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Izjava o skladnosti programske opreme
Ponudnik Wictorycommerce d.o.o., PE IT zagotavlja uporabniku, da programska
oprema izpolnjuje zahteve določb 8. in 9. odstavka 38. člena ZdavP-2 ter 10. in 14.
člena ZDavPR. Proizvajalec prav tako opozarja uporabnika, da v primeru uporabe
programa tretje osebe za kakršne koli spremembe podatkov, preide odgovornost na
uporabnika oziroma na tretjo osebo.

Slovar terminov
•

Ponudnik programske opreme – ponudnik, skrbnik ali s strani ponudnika
pooblaščena oseba, ki vam ponuja uporabo storitev programske opreme

•

•

Skrbnik aplikacije – vodja gostinskega lokala ali s strani podjetja pooblaščena
oseba, ki upravlja s šifranti, nastavitvami in ostalimi možnostmi programske
opreme
Natakar – prodajalec oziroma uporabnik blagajniškega modula
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limeMINT – navodila za uporabo

1 Uporaba blagajniškega modula limeCashier
Blagajniški modul je namenjen izdelavi računov, pregledu dnevne prodaje, pregledu
izdanih računov znotraj poslovnega dne, ter tiskanju kopij ali spreminjanju le teh.
Pomembna funkcionalnost blagajniškega modula je avtomatsko razknjiževanje
porabljenih nabavnih artiklov na podlagi izdelanih sestavnic ob dnevnem zaključku. V
modulu je možno nastaviti tudi podatke o tiskalnikih, dodatni opremi, nastavitve
videza ter podobno.

1.1 Zagon programa
Program ob zagonu zažene verifikacijske mehanizme, ki so potrebni za pravilno
delovanje celotnega modula limeCashier. Po končanem preverjanju program odpre
osnovno okno.

Iz osnovnega okna lahko dostopamo do naslednjih funkcionalnosti:
•

Blagajna – Izdajanje računov.

•

Prijava natakarja – Prijava natakarja na delovno mesto, s prijavo le-ta pridobi
pravice za delo na blagajni.

•

Odjava natakarja – Odjava natakarja po končanem delu in pregled poročila
njegovega dela.
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•

Računi – Pregled vseh izdanih računov znotraj poslovnega dneva z možnostjo
tiskanja kopije ali spremembe izbranega računa.

•

Pregledi – Pregled prodaje znotraj poslovnega dneva.

•

Zaključek – Izdelava zaključka po končanem obratovanju, ter izpis
kumulativnega poročila prodaje.

•

Nastavitve – Možnost spreminjanja nastavitev, ki so vezane na delo z
blagajno.

•

Izhod – Izhod iz aplikacije.

OPOZORILO: V primeru, da aplikacija ob zagonu naleti na napako v verifikacijskem
procesu, se izpiše opozorilo: »Nepooblaščen dostop do aplikacije«, kar pomeni, da vam
zaradi nespoštovanja ali poteka pogodbe ponudnik programske opreme ni odobril dela
z blagajno.

OPOZORILO: V primeru, da aplikacija ob zagonu izpiše opozorilo: »Za uporabo
blagajne je najprej potrebno vnesti podatke o podjetju«, morate le te podatke za
uspešno delovanje najprej vnesti v skrbniškem modulu limeManager.

1.2 Prijava natakarja
Pred začetkom dela na blagajni, se mora natakar prijaviti v sistem. S prijavo pridobi
pravice za delo na blagajni. V sistem se prijavi s pritiskom na gumb Prijava natakarja
s svojo identifikacijsko številko, magnetno kartico ali zapestnico.

OPOZORILO: V kolikor se natakar ni predhodno prijavil v sistem, bo ob vnosu
identifikacije v blagajni, izpisalo »Natakar ni prijavljen«.

OPOZORILO: Natakar je lahko prijavljen zgolj v eni blagajni v eni poslovni enoti.
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1.3 Odjava natakarja
Po končanem delu se mora natakar odjaviti iz sistema s pritiskom na gumb Odjava
natakarja. Pri postopku odjave se natisne končno poročilo o prodaji, obenem pa se
beleži tudi evidenca delavnih ur natakarja.

