Registrska blagajna – ProBL3
Program 'Registrska blagajna' je
namenjen
izdaji
in
evidenci
paragonskih
računov
končnim
kupcem in zavezancem za DDV.
Podpira delo na različnih prodajnih
delovnih mestih, saj je v osnovno
verzijo vključena uporaba čitalca
črtne kode, POS tiskalnika (mali
tiskalnik za izpis računov/dobavnic),
blagajniškega
predala
in
prikazovalnika. Možna je uporaba
vseh vrst POS tiskalnikov, kot tudi
čitalcev črtnih kod. Kljub temu, da je
program
narejen
za
okolje
Windows®, je zaradi potrebe po
hitrosti izdelave računa, do vseh funkcij v programu možen dostop tudi preko tipkovnice. Deluje
lahko tudi samostojno za potrebe storitvenih dejavnosti, kjer se ne vodijo zaloge. Največkrat pa
'Registrska blagajna' (maloprodaja) dopolnjuje celostni sistem programskega paketa 'Blagovno
poslovanje'.
Registrska blagajna lahko deluje:
- na samostojnem računalniku,
- v lokalnem omrežju s podatkovnim strežnikom
- ali v internetnem omrežju s centralnim podatkovnim strežnikom (več dislociranih
trgovin z večimi blagajnami na enem centralnem strežniku). V primeru prekinitve
internetne povezave pri dislociranem podatkovnem strežniku se blagajna avtomatsko
preklopi na t.i. lokalno delovanje.
Glavne funkcije programa za vnos POS računov so:
Vnos artiklov preko čitalca črtne kode ali ročno izbor z iskanjem po delnem nazivu in šifri
in črtni kodi.

Vnos popusta na artikel/storitev in na končni znesek (popust kupcu). Možnost časovne
nastavitve prednastavljenih popustov.
Sprotni prikaz zalog artiklov.
Sprejem gotovine, čekov, kreditnih
kartic in internih plačilnih sredstev
(boni,…).Evidenca vračila na plačilo
izpis računa;

in

Vnos in izpis dobavnic, katere se
naknadno (zbirno) fakturirajo.
Samodejno odpiranje blagajniškega predala (v povezavi s POS tiskalnikom);
Izpis računa za končnega kupca in za DDV zavezanca na POS ali/in A4 tiskalnik.
Vnos blagajniških dvigov in pologov.

V vsakem trenutku je preko t.i. hitre tipke
možno spremljati dnevno kumulativo blagajne
(gotovina, čeki , kreditne kartice, dobavnice in
skupaj gotovina);
Vnos in ažuriranje šifrantov kupcev, partnerjev,
artiklov, skupin artiklov, cenika in popustov,…
Pregled in izpis dnevnika (računov, dobavnic),
kartice računov, dnevne kumulative prodaje in prodaje po artiklih.
Pregled in izpis seznama ter specifikacije kreditnih kartic.
Dnevni zaključek blagajne s prenosom dnevnih kumulativ prodaje v program ‘Blagovno
poslovanje’.
Avtomatski prenos plačil računov v glavno knjigo s saldakonti.
Avtomatski prenos računov v davčne evidence.

