajne. Ob kliku na gumb Naroči, se
prikaže okno za naročanje blaga, kjer je ponujena količina za naročilo iz skladišča ali pa jo sami popravimo in
pritisnemo naroči. Vsa interna naročila so vidna pod materialno poslovanje – Pregled internih naročil.

Če je vključen sistem ZZZS (nastavitev v: Matični podatki/Splošni parametri programa/Računi), se pri vsaki
poziciji pojavi novo polje in sicer Znesek pl. ZZZS (prikazano na zgornji sliki). V polje se vpiše znesek, ki ga
plača ZZZS. V kolikor je prišlo do pomote in je vpisan znesek pa ne bi smel biti, potem je potrebno pobrisati
pozicijo paragona in jo vnesti znova.

Če je vklopljen sistem ZZZS se na delu ekrana, kjer se prikazujejo zneski, prikažeta še dve informaciji in sicer
znesek, ki ga plača ZZZS in znesek, ki ga mora doplačati stranka.

Po zaključku paragona, program samodejno razdeli znesek, ki ga plača ZZZS in znesek, ki ga mora doplačati
stranka.
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Če je vljučen sistem karenc, se pri prodaji, ko se izbere artikel, ki ima vpisano žival, karenco in DDV, aktivira
izbira živali (prikazano na sledeči sliki). Sistem karenc se vljuči v splošnih parametrih programa (zavihek
Blagajna). Povezave med šifrantom prodajnih artiklov, šifrantom živali in karenc se opravijo v delu Blago. Pri
vsakem artiklu se za posamezno žival določi karenca, ki se bo izpisala na paragonu ter davčna stopnja. Glede
na izbrano žival in vpisano davčno tarifo se prilagodi tudi izbrana cena. Marža ostaja enaka, na neto prodajno
ceno se prišteje davčna stopnja, ki je vpisana pri izbrani živali. To pomeni, da je lahko artikel za eno žival
obračunan po drugačni davčni stopnji kot je za drugo žival. V kolikor sta, zaradi pozicij, na računu dve karenci,
se najprej izpiše eno besedilo, nato pa še ostalo.

Če pustimo polje Šifra, Koda prazno, program samodejno predlaga iskanje po šifrantu blaga.

Blago izberete iz šifranta tako, da vtipkavate naziv. Program se inkrementalno pozicionira na pravi zapis. Ko
ste pravi naziv našli, pritisnite tipko IZBERI in vrednosti se bodo samodejno prenesle na postavko v POS
Blagajni. 

Iščete lahko tudi po drugih ključih. Ključ spremenite tako, da kliknete na zavihek z imenom ključa (npr. Po šifri
blaga) in iskanje se lahko nadaljuje po šifri blaga.

Nadaljujte vnašanje dokler niso vnešeni vsi prodani artikli.
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Z gumbom F7-Dobavnica oz. tipko F7 je mogoče dodati na paragon tudi artikle, ki so bili za določenega
partnerja izdani z dobavnico oz. odpremnico (vrsti dokumentov (VD) 96, 97, 98) v modulih Materialno poslovanje
in Skladiščnik. Okno za izbor artiklov, ki so bili izdani preko dobavnice (odpremnice) in jih želimo dodati na
paragon, je sledeče:

Izbor artiklov, ki so za nekega partnerja bili izdani preko dobavnic(e) in prenos na paragon se opravi po
sledečem postopku: 
· v zgornjem delu se izbere partner, za katerega se pripravlja paragon in za katerega so bili artikli izdani preko

dobavnic(e)
· priprava seznama izdanih artiklov preko dobavnic(e) se sproži z gumbom Polni
· na seznamu prikazani artikli se izberejo (označijo) in odznačijo preko gumbov Označi/Odznači, Označi

vse, Odznači vse, Obrni izbor.
· prenos izbranih artiklov na paragon se potrdi z gumbom Prenesi (po tem so artikli vidni na paragonskem

računu, ki se nato lahko zaključi in izpiše za partnerja)

Pritisnite tipko F5 s katero boste sprožili proces tiskanja paragona.

Pred samim tiskanjem boste dobili na ekran vnosni obrazec za vnos podatkov o kupcu in plačilnem sredstvu.
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Verjetno bo večina kupcev t.i. gotovinskih kupcev, za katere ni potrebno vpisovati osebnih podatkov. Za tiste
kupce, ki so davčni zavezanci ali tiste, ki potrebujejo račun s podatki o kupcu, pa boste pritisnili na gumb F4 -
Kupci, ki bo ponudil tabelo kupcev. Iz te tabele boste izbrali kupca, če ta že obstaja, ali pa vpisali novega.

Ta tabela je v bistvu tabela partnerjev, kot jo poznamo v programu Podjetnik ali Hermes. Tudi vpis podatka bo
šel neposredno v to tabelo. Izberite kupca in pritisnite gumb Izberi. Program prenese podatke o kupcu na
paragon.
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Potrdite podatke o kupcu.

Če podatkov o kupcu ne vpišete, potem program na paragonu ne bo pustil praznih vrstic. Tudi sicer bo izpisal
samo toliko vrstic podatka o kupcu, kolikor jih je polnih.

V primeru, da želite dati popust na račun, vpišite %. Program samodejno preračuna novo vrednost, popust pa
pripiše vsem postavkam na račun kot rabat. Če ste posameznim postavkam že prej določili rabat, se ta, skupni
popust na račun prišteje tudi posameznim popustom.

Program predlaga samodejno prednastavljeno plačilno sredstvo. To je ponavadi gotovina. Če znesek prvega
plačilnega sredstva ni enak računu, potem program predlaga naslednje plačilno sredstvo, ki pokrije znesek do
konca.

Če plačilnega sredstva ne vpišete, potem program ponudi tabelo plačilnih sredstev iz katere si izberete
ustrezno plačilno sredstvo.
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S pritiskom na gumb F2-devizni kalkulator aktiviramo kalkulator za izračun deviznih plačil.