OPOZORILO: V kolikor se vsi natakarji iz sistema ob koncu delovne izmene ne bodo
odjavili, sistem ne bo .omogočal izdelave zaključka in izpisa poročila prodaje. V tem
primeru bo znotraj identifikacijskega polja izpisal ob izdelavi zaključka izpisal »Odprte
prijave«.

OPOZORILO: V kolikor je skrbnik aplikacije vključil zahtevo za vnos zneska gotovine ob
odjavi natakarja, se okence, ki zahteva vnos gotovine prikaže po vneseni identifikacijski
številki. V kolikor natakar ne bo vnesel zneska gotovine in bo okence zaprl brez
potrditve, ga sistem ne bo odjavil iz sistema.

OPOZORILO: V primeru, da skrbnik aplikacije zahteva vnos gotovine je potrebno vnesti
le preštet znesek vezan na izdane račune posameznega natakarja v delovni izmeni brez
vrednosti menjalnega denarja. V kolikor bo natakar vnesel celoten znesek (sebe in
ostalih natakarjev iz prejšnjih delovnih izmen) primerjava ne bo pravilna. V kolikor v
gostinskem obratu vsak natakar ne uporablja svoje denarnice znotraj posamezne
delovne izmene, priporočamo da je možnost vnosa gotovine ob odjavi natakarja,
izključena.

1.4 Delo z blagajno
Za dostop do blagajne program zahteva identifikacijo natakarja. Natakar lahko ob
identifikaciji omogoči funkcijo stalne prijave, katera mu omogoča, da ostane
prijavljen v blagajniškem modulu. V primeru izbire te funkcije se natakarju ni
potrebno prijavljati po izdaji vsakega računa, dokler natakar s pritiskom na tipko ESC
ali gumba Nazaj ne konča dela na blagajni.
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OPOZORILO: V primeru prijave z magnetno kartico ali zapestnico, natakarju ni
potrebno vnašati identifikacijske številke; potrebna je zgolj prislonitev na magnetni
čitalnik.

OPOZORILO: V primeru uporabe več lokalnih blagajniških sistemov, onemogočene
strežbe po mizah ali uporabe mobilnega naročanja je zaradi varnostnih razlogov,
možnost stalne prijave onemogočena.

1.4.1 Pregled odprtih miz
Blagajniški modul omogoča strežbo po mizah, kjer si lahko posamezni natakarji
ustvarijo več miz na podlagi strežbe in jih pred izdajo računa za izbrano mizo, shranijo
za kasnejše delo. V kolikor je v nastavitvah blagajne omogočena strežba po mizah, se
po vnosu identifikacijske številke odpre novo okno s seznamom odprtih miz.
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Znotraj pregleda odprtih miz imajo natakarji naslednje možnosti:
1. Izpis številke blagajne in prikazanega imena natakarja.
2. Pregled shranjenih miz, kjer je razvidna številka mize, ime mize, prikazano
ime natakarja in znesek. V primeru, da ima natakar možnost pregleda
odprtih miz drugih natakarjev, le ta lahko v tudi prevzame shranjene mize
od drugega natakarja.
3. Vnosno okno za izdelavo nove mize ali spreminjanjem obstoječe.
4. Izdelava delnega računa na podlagi izbrane mize, prenos izbrane mize v
drugo in pregled izdanih računov znotraj poslovnega dneva.
Če natakar želi izdelati račun, mora odpreti mizo z izbiro številke mize in pritiskom na
gumb Odpri. Opcijsko lahko natakar tudi doda ime mize. Aplikacija ponuja tudi
možnost, da natakar brez izbire mize pritisne na gumb Odpri, pri tem pa se pri
izdelavi računa izbere prva prosta miza. V kolikor želi natakar operirati z že obstoječo
mizo, mora najprej mizo izbrati s klikom nanjo v seznamu. