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Prijava v program
Pri namestitvi programa se na namizju računalnika ustvari ikona. Prijava v program je
preko dvoklika na ikono ali enojnega klika in tipke Enter na tipkovnici.

Osnovno okno programa vključuje:
- številko verzije programa (npr. IziTaxPOS 1.0.0.1)
- gumb za izhod iz programa (gumb ni na voljo med kreiranjem računa)
- gumbe za blagajno v primeru, da imate spodaj izbran zavihek »Blagajna«
- bližnjice na tipkovnici, ki so namenjene za hitrejši preklop med zavihki
- tri glavne zavihke, ki so opisani v nadaljevanju:
1. Nastavitve
2. Šifranti
3. Blagajna

Funkcije v programu
Zraven funkcij v programu so zapisane bližnjice na tipkovnici, za hitrejši dostop do
funkcionalnosti (npr. ALT + X za izhod iz programa ali ALT + B za preklop na zavihek
»Blagajna«).
Pred delom na blagajni je potrebno, da si uredite nastavitve (točka 1) in dodate
šifrante (točka 2), nato pa že lahko pričnete s kreiranjem računov na blagajni.
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1. NASTAVITVE
1. Ko ste postavljeni na zavihku »Nastavitve«, je odprto okno za nastavitve
programa.
2. Gumb F3 omogoči spreminjanje nastavitev.
3. Gumb »Zapiši spremembe« shrani spremembe nastavitev, ki ste jih vnesli
oziroma izbrali.
4. Osnovni podatki o lastniku so v program že vneseni na podlagi vaše davčne
številke, ki ste jo vnesli pri prvi prijavi v program.
5. Vnesite še dodatne podatke o lastniku programa: Telefonsko številko, TRR, Kraj
in vašo e-pošto.
6. Glava računa je tekst, ki se prikaže na vrhu natisnjenega računa. Avtomatsko je
prikazan tekst glede na podatke o vašem podjetju, lahko pa prikaz uredite (npr.
skrajšate dolgi naziv podjetja v kratkega, dodate telefonsko številko, ...)
7. Polje za vnos maksimalne količine artikla, ki jo je možno vnesti na blagajni.
8. Uredite nastavitve za tiskalnik, če boste uporabljali paragonski tiskalnik. Izberite
tip tiskalnika (prikazani so tiskalniki, ki jih imate nameščene na vašem
računalniku) in vpišite izhod za tiskanje, preko katerega je tiskalnik priključen
(COM, LPT, USB). Če boste uporabljali samo A4 tiskalnik, nastavitve niso
potrebne in se račun natisne na privzeti Windows tiskalnik.
9. Vpis v register: V polje lahko vpišete tekst za registracijo družbe, ki je viden na A4
računih.
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10. Gumbi za delo s podatkovno bazo:
o Izdelaj varnostno kopijo podatkovne baze: Preko te možnosti si lahko sami
izdelate varnostno kopijo (arhivo) podatkovne baze za program IziTaxPOS.
Program vas najprej vpraša, če ste prepričani, da želite narediti varnostno
kopijo – izberite Da, da se odpre okno za izbiro diska ter mape, kamor želite
varnostno kopijo shraniti. Ko izberete mapo, pritisnite gumb V redu. Program
vas obvesti o uspešnosti in poti, kamor je bila arhiva shranjena.

V poti, ki ste jo določili, je po kreiranju prikazana arhiva baze z imenom
VarnostnaKopijaPodatkovneBaze ter datumom in uro kreiranja.

Za redno arhiviranje podatkovne baze morate skrbeti sami. Varnostno
kopijo podatkovne baze je priporočeno izvajati vsaj enkrat tedensko in
sicer na zunanji medij (USB ključek ali zunanji disk).
o Obnovi podatkovno bazo: Preko te možnosti si lahko sami obnovite
podatkovno bazo programa v primeru, da bi zaradi strojnih težav na
računalniku izgubili podatke. Za obnovitev podatkovne baze morate imeti
kreirano čim novejšo kopijo podatkovne baze. Pri obnovitvi podatkov
izberete mapo, kjer imate shranjene varnostne kopije in izberete najnovejšo
varnostno kopijo ter gumb Odpri, da se prične obnovitev podatkovne baze.
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o Pripravi podatke za Durs: Če Durs od vas zahteva, da jim pošljete izdane
račune pri gotovinskem poslovanju, tvorite ustrezne podatke za Durs preko te
možnosti. Odpre se okno za vnos datumskega obdobja za kreiranje podatkov
ter poti, kamor se naj podatki shranijo. Potrdite z gumbom »Generiraj in
izpiši«.

Če je datoteka uspešno generirana, se izpiše spodnje opozorilo, iz katerega je
razvidno, koliko računov se je pripravilo, kar je potrebno zapisati na oznako
medija, s katerim se pošilja podatke na DURS.

Po potrditvi se na zaslonu prikaže izpis, ki ga predložite pri oddaji podatkov za
DURS. Na DURS je potrebno predložiti tudi datoteki:
- IZPIS RAČUNI POSTAVKE.txt in
- IZPIS RAČUNI GLAVE.txt,
ki sta na voljo v Raziskovalcu na lokaciji, ki ste jo izbrali pri tvorbi podatkov
(npr. C:\Durs).
o Registracija poslovnega prostora: Gumb za izvedbo registracije davčnega
prostora za prenašanje računov na FURS.
2. ŠIFRANTI
Gumbi v šifrantih so dostopni preko funkcijskih tipk na tipkovnici (F2, F3, F8, F9) ali z
miškinim klikom na gumbe v zgornji vrstici programa.
- F2: gumb za nov zapis: omogoči vnos podatkov za nov zapis
- F3: gumb za spremeni zapis: omogoči spreminjanje označenega zapisa
- F8: gumb za briši zapis: odstrani označen zapis
- F9: gumb za prekliči: prekliče urejanje ali dodajanje zapisa
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Iskanje po šifrantih
V vseh šifrantih je možno iskanje po nazivu ali delu naziva in sicer v prazni zgornji
vrstici. Iskanje po delu naziva je omogočeno z znakom zvezdica (*).

2.1. Artikli
Na zavihku »Artikli« vnesete artikle, ki jih boste prodajali.
1) Zavihek »Artikli«
2) Gumb »F2« za nov zapis
3) Vnos podatkov artikla:
1. Šifra artikla: z gumbom F6 se avtomatsko ustvari naslednja prosta šifra artikla
(šifre artikla so avtomatsko od 900000 dalje), lahko pa imate tudi svoje
številčenje in šifre vnašate ročno.
2. Naziv artikla: Vnos naziva artikla, ki bo prikazan pri izbiri artikla za račun. Enak
naziv bo izpisan na računu.
3. Merska enota: Izbira merske enote iz seznama merskih enot. Če želene
merske enote ni na seznamu, jo je potrebno dodati v šifrant merskih enot
(točka 2.3).
4. Izbira procenta davka za prodajni artikel (0%, če niste davčni zavezanec,
drugače pa izbira 9,5 ali 22% stopnje).
5. Cena: Vnos prodajne cene artikla (cena z davkom)
4) Gumb »Zapiši spremembe«
5) Po potrditvi se artikel doda na seznam artiklov.
Ko je artikel dodan na zavihku »Artikli«, bo na voljo na blagajni za prodajo.
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2.2. Plačilna sredstva
Na zavihku »Plačilna sredstva« vnesete vrste plačila, ki jih boste uporabljali:
1) Zavihek »Plačilna sredstva«
2) Gumb »F2« za nov zapis
3) Vnos šifre in naziva plačilnega sredstva
4) Gumb »Zapiši spremembe«
5) Po potrditvi se plačilno sredstvo doda na seznam plačilnih sredstev

2.3. Merske enote
Osnovne merske enote so v program že vnesene. Postopek za vnos dodatne merske
enote:
1) Zavihek »Merske enote«
2) Gumb »F2« za nov zapis
3) Vnos šifre in naziva merske enote
4) Gumb »Zapiši spremembe«
5) Po potrditvi se merska enota doda na seznam merskih enot

2.4. Kupci
Na zavihku »Kupci« vnesete kupce, ki želijo original račun. Postopek vnosa novega
kupca:
1) Zavihek »Kupci«
2) Gumb »F2« za nov zapis
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3) Vnos šifre kupca (poljubna številčna šifra, vendar podatek ni obvezen), naziva,
naslova, poštne številke in davčne številke kupca, ter oznaka, če je kupec davčni
zavezanec (klik v prazno polje označi kljukico, kar pomeni, da gre za davčnega
zavezanca, ponovni klik v polje pa kljukico odstrani)
4) Poštne številke pošt Slovenija so v program že dodane. Če želite dodati dodatno
poštno številko, je poleg polja »Poštna številka« dodan gumb, ki odpre šifrant
Pošt, kjer lahko preko gumba »Nov zapis«, vnosa zapisa in gumba »Shrani
zapis« dodate novo pošto.
5) Gumb »Zapiši spremembe«
6) Po potrditvi se kupec doda na seznam kupcev

3. BLAGAJNA
Pred delom na blagajni je potrebno, da si uredite nastavitve (točka 1) in dodate
šifrante (točka 2), nato pa že lahko pričnete s kreiranjem računov na blagajni.
3.1. Okno blagajne
11. Ko ste postavljeni na zavihku »Blagajna«, je odprto okno za blagajno
12. Na vrhu okna so gumbi za delo z blagajno:
- F4: gumb za iskanje artiklov po seznamu artiklov
- F5: gumb za popust na izbran artikel na računu
- F6: gumb za vnos količine na izbran artikel na računu
- F7: gumb za vnos kupca na račun
13. Leva polovica okna je namenjena računu – kupec, artikli, količine in popusti, ki ste
jih dodali na račun. Spodaj se sproti, ko dodajate artikle, spreminja znesek za
plačilo, gumb F12 pa je za zaključek računa.
14. Desna polovica okna je razdeljena na tri zavihke, od katerih je privzeto prikazan
zavihek »Artikli«:
1. Artikli
2. Evidenca računov
3. Izpisi
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3.2. Kreiranje računa
Postopek kreiranja računa na blagajni:
1. Na desni polovici okna je privzeto izbran zavihek »Artikli«, kjer so prikazani vsi
artikli, ki ste jih dodali v šifrant artiklov (navodila za dodajanje so v točki 2.1)
2. Na seznamu se postavite na artikel, ki ga želite dodati na račun in pritisnete tipko
Enter.
3. Artikel se doda na levo polovico okna v polje »Šifra/koda« in ima avtomatsko
količino 1. Če je količina 1 ustrezna, potem potrdite z Entrom, da se artikel doda
na račun s količino 1. Če mu želite spremeniti količino, izberete gumb F6 in
vnesete novo količino (če npr. želite, da sta na računu dva komada, pritisnete F6
in številko 2 na tipkovnici), lahko pa tudi artikel na desni strani večkrat izberete.
4. Za dodajanje dodatnega artikla, ponovite točki 2 in 3, dokler niso na levi polovici
okna dodani vsi artikli za tekoči račun.
5. V polju »Za plačilo« je zapisan znesek celotnega računa. Račun zaključite z
gumbom F12.
6. Na desni strani se odpre nov zavihek »Plačilna sredstva«, kjer izberete način
plačila in pritisnete Enter (če na seznamu ni plačilnega sredstva, ki ga
potrebujete, ga dodate v šifrant plačilnih sredstev – opisano v točki 2.2)
7. Program vas vpraša, ali želite zaključiti račun. Izberete Da, da se račun zaključi in
natisne na tiskalnik. Pregled zaključenih računov je na zavihku Evidenca računov.
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Sprememba količine ali razveljavitev artikla na računu
Če računa še niste zaključili in ste pri artiklu vnesli napačno količino oziroma
napačen artikel, potem se postavite na postavko na računu z napačno količino, da je
označena modro, nato izberete F6 za količino in vnesete novo količino ter potrdite z
Entrom. Če želite postavko razveljaviti, da ne bo pokazana na računu, potem pri
postavki vnesite količino 0. Artikel bo na ekranu kot postavka računa še viden,
vendar na izpisu računa ne bo prikazan.
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Če ste račun že zaključili, potem naredite popravek preko novega računa, kjer kot
količino vnesete negativno količino. Primer: Zaključili ste račun, kjer ste vnesli artikel
Pranje las s količino 2KOM, ki ga ne bi smelo biti na računu. Na nov račun zato
vnesete artikel Pranje las s količino -2KOM in račun zaključite.

Dodajanje popusta na račun:
Če želite artiklu na računu dodati popust, izberete artikel na računu in pritisnete F5 za
popust. Vnesete procent popusta in potrdite z Entrom, da se popust na artikel
obračuna.

Dodajanje kupca na račun:
Če želi kupec original račun, potem morate na račun dodati kupca. To storite tako, da
pred ali med kreiranjem računa izberete gumb F7, ki odpre seznam vaših kupcev (če
kupca še niste dodali, ga morate dodati v šifrant kupcev – opisano v točki 2.4). Na
seznamu izberite želenega kupca in gumb Potrdi. Kupec se bo dodal na trenuten
račun (kar bo vidno na ekranu) in bo viden na dnu izpisanega računa.
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Če imate na računu kupca, lahko s tipko ALT+V podate tudi valuto plačila.

Odpre se vam forma za vnos datum valute računa:

Če želite za kupca izpis A4 računa, potem lahko račun izpišete iz evidence računov –
poiščete račun ter izberete gumb za izpis (ALT+P). Izpis lahko nato shranite v PDF,
ga natisnete ali pošljete kupcu po elektronski pošti.
3.3. Evidenca računov
Na blagajni na zavihku »Evidenca računov« je možen pregled dnevne ali zbirne
evidence računov. Na dnevni evidenci so prikazani vsi zaključeni računi za tekoči dan
in skupna vrednost teh računov. Na celotni evidenci pa zaključeni računi za vse
dneve. Na evidenci računov je možen ponoven izpis vseh računov v A4 obliki – račun
poiščete in izberete gumb ALT+P.
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V dnevni in celotni evidenci, si lahko pri iskanju in pregledu računov pomagate s filtri,
kot v vseh ostalih šifrantih. Na celotni evidenci lahko npr. pregledate račune samo za
določen dan:
1. Na evidenci računov izberete možnost »Celotna evidenca«.
2. V glavni vrstici seznama, kliknete na znak za filter v zgornjem desnem delu polja
Datum.
3. Odpre se koledar, kjer kliknete na datum, za katerega želite prikaz računov.
4. Na seznamu se prikažejo samo računi za izbran datum. Pod računi je sešteta
vrednost prikazanih računov.
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Iščete lahko tudi po delu naziva ali po vrednosti, kot v vseh ostalih šifrantih. Spodaj je
primer za iskanje računov po načinu plačila »Gotovina«.

3.4. Izkupiček prodaje
Dnevni izkupiček prodaje izpišete na zavihku Izpisi, kjer izberete dan za izpis
izkupička (avtomatsko je izbran tekoči dan), ter gumb ALT+P, da se izkupiček
natisne na tiskalnik. Na izkupičku je zapisan datum in čas izpisa, za kateri dan je
izkupiček, izkupiček po plačilnih sredstvih za izbrani dan ter rekapitulacija po davkih.
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