Opis funkcionalnosti računalniškega sistema
ProBP3 - BLAGOVNO SKLADIŠČNO POSLOVANJE
S FAKTURIRANJEM
Računalniški program 'ProBP3 - Blagovno poslovanje s fakturiranjem' je namenjen obdelavam
blagovnega knjigovodstva in skladiščnega poslovanja. Z njim vodimo količinske in vrednostne
podatke o prometu artiklov na skladiščih.
Informacije, ki jih program nudi, so namenjene predvsem potrebam skladišča (pregled nad
zalogami)
ter
potrebam
blagovnega
knjigovodstva (vpogled in vrednotenje zalog,
zbir in analiza prejemov ter izdaj po različnih
kriterijih).
Potrebno je poudariti, da je program namenjen
tako za vodenje maloprodajnih skladišč
(povezanost z modulom Registrska blagajna),
kot tudi veleprodajnih skladišč (velika izbira
prodajnih elementov vezanih na partnerje,
skupine,
skladišča,
konsignaterje,
komercialiste, profitne centre…).

Glavne funkcije programa za vodenje blagovno-skladiščnega poslovanja so:
Program omogoča vnos, vodenje in evidenco celotnega postopka od predračuna, avansnega
računa, naročila kupca, naročila dobavitelju, prejema, rezervacije, zapiranja naročil kupcev,
do same izdaje in dejanskega razknjiženja zaloge.
Predračun: rezervacija količin, možnost vnosa dobaviteljevih cen za naročila dobaviteljem
(naročila iz kataloga), prenos v avansni račun, avtomatsko naročilo kupca in naročilo
dobavitelju, prenos v izdajo, generiranje preko kopiranja iz obstoječih dokumentov.
Naročilo kupca: avtomatsko generiranje iz predračuna, rezervacija obstoječih zalog, prenos
v obstoječe ali novo naročilo dobavitelju, avtomatska rezervacija razpoložljive zaloge po
vnesenem prevzemu, prenos v izdajo, evidenca (ne)izdobavljenih artiklov po
skladiščih/kupcih/artiklih.
Naročilo dobavitelju: možnost avtomatskega generiranja iz naročil kupcev oz iz izdaj glede
na definirane minimalne zaloge za posamezen artikel, evidenca naročil kupcev povezanih z
naročilom dobavitelju, vnos in evidenca datuma predvidene dobave.
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Prevzem: vnos količinskih podatkov z možnostjo porazdelitve po serijskih številkah in roku
trajanja, vnos preko ročnega terminala, povezovanje z naročili dobaviteljem in naročili
kupcev ter rezervacija zalog preko pripadajočih naročil kupcev.
Prejem: vnos količinskih in finančnih podatkov z možnostjo porazdelitve po serijskih
številkah in roku trajanja, vnos artiklov preko brezžičnega ročnega terminala, povezovanje
z naročili dobaviteljem in naročili kupcev ter rezervacija zalog preko pripadajočih naročil
kupcev, vnos celotne nabavne kalkulacije za artikel (dobaviteljeva cena, popusti, trošarina,
stroški, neodbitni DDV), sprotna kontrola in vnos prodajnih cen, sprotni in tudi naknadni
vnos pripadajočih stroškov z avtomatsko sorazmerno porazdelitvijo po artiklih, avtomatski
preračun nabavnih vrednosti že prodanega blaga po spremenjeni nabavni kalkulaciji, izpis
nalepk s črtno kodo na termični ali A4 tiskalnik
Izdaja: vnos količinskih in finančnih podatkov z avtomatskim ali ročnim razknjiževanjem
po serijskih številkah in roku trajanja, avtomatsko generiranje dokumenta iz naročila
kupcev, sukcesivne ali posamične izdaje glede na fakturiranje, povezava z avansnimi
računi, izpis nalepk s črtno kodo
na termični ali A4 tiskalnik,
vnos specifikacije dokumenta iz
šifranta ali ročno, evidenca in
kontrola izdaje glede na plačila
kupca, vnos postavk iz šifranta
ali ročno/tekstovno, avtomatske
sprotno generirane sestavnice
(kompleti, akcijski sestavi,..),
sestavi iz vnesenih postavk z
možnostjo različnih variant
izpisa (samo sestav, sestavni
deli, oboje)
Račun: posamični ob vnosu izdaje, zbirni iz sukcesivnih izdaj po kupcih/prejemnikih/
deloviščih/projektih, avtomatsko zapiranje iz vnesenih plačil v saldakontih,
Periodično fakturiranje: mesečni/kvartalni/.. računi, avtomatsko generiranje računov po
vnaprej pripravljenih vzorcih po posameznih partnerjih
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Konsignacija:
Prevzem
artiklov
na
konsignacijo:
količinski
prevzema
artiklov
z
dogovorjenimi/vnaprej definiranimi cenami, evidenca zalog po konsignaterjih.
Avtomatsko generiranje odjav konsignaterjem glede na prodajo v določenem obdobju.
Avtomatsko generiranje finančnega prejema glede na odjavo konsignaterju.
Konsignacija - izdaja artiklov na konsignacijo: izdaja na konsignacijska skladišča, možnost
vnaprej definiranih cen po konsignaterjih, fakturiranje na osnovi odjave konsignaterja,
sprotna evidenca zalog po konsignaterjih.
Velja za vse dokumente:
Izpisi/pregledi uporabniško nastavljivi
(različne oblike, jeziki izpisa, stolpci..),
omogočen vnos postavk preko ročnega
terminala,
prodajne cene in pogoji nastavljivi po
partnerjih, artiklih, skupinah, za obdobje,
po rabatni lestvici partnerja in skupini
artikla.
Izdajni dokumenti: Vnos postavk glede na tip
oz. vrsto izdaje (šifra-količina-cena, tekstkoličina-cena, tekst-znesek, samo tekst,
vmesna vsota, delna vsota).
Šifranti oz. kataloški podatki: omogočeno
dodajanje, brisanje in ažuriranje vseh šifrantov, uporabniško nastavljive oblike
evidenc,seznamov in pregledov, izvozi v druge formate (sylk/xls, xml,ascii, pdf)
Ostale za delo pomembne funkcionalnosti:
Možnost nastavitve avtomatskega izračuna in kontrole novih prodajnih cen glede na
vnesene kriterije (maržni ali faktorski način izračuna cene).
Vrednotenje zalog po dejanski nabavni ali povprečni nabavni ali maloprodajni ceni.
Razknjiževanje zalog po FIFO, LIFO, roku uporabe / serijski številki.
Avtomatsko generiranje zapisnikov o spremembi cen/ddv, revalorizaciji cen/ddv in
zapisnika o popustih.
Enkratni vnos vseh dokumentov, saj je omogočen avtomatski prenos izbranih
dokumentov v program ProGKS- Glavna knjiga in saldakonti (posamezne vrednosti se v
ProGKS1 prenesejo na konte, ki so uporabniško prednastavljeni).

PRONET, Kranj, d.o.o., Cesta talcev 39, 4000 KRANJ tel: (04) 280 08 00 fax: (04) 280 08 60
info@pronet-kr.si, www.pronet-kr.si

Pregledi in evidence:
Poljubna nastavljivost vseh pregledov, in sicer tako oblikovno, kot vsebinsko. Vse
preglede je možno izvoziti tudi v druge oblike zapisa (sylk/xls, xml, ascii, pdf)
Statistična obdelava podatkov nabave in prodaje artiklov po nabavni, prodajni in
maloprodajni vrednosti.
Pregledi in analize artiklov po serijskih številkah, skadencah, dodatnih oznakah.
Pregledi preko:
dnevnika prejema in izdaje ter ostalih dokumentov,
dnevnih kumulativ in seznama
dokumentov po različnih kriterijih,
prometa prejemov in izdaj po artiklih
in partnerjih,
kartice partnerja,
kartice in zaloge posameznih artiklov,
naročil kupcev in dobaviteljem,
predračunov,
računov (seznam, plačila, odprte
postavke, po plačani realizaciji),
komisijskih popisov,
dokumentov TD(r), TD(e), TD(s).
inventurnih listov.
Vse preglede/izpise je možno filtrirati po različnih ključih, jim določati grupiranja in vrstni
red prikazanih podatkov.
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