V shemo vnesemo današnje tečaje za valute ter vplačilo. Program nam samodejno konvertira v EUR ter
izračuna koliko je kupcu potrebno vrniti oz. koliko mora doplačati. Če nam kupec plača v valuti, za katero
nimamo možnosti vnosa pritisnemo na gumb Kalkulator in odpre se nam preprosti kalkulator za ročno
konvertiranje tujih valut. 
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Ko smo določili kupca ter plačilno sredstvo pritisnemo gumb Tiskaj in program bo natisnil paragon.
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Če je vklopljen sistem ZZZS (velja za Hermes 2.0), se na paragonu pojavi dodatna klavzula, ter podatki o
zneskih na posamezni poziciji ter skupno (prikazano spodaj).

Podatke o kupcu si program zapomni, tako ob ponovnem izpisu enkrat že tiskanega paragona, ni potrebno
ponovno iskati kupca, ampak program njegove podatke predlaga samodejno.

4.2 Računi

Dostop preko menija Prodajno mesto / Računi.

Program nam omogoča tudi pregled in iskanje računov. V tabeli imamo seznam vseh računov. Za vsak račun
so prikazani naslednji parametri:
· št. računa
· vrsta dokumenta (90 za blagajno 1, 91 za blagajno 2 ...)
· datum računa
· trgovec
· znesek računa
· status računa
· vrste plačil ter
· partner oz. kupec
· davčna številka

Račune lahko razvrstimo po poljubnem ključu. Če jih želimo razvrstiti po številki pritisnemo v tabeli na polje
številka na vrhu stolpca s številkami računa. Program nam razvrsti račune po zaporedni številki računa. Prav
tako lahko račune razvrstimo tudi po drugih ključih. Katera razvrstitev je trenutno aktivna vidimo iz označbe na
vrhu stolpcev (aktiven je tisti ključ, ki ima označbo <+....>).
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Program nam omogoča tudi iskanje posameznih računov. Najprej moramo določiti po katerem ključu bomo
račun iskali, kot je opisano zgoraj. Nato v polje Iskanje vpišemo željeno vrednost (številko računa, če iščemo
po njej; datum, če iščemo po njem itd.). Iskanje začnemo s pritiskom na tabulator (gumb Tab) na tipkovnici.
Program samodejno postavi kazalnik na željeni račun.

Polje Poizvedba je namenjeno bolj natančnemu iskanju računov. V polje vpišemo ukaz npr. STEVILKA = 100,
če nas zanima račun s številko 100 ali ZNESEK = 1000, če želimo račune s tem zneskom itd. Iskanje
poženemo enako kot prej torej s pritiskom na tabulator na tipkovnici.

Na izbranem računu lahko pogledamo tudi pozicije - artikle, ki smo jih prodali. To naredimo tako, da pritisnemo
na gumb Pozicije pri izbranem računu. S tabulatorjem se pomaknemo naprej, na pozicije računa.

Odpre se nam seznam artiklov prodanih preko tega računa. Če izbrani račun še ni zaključen, se nam na vrhu
pri številki računa izpiše Dovoljen popravek. Na takšnem računu lahko dodajamo, spreminjamo in brišemo
pozicije. Ko je račun enkrat zaključen, ga več ne moremo popravljati. 

Program nam omogoča tudi izvoz podatkov iz računa v Excel. To storimo tako, da pritisnemo gumb V Excel. 

Pritisnemo gumb Začni. Program izvozi podatke v datoteko XLS, ki jo lahko pregledujemo v Excelu. 

Če želimo izvoziti podatke za vse račune obkljukamo okno Izberi vse in program nam izbere vse račune.
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4.3 Čeki in kartice

Dostop preko menija Prodajno mesto / Čeki in kartice

Ker pri knjiženju paragona označimo plačilno sredstvo, lahko izvšimo pregled plačil po čekih in plačilnih
karticah. Podatke o tem lahko spreminjamo, tudi če je račun že zaprt. To je puščeno predvsem zaradi
možnosti, da se stranka premisli glede načina plačila, lahko pa se tudi prodajalec zmoti in prehitro potrdi
privzet način plačila, dejansko pa plačano z drugim plačilnim sredstvom.

4.4 Delo s Hitrim vnosom

Dostop preko menija Prodajno mesto / POS blagajna (ali F12)

Za delo s hitrim vnosom je potrebno nastaviti Splošne parametre programa - zavihek Hitri vnos (nahaja se v
istoimenskem poglavju) ter TouchScreen nastavitve.

Ob pritisku na F12, ali gumb POS Blagajna, se odpre maska za hitri vnos. Najprej odtipkamo številčno šifro
blagajnika:

Posamezne funkcije se zaženejo z neposrednim pritiskom ali pa s pritiskom na funkcijo tipko. Funkcijska
tipka je napisana pod ikono: 

· premik gor:  
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· premik dol: 

· Ročno iskanje artiklov:  

Po pritisku na ta gumb se odpre novo okno, kjer se lahko poišče artikel po šifri, nazivu ali kataloški številki. Za
pravilno odknjiževanje artiklov, ki so mešanice (kava, kakav, sokovi, hrana (pizze, hot dog...)) je potrebno
nastaviti vsem tem izdelkom kosovnice (zaradi pravilnega odknjiževanja surovin (salama, sir, moka, mleko...)) -
nastavitev je opisana v Splošnih parametrih programa - zavihek Blagajna.

Artikel lahko vnesemo preko ekranske številčnice:

Pri tem se z gumbom PRI lahko prikličejo odprta naročila (seznam vseh nezaključenih paragonov ali t.i. miz), z
gumbom DRU pa se lahko trenutni vnos prekine in se lahko blokira nov paragon.
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Gumb F3 Tipk prikliče pomožno tipkovnico na zaslon: 

Uporabna je v primeru, ko preko ekrana vnašamo besedilo.

Vnos gotovine in izpis računa: F4 Gotovina. S tem gumbom se odpre novo okno, kjer se vnese vplačani
znesek, izračuna pa se znesek, ki ga mora uporabnik vrniti stranki. 

Vnos bankovcev je že pripravljen za vnos EUR bankovcev: 
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Gumbi z bankovci so pripravljeni v primeru, če kupec plača z enim bankovcem, sicer moramo odtipkati
vrednost ki nam jo je izročil. Program izračuna koliko moramo vrniti oz. koliko mora še kupec doplačati.
Seveda izberemo tudi način plačila (prikazuje plačilna sredstva, ki smo jih vnesli v Šifrant plačilnih sredstev).
Zaključimo s pritiskom na gumb F10 OK, ki nam prikaže naslednje gumbe:

Izberemo F5 Zaključek za izpis računa.

V osnovni izbiri lahko z gumbom F5 Zaključek pridemo direktno do zgornjega izbora gumbov.
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F6 - Vnos kupca:  Pojavi se okno, kjer se lahko vpiše vse podatke o kupcu. Če je znana identifikacijska
številka davčnega zavezanca, potem program sam poišče ostale generalije:

S pritiskom na F4-šifrant lahko izberemo partnerje, ki so že vpisani. Tipkovnica nam je v pomoč, če tipkamo
preko ekrana. Vnos zaključimo z F10 - OK.

Dodatne Akcije F6 na paragonu oziroma poziciji:

· Popust F2:  Popust se lahko doda v procentih ali znesku na posamezno, možno pa je popust tudi brisati. V
tem delu je možno tudi ročno vpisati ceno artikla. Seveda so vse te operacije podrejene nastavitvam in
pravicam uporabnika.
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· Storniraj F3  Količino pozicije pomnoži z -1. Gumb je onemogočen, če je v nastavitvah onemogočeno
storniranje pozicije

· Spremeni pozicijo F4:  Dovoli spreminjanje naziva in ostalih atributov na poziciji
· Briši pozicijo F5:  Briše pozicijo na paragonu
· Čakanje F6: Dovoli vnos drugega paragona, trenutnega pa pošlje v odprta naročila
· Ročna postavka F7: Omogoči vnos ročne postavke na paragon
· Predal F8:  Pošlje kode za odpiranje predala 
· Ponovni izpis F9:  Omogoča ponovni izpis že izpisanega paragona. Odpre se okno, v katerem se lahko

izberejo že izpisani paragoni. Iz seznama izberemo paragon, ki ga bomo ponovno natisnili in pritisnemo
gumb F2 Tisk.

· Pregled odprtih naročil sprožimo z gumbom F10 Odprti rč. Tu vidim vse nezaključene račune.
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· F7 Opcije:  Gumb odpre nov set ukazov:

· Prekliči prodajo F4 prodajo zbriše trenutno vnesene pozicije na paragonu
· Čakanje F6 omogoči vnos novega paragona, trenutnega pa shrani v odprta naročila
· Predal F8 pošlje kode za odpiranje predala
· Ponovni izpis F9 omogoči izpis že izpisanega paragona
· Odprti rč F10 omogoča nadaljevanje in zaključek odprtih naročil

5 Poročila

5.1 Dnevni zaključek blagajne

Dostop preko menija Prodajno mesto / Dnevni zaključek blagajne

Na koncu delovnega dne ali na koncu izmene je potrebno narediti dnevni zaključek. Ta se sestoji iz izpisa
stanja blagajne, pregleda paragonskih blokov in prometa po davčnih tarifah ter vrstah plačilnih sredstev. Po
izpisu dnevnika, se izvrši tudi avtomatsko odknjiževanje zaloge.
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Izberite Dnevni zaključek blagajne.
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Določite dan dnevnika. Običajno je to tekoči dan, lahko pa je tudi kateri drugi, če želite ponoviti izpis.
Izberite trgovca. Dnevnik lahko izpišete za samo enega trgovca. Tako boste imeli pregled nad prometom
posameznega trgovca. Trgovec s šifro 0 pomeni "vsi trgovci". Če je izbrana šifra 0, potem to pomeni, da bo
program tudi odknjižil zalogo. V drugih primerih, se zaloga ne bo odknjižila.

Razknjižba se vedno nanaša samo na trenutno izbrano blagajno.

Program izpiše dnevnik:

Postopek razknjiževanja je avtomatski, poteka pa po naslednjih pravilih:



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             65 / 99 

POS blagajna         Uporabniški priročnik Verzija 6.083/1.249

avgust 2018

Številčenje dokumentov, ki pomenijo odknjiževanje prometa iz materialnega poslovanja poteka na naslednji
način :

1. vrsta dokumenta je povezana s številko blagajne. Tako pomeni številka blagajne 1 vrsto dokumenta 90,
številka blagajne 2 pa dokument vrsta 91 in tako naprej do blagajne številka 5.

2. Zaporedna številka dokumenta se generira iz datuma in sicer po sistemu trenutni datum -
01.01.tekočega leta + 1. To pomeni, da bo imel promet odknjižen iz blagajne 1 na dan 02.01.2003 naslednjo
oznako : 902003     2 torej vd = 90, leto 2003 za 2003 in številka dokumenta 2, kar pomeni promet 2.01.2003.
Odknjižbe na dan 31.12.2003 bodo nosile številko 365, ker je 365. dan v letu.

Razknjižba se vrši vedno v kumulativi, kar pomeni, da lahko ponovite odknjižbo večkrat na dan, pa se
količine odknjižb ne bodo ponovile ampak samo dopolnile. Posamezen material se bo razknjižil vsak dan samo
enkrat za eno blagajno.

5.2 Zbirno knjiženje dnevnega prometa

Dostop preko menija Prodajno mesto / Zbirno knjiženje dnevnega prometa

Knjižbe se izvedejo v prom (na kartice prometa). Blagajna deluje namreč tako, da se samo z zaključkom
zapiše promet na kartico, medtem je vse še na rezervacijah. Včasih se zgodi, da se pozabi odknjižiti nekaj
dni zaporedoma, ali pa pri zaključku delate zaključke po posameznem trgovcu (takrat se ne naredi odknjižba).
Takrat pride v poštev ta funkcija - da ni potrebno razknjiževati za vsak dan posebej.

5.3 Zbirnik dnevnega prometa po vrsti plačila

Dostop preko menija Prodajno mesto / Zbirnik dnevnega prometa po vrsti plačila
Zbir prometa je dopolnilo k dnevniku in dodatni podatek o inkasu po vrsti plačila.

Potrebni podatki:

Vpišite, za kateri dan želite poročilo. Poročilo bo generirano za vse trgovce za eno blagajno.
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Generirano poročilo izgleda takole:

5.4 Zbirnik  dnevnega prometa po artiklu

Dostop preko menija Prodajno mesto / Zbirnik dnevnega prometa po artiklu

Zbir dnevne prodaje po artiklu je namenjen prikazu in analizi prodaje po artiklih. Hkrati služi kot primerjava z
odknjiženim dokumentom. Ta izpis lahko uporabimo v primeru razčiščevanja neskladij odknjižb in paragonov.

Podati je potrebno podatke za izpis:

Generirano poročilo je naslednje:

5.5 Izpis računov po plačilnih sredstvih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Izpis računov po plačilnih sredstvih
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5.6 Poročilo o davkih po dnevih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo o davkih po dnevih

Za potrebe računovodstva oz. oddelka za obračun DDV, je potrebno izpisovati poročilo o DDV po prodajnih
dnevih. Za oblikovanje poročila je potrebno podati izpisne podatke.

Velja za 3.0 HermeS različico.
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Podati je potrebno datum začetka obdobja in datum konca obdobja. Program pregleduje Odknjižbe v
materialnem poslovanju in sicer za vse blagajne (t.j. dokumente tipa 90..94).  
V 3.0 verziji programa pa lahko pregled omejimo glede na izbrano vrsto dokumenta.

Ob potrditvi gumba OK, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve poročil!

5.7 Poročilo o davkih po dnevih z osnovami in št. računov

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo o davkih po dnevih z osn. in št. računa

Program nam lahko pripravi tudi poročilo o obračunanem DDV z osnovami za obračun ter številkami računa. 

V vnosni maski določimo za katero časovno obdobje želimo poročilo. Nato pritisnemo na gumb Tiskaj. Gumb
Rekapitulacija omogoča izpis po plačilnih sredstvih.

Ob potrditvi gumba OK, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve poročil!

Program nam pripravi predogled izpisa obračunanega davka razdeljenega po dnevih. V poročilu je predstavljen
obračunan davek po davčnih stopnjah s pripadajočimi osnovami. 
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5.8 Poročilo o ustvarjeni marži po dnevih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo o ustvarjeni marži po dnevih

Poročilo o ustvarjeni marži po dnevih je namenjeno predvsem analiziranju prodajne uspešnosti. Podati je
potrebno podatke o obdobju poročanja:

Velja za 3.0 HermeS različico.

Program generira naslednje poročilo:
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5.9 Temeljnica za GK

Temeljica se pripravi v Prodajno mesto /Temeljnica za GK

S klikom na gumb Pripravi, se pripravi poročilo, ter opcijsko tudi datoteka za uvoz v GK.
Temeljnica se lahko pripravi za posamezno blagajno (odvisno od nastavitve) ali pa za vse blagajne hkrati. Če je
obkljukana možnost Pripravi TXT temeljnico, potem se pripravi datoteka, ki je pripravljena za uvoz  v glavno
knjigo (Uvoz elektronskih temeljnic iz drugih programov Enterprise). Prenosna datoteka se imenuje
TemGKPos.txt.

Pomembno: če temeljnica služi tudi za DDV, potem je potrebno v glavni knjigi OBVEZNO pregledati
uvoženo temeljico, jo opremiti s pravilnim davčnim obdobjem, ter opremiti pozicije DDV-ja in
prihodkov z ustreznimi atributi, ki so nujno potrebni za pravilno obdelavo DDV

Ob potrditvi gumba Pripravi, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve
poročil!

5.10 Kartica kupca

Dostop preko menija Prodajno mesto / Kartica kupca

Kadar potrebujemo pregled nad kartico kupca izberemo iz menija to opcijo, izberemo kupca, ki nas zanima in
kliknemo gumb Obdelaj. Da ta opcija deluje, jo je potrebno tudi nastaviti v Splošnih parametrih programa,
zavihek Konti za GK, kjer moramo vpisati konto kupcev.
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5.11 Poročilo po dnevih in plačilnih sredstvih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo po dnevih in plačilnih sredstvih

Poročilo je namenjeno za potrebe mesečnih poročil o realizaciji in davku, kar se uporablja v računovodstvu. Za
oblikovanje poročila je potrebno podati izpisne podatke.

Podati je potrebno datum začetka obdobja in datum konca obdobja, trgovca ter parameter, ki določa seštevek
poročila (Bruto ali Osnova za DDV).

5.12 Seznam čekov po bankah

Enter topic text here.
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5.13 Analiza odknjiževanja zalog po dnevih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Analiza odknjiževanja zalog po dnevih

Analiza odknjiževanja zalog je namenjena opazovanju pravilnosti in kompletnosti odknjiževanja postavk iz
paragonskih računov na kartice materialne evidence. Program prikaže podatek o vrednosti paragonov in
vrednosti odknjižbenega dokumenta s katerim je bila zaloga razknjižena. Če označimo polje pred "Vse
blagajne" bo odknjiževanje veljalo za vse blagajne.

Podati je treba obdobje prikaza:

Ob potrditvi gumba OK, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve poročil!

Program oblikuje poročilo z naslednjo vsebino:

Poročila ni možno narediti oz. bodo podatki nesmiselni, če je bila narejena arhiva preteklega leta v materialnem
poslovanju ali v POS Blagajni, poročilo pa obsega obdobje, ki je bilo arhivirano.

5.14 Analiza odknjiževanj za vse blagajne

Dostop preko menija Prodajno mesto / Analiza odknjiževanj za vse blagajne

Analiza odknjiževanja zalog za vse blagajne je prav tako namenjena opazovanju pravilnosti in kompletnosti
odknjiževanja postavk iz paragonskih računov na kartice materialne evidence. Program prikaže podatek o
vrednosti paragonov in vrednosti odknjižbenega dokumenta s katerim je bila zaloga razknjižena. V tem modulu
odknjiževanje velja za vse blagajne.

Podati je treba obdobje prikaza:
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Ob potrditvi gumba Tiskaj, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve poročil!

Program oblikuje poročilo z naslednjo vsebino:

5.15 Analiza odknjiževanja pozicijske kosovnice za vse blagajne

Dostop preko menija Prodajno mesto / Analiza odknjiževanja pozicijske kosovnice za vse blagajne

Analiza odknjiževanja pozicijske kosovnice za vse blagajne je prav tako namenjena opazovanju pravilnosti in
kompletnosti odknjiževanja postavk iz paragonskih računov na kartice materialne evidence. Program prikaže
podatek o vrednosti paragonov in vrednosti odknjižbenega dokumenta s katerim je bila zaloga razknjižena. 

Podati je treba obdobje prikaza:

Ob potrditvi gumba Tiskaj, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve poročil!
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Program oblikuje poročilo z naslednjo vsebino:

5.16 Davčna evidenca računov

Dostop preko menija Prodajno mesto / Davčna evidenca računov

Davčna evidenca računov nam prikaže račune s podatki o obračunanem davku po kolonah. V začetni maski
moramo določiti naslednje parametre:
· obdobje za katerega želimo poročilo
· vrsto izpisa (ali želimo izpis za vse račune ali samo za obdavčene oz. neobdavčene)
· obliko izpisa - zbirno po dnevih ali po posameznih računih.

Ko določimo vse parametre, pritisnemo gumb Tiskaj. Program nam pripravi naslednji izpis:
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5.17 Iskanje računov

Dostop preko menija Prodajno mesto / Iskanje računov

Funkcija iskanje računov nam omogoča pregled računov preko katerih je bil prodan določen izdelek. Najprej
moramo določiti obdobje za katerega želimo poročilo, nato šifro (skupaj z vodilnimi ničlami) iskanega artikla ter
skladišče (če pustimo 0, program upošteva vsa skladišča).

Program nam prikaže vse račune, preko katerih je bil prodan določen artikel.

5.18 Statistika po urah prodaje

Dostop preko menija Prodajno mesto / Statistika po urah prodaje

Statistika prodaje po urah je namenjena prikazu frekvenc prodaje znotraj 24 urnega ciklusa. Spremljanje tega
ciklusa je lahko poljubno dolgo. Kolikšno bo spremljano obdobje se določi v obrazcu za nastavljanje
obdelovanih podatkov.

Vpišite obdobje od do datuma.

Program omogoča izrisovanje grafikonov za predlagano obdobje. Izdelate lahko poročilo brez grafikona ali pa
izberite oznako izris grafikona in program bo pred poročilom izrisal ustrezen grafikon. Več o grafih poglejte v
delu o grafikonih.
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Program vam pripravi pregled prodaje po posameznih urah. Prikaže vam število kupcev, vrednost ter povprečno
vrednost nakupov.

5.19 Statistika prodaje po dnevih v tednu

Dostop preko menija Prodajno mesto / Statistika po dnevih v tednu

Statistika prodaje po dnevu v tednu je namenjena prikazu frekvenc prodaje znotraj tedenskega ciklusa.
Spremljanje tega ciklusa je lahko poljubno dolgo. Kolikšno bo spremljano obdobje se določi v obrazcu za
nastavljanje obdelovanih podatkov.

Vpišite obdobje od do datuma.

Program omogoča izrisovanje grafikonov za predlagano obdobje. Izdelate lahko poročilo brez grafikona ali pa
izberite oznako izris grafikona in program bo pred poročilom izrisal ustrezen grafikon. Več o grafih poglejte v
delu o grafikonih.
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5.20 Statistika prodaje po artiklih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Statistika prodaje po artiklih

Statistika prodaje po artiklih je namenjena analizi prodajanosti posameznih artiklov. Ta podatek je pomemben
za odločanje o nadaljnem nabavljanju posameznega blaga, kakor tudi pri pogajanjih o nakupnih rabatih.
Spremljanje je lahko poljubno dolgo. Kolikšno bo spremljano obdobje se določi v obrazcu za nastavljanje
obdelovanih podatkov.

Vpišite obdobje od do datuma.

Program oblikuje naslednje poročilo :
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5.21 Statistika prodaje po artiklih in skladišču

Dostop preko menija Prodajno mesto / Statistika prodaje po artiklih in skladišču

Statistika prodaje po artiklih je prikaz prodaje posameznih artiklov, razdeljeno po skladiščih. V začetni maski
moramo določiti obdobje za katerega želimo poročilo.

Program nam pripravi naslednji izpis:

5.22 Obseg prodaje po dnevih v mesecu

Dostop preko menija Prodajno mesto / Obseg prodaje po dnevih v mesecu

Statistika prodaje po dnevih v mesecu je namenjena prikazu frekvenc prodaje znotraj mesečnega ciklusa.
Spremljanje tega ciklusa je lahko poljubno dolgo. Kolikšno bo spremljano obdobje se določi v obrazcu za
nastavljanje obdelovanih podatkov.
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Vpišite obdobje od do datuma.

Program omogoča izrisovanje grafikonov za predlagano obdobje. Izdelate lahko poročilo brez grafikona ali pa
izberite oznako izris grafikona in program bo pred poročilom izrisal ustrezen grafikon. Več o grafih poglejte v
delu o grafikonih.

5.23 Poročilo o popustih

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo o popustih

Poročilo je namenjeno izpisu in seštevku priznanih popustov, ki so jih trgovci priznali končnim strankam. V
poročilu se prikažejo samo tiste pozicije računov, ki imajo priznan popust. Popusti se seštevajo po vrsti
dokumenta (če je več blagajn) in po trgovcu. Privzeto je izpis pripravljen tako, da izpiše popuste samo za eno
blagajno (iz nastavitev), lahko pa se določi, da se naredi priprava podatkov za vse blagajne (kljukica pred
poljem Vse blagajne). Možno je izbrati izpis za posameznega trgovca. Privzeto je nastavljen izpis vseh trgovcev
(polje trgovec = 0).
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Ob pritisku na gumb OK se odločite še za način izpisa (opisano v poglavju Vrste tiskanja)

5.24 Statistika prodaje po uporabniku in mizah

Dostop preko menija Prodajno mesto / Statistika prodaje po uporabniku in mizah

Poročilo je namenjeno izpisu statistike prodaje po uporabniku in mizah. Privzeto je izpis pripravljen tako, da
izpiše popuste samo za eno blagajno (iz nastavitev), lahko pa se določi, da se naredi priprava podatkov za vse
blagajne (kljukica pred poljem Vse blagajne). 

Ob pritisku na gumba Analitično ali Zbirno se odločite še za način izpisa (opisano v poglavju Vrste tiskanja).

Gumb Analitično - Analitičen izpis po uporabniku in mizi.
Gumb Zbirno - Skupen izpis prometa po uporabniku in mizi.

Izpis je sledeče oblike:
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5.25 Evidenca o prodaji opravljenih storitev

Dostop preko menija Prodajno mesto / Evidenca o prodaji opravljenih storitev

Če obračunavamo opravljene storitve, imamo možnost izpisa le-teh. Izberemo časnovni razpon in označimo, če
želimo izpis za trenutno blagajno ali za vse blagajne.

Ob potrditvi gumba OK, imamo na izbiro že dodatno možnost, ki so opisane v poglavju Nastavitve poročil!

Odštej materialne postavke - Od verzije 1.122 dalje je na poročilu o opravljenih storitvah dodana možnost, da
se od zaračunanih storitev na POS blagajni odšteje promet iz materialnega poslovanja. Dograditev je npr.
primerna za cvetličarne, kjer se zaračuna na blagajni šopek kot ročna postavka, v kateri sta všteta delo in
material, poraba materiala pa se izdela dnevno v materialnem poslovanju. Uporabi se lahko tudi za vse podobne
dejavnosti, ki imajo enak način razknjiževanja blaga in dela na POS blagajni.

5.26 Evidenca za ZZZS

Dostop preko menija Prodajno mesto / Evidenca za ZZZS

V primeru, da je vključen sistem ZZZS (nastavitev v: Matični podatki/Splošni parametri programa/Računi) je
možno izpisati poročilo, s katerim lahko dobimo podatek o znesku, ki ga plača ZZZS. Poročilo lahko omejimo
datumsko, ter glede na prodajalca.
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Poročilo vsebuje podatke o stranki, številki računa, datumu prodaje, podatke o artiklu, ter zneske po poziciji.

5.27 Evidenca o izdanih računih zavezanca za davek

Dostop preko menija Prodajno mesto / Evidenca o izdanih računih zavezanca za davek

5.28 Poročilo o prodaji

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo o prodaji
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5.29 Prenos dnevnega prometa v gotovinsko blagajno

Dostop preko menija Prodajno mesto / Prenos dnevnega prometa v gotovinsko blagajno

5.30 Poročilo o prodaji slik za obdobje

Dostop preko menija Prodajno mesto / Poročilo o prodaji slik za obdobje

Za izpis poročila o prodaji slik morate imeti nastavljeno to možnost v nastavitvah (Matični podatki / Splošni
parametri programa / zavihek Prodaja slik).

5.31 Izpis starih računov

Dostop preko menija Prodajno mesto / Izpis starih računov

Za prikaz arhivskih računov določimo leto in številko iskanjega računa ter postopek obdelave sprožimo z izbiro
gumba Osveži. Posamezni račun lahko natisnemo (gumb Tiskaj).
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5.32 Nastavitve poročil

Ob potrditvi gumba OK, imamo na izbiro že dodatno možnost:

· Tiskanje Poročila (Report)
· Izpis v Excel
· Sprememba nastavitev.

Poročilo izgleda takole:

Če izberemo izpis v Excel, se podatki poročila preslikajo v Excelovo tabelo:
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S spremembo nastavitev, pa lahko zelo natačno določamo, kako bo končni izpis izgledal:

V tabeli vidimo vse nastavitve za posamezna polja - od Naslova polja, njegove širine, fonta ki je uporabljen in
velikosti. Polje, ki ga želimo spremeniti izberemo, in kliknemo gumb Spremeni. 
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Odpre se okno, v katerem lahko posameznim delom izpisa spremenimo lastnosti:
· Naslov stolpca: ime stolpca, ki se prikaže na izpisu
· Širina: koliko znakov je stolpec širok
· Oblika pisave: vpišemo ime pisave, ki jo želimo uporabiti
· Velikost pisave
· Funkcije na stolpcu: - Vsota: podatke v stolpcu sešteje

- Štetje: podatke v stolpcu prešteje
- Prazno: s podatki ne naredi nič

· Besedilo pri funkciji
· Izpiši stolpec: označimo, če želimo, da se stolpec izpiše. Če kljukice ni, tega stolpca ne bo v poročilu.

5.33 Grafični prikaz podatkov

Program ima vgrajeno možnost prikazovanja podatkov v grafični obliki. Če pri nastavitvi izpisnih pogojev
določite, da naj se izpiše tudi grafikon, bo program generiral podatke, nato pa ponudil izpis grafikona.

Določanje izpisnih pogojev :
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Obkljukajte okno Prikaz grafikona.

Program ponudi obdelavo grafičnega poročila :

Na tem panelu izberete obliko grafikona. Isto množico podatkov lahko izrisujete v različnih vrstah grafikonov. 

Po izboru npr. histograma, dobite naslednji grafikon.

Graf lahko izpišete na tiskalnik. Pritisnite na ikono s sliko tiskalnika.

Grafu lahko spremenite nakatere parametre oz. elemente oblike. To storite tako, da pritisnete tipko z oznako
Nastavitve. Dobili boste formular, v katerem lahko menjate nekatere podatke o izgledu grafikona.
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Spreminjate lahko vsebino napisov pa tudi njihove fonte. Vsebino spremenite s popravkom trenutne vsebine,
fonte pa s spremembo v izbiralnem oknu.

Po svoji želji lahko menjate tudi 3D obliko in nekatere druge posebnosti  diagrama.
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Podatke, ki ste jih tiskali, lahko preoblikujete še v druge oblike grafikonov. Primer linijskega diagrama. 

6 Materialno poslovanje

6.1 Blago

Do seznama blaga lahko pridete preko naslednjega menija: Materialno poslovanje / Blago 

V tabeli se nam prikaže seznam blaga. Vsako blago ima prikazane naslednje parametre: 
· šifro, 
· naziv,
· kataloško številko materiala,
· maloprodajno ceno,
· saldo zaloge,
· enoto mere.

Seznam blaga lahko razvrstimo po treh ključih: šifri, nazivu ali kataloški številki. Za podrobnejše iskanje artikla
najprej izberemo ključ, po katerem želimo iskati. To naredimo tako, da kliknemo na zavihek ključa npr. Naziv.
Nato vpišemo prvo črko npr. M. Kazalnik se postavi na prvi artikel, katerega naziv se začne z M. Dodajamo
lahko tudi naslednje črke dokler ne pridemo do želenega artikla. Enako lahko iščemo po ostalih dveh ključih.



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             90 / 99 

POS blagajna         Uporabniški priročnik Verzija 6.083/1.249

avgust 2018

V desnem delu pojavnega okna so izpisani podatki o skadliščih, v katerih se izbrani material iz levega dela
tabele nahaja, trenutno zalogo, rezervacijo in maloprodajno ceno.

  
· Karence

Gumb Karence je viden samo, če je v splošnih parametrih programa (zavihek Blagajna) vklopljen sistem
karenc. Ta sistema omogoča, da je program prilagojen za specifične potrebe prodaje zdravil ter drugih uslug
veterinarskih bolnišnic in podobnih služb. 
S klikom na gumb Karence se odpre okno "karence" (prikazan na sledeči sliki), v katerem se vzpostavijo
povezave med šifrantom prodajnih artiklov, šifrantom živali in karenc. Pri vsakem artiklu (npr. zdravilu) se za
posamezno žival določi karenca, ki se bo izpisala na paragonu ter davčna stopnja.

V oknu karenc se po standardnih operacijah vnašajo novi zapisi za živali (gumb Vstavi), spreminjajo (gumb
Spremeni) ali brišejo obstoječi (Briši) oz. izberejo (gumb Izberi) karence za živali, za katere se zdravilo
prodaja. Pri dodajanju zapisa z gumbom Vstavi (prikazano na sledeči sliki) je potrebno preko lup izbrati Žival,
Karenco in Tarifo DDV. Pri vsakem artiklu se za posamezno žival določi karenca, ki se bo izpisala na paragonu
ter davčna stopnja. Glede na izbrano žival in vpisano davčno tarifo se prilagodi tudi izbrana cena. Marža ostaja
enaka, na neto prodajno ceno se prišteje davčna stopnja, ki je vpisana pri izbrani živali. To pomeni, da je lahko
artikel za eno žival obračunan po drugačni davčni stopnji kot je za drugo žival.
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6.2 Pregled internih naročil

Dostop preko menija Materialno poslovanje / Pregled internih naročil

Pregled internih naročil je viden samo, če je v splošnih parametrih programa (zavihek Blagajna)
vklopljen naročilni sistem.

Tu so vidna vsa interna naročila. Naročilo je možno sprovesti tudi ob prodaji, ko je ocenjeno, da je naročilo
potrebno oz. blaga ni več na zalogi.

Naročila lahko razvrstimo glede na različne kriterije, ki jih izberemo z zavihki v zgornjem delu okna - to so ID,
Dokument, Pozicija naročila, Dokument - poz. nar., Šifra blaga in Šifra blaga - skladišče.

Naročilo lahko pripravimo preko gumba "Vstavi" - pojavi se sledeče okno, kjer je potrebno izbrati Šifro blaga,
Skladišče in Količino blaga, ki ga želimo naročiti.
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Naročilo je možno tudi popraviti oz. spremeniti (dokler ima status 0) - potrebno se je le postaviti na naročilo in
izbrati gumb "Spremeni".

Naročilo je možno tudi preklicati oz. izbrisati (dokler ima status 0) z izbiro gumba "Briši".

Naročila je možno natisniti z izbiro gumba "Tiskaj". Ob izbiri gumba za tiskanje, se prikaže sledeče okno,
preko katerega se izbere status naročil, ki jih želimo natisniti (0 - Vnešeni, 1 - Potrjena oddaja, 2 - Obdelana
naročila).

Izpis je sledeče oblike:

Obstaja tudi možnost uvoza internega naročila s čitalnikom z gumbom "Uvoz. int. n." (skladišče se vpiše v
polje "Skladišče", ki se nahaja poleg gumba Uvoz int. n.).
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Ob koncu dneva je potrebno interna naročila obvezno potrditi, sicer se ne pojavijo v programu Naročila (v tem
primeru naročilo ni potrjeno in se ne uresničuje). Če želimo potrditi samo določeno naročilo, se postavimo nanj
in izberemo gumb "Potrdi nar.". V primeru, da želimo potrditi vsa naročila, je potrebno izbrati gumb "Potrdi
vse".

6.3 Živali

Dostop preko menija Materialno poslovanje / Živali

Menijska postavka Živali je vidna samo, če je v splošnih parametrih programa (zavihek Blagajna)
vklopljen sistem karenc.

V tem delu se vzpostavi šifrant živali, ki omogoča nadaljnje delo v tem programu, kot je vpis karenc za
določene živali idr. Šifrant živali ima sledeč izgled:

V šifrant živali se po standardnih operacijah lahko vnašajo novi zapisi (gumb Vstavi) (prikazano v sledečem
oknu), spreminjajo (gumb Spremeni) ali brišejo obstoječi (Briši).

Povezave med šifrantom prodajnih artiklov, šifrantom živali in karenc se opravijo v delu Blago. Pri vsakem artiklu
se za posamezno žival določi karenca, ki se bo izpisala na paragonu ter davčna stopnja.

6.4 Karence

Dostop preko menija Materialno poslovanje / Karence

Menijska postavka Karence je vidna samo, če je v splošnih parametrih programa (zavihek Blagajna)
vklopljen sistem karenc.

V šifrant karenc se nahajajo standardna besedila karenc. Šifrant karenc ima sledeč izgled:
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V šifrant karenc se po standardnih operacijah lahko vnašajo novi zapisi (gumb Vstavi) (prikazano na sledeči
sliki), spreminjajo (gumb Spremeni) ali brišejo obstoječi (Briši). Pri vnašanju karenc je potrebno paziti, da (v
primeru tiskanja na POS tiskalnik) širina besedila ni večja kot 40 znakov.

Povezave med šifrantom prodajnih artiklov, šifrantom živali in karenc se opravijo v delu Blago. Pri vsakem artiklu
se za posamezno žival določi karenca, ki se bo izpisala na paragonu ter davčna stopnja. 

7 Pomoč

7.1 Nadzor INI

Dostopo preko menija Pomoč / Nadzor INI
Nadzor INI uporabljamo v primeru, da imamo na blagajni dela več uporabnikov in želimo, da bi imel vsak
uporabnik svoje nastavitve. 

V nastavitvah moramo označiti možnost Vsak uporabnik ima svoje nastavitve (glej Splošni parametri
programa).
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Najprej določite, ali želite da program nastavitve jemlje iz INI datoteke, ali želite uporabiti nastavitve uporabnika.
Če se odločite, da boste uporabili nastavitve uporabnika, morate v spodnje okno vpisati ime uporabnika. Nato
pritisnete gumb Kopiraj in program privzame izbrane nastavitve.

7.2 Kontrole

Dostop preko menija Pomoč / Kontrole

Program ima vgrajena tudi orodja za izvajanje določenih kontrol, ki jih lahko uporabnik izvaja poljubno. Na izbiro
imamo:
· Skladnost zneska in vplačil
· Skladnost Gdok in Pdok
· Skladnost Pdok in Prom
· Skladnost prodaje in skladišč

Glede na izbrano primerjavo, dobimo podoben izpis:
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7.2.1 Skladnost zneska in vplačil

S preverjanjem skladnosti zneska in vplačil ugotavljamo, če so vsi zneski na računih pokriti s plačili. Najprej v
začetno masko vpišemo datumski razpon, za katerega želimo izpis poročila.

Program nam pripravi seznam računov, pri katerih prihaja do razlik med plačili in zneski računov. Izpiše nam
zneske plačil, zneske računov ter razliko.

7.2.2 Skladnost Gdok in Pdok

Kontrola skladnosti Gdok in Pdok preverja podatke v dveh bazah povezanih z računi. 

Najprej vpišemo obdobje, za katerega želimo poročilo. 
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Ko zaženemo kontrolo skladnosti, nam program pripravi naslednji izpis:

V poročilu so napisani zneski, ki jih program najde v pozicijah dokumentov (znesek računa po cenah iz
skladišč, ki vsebujejo tudi stotine) in v glavi dokumentov (tu so zapisani zneski brez stotinov, ki jih dejansko
zaračunamo stranki). Program prikaže tudi razliko.

7.2.3 Skladnost Pdok in Prom

Kontrola skladnosti Pdok in Prom primerja podatke v bazi pozicij računov ter v bazi prometa.

Najprej določimo obdobje za katerega želimo poročilo.

Program nam pripravi naslednji izpis:
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V poročilu so prikazane vrednostne in količinske razlike med podatki na računih ter v bazi prometa po artiklih.

7.2.4 Skladnost prodaje iz skladišč

Kontrola skladnosti prodaje iz skladišč

7.3 Registracija programa

Registracijo programa opravite tako:

Ob prvem zagonu programa pojavi okno, kjer se nahaja tipka REGISTRIRAJ. Pritisnite to tipko in dobili boste
okno za vnos podatkov o vašem podjetju, ter serijsko številko vašega programa. To številko sporočite na sedež
podjetja Hermes d.o.o. v Krškem, na telefonsko številko 07 490 23 10 ali 490 23 11 ali na številko 01 510 42
10. Na sedežu podjetja boste prejeli registracijsko kodo, ki jo boste vpisali v spodnje okno na ekranu. Če je
koda vnešena pravilno, boste lahko nadaljevali z delom.  Ali je bila registracija opravljena pravilno vas bo
program obvestil na koncu registracijskega postopka.

7.4 O programu

Izbira O Programu pokaže podatke o lastniku licence za uporabo programa in podatek o verziji builda. Tukaj
lahko preberete serijsko številko vašega programa. 
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7.5 Zgodovina sprememb

V evidenci sprememb programa so napisane spremembe, ki so jih programerji naredili v programu:
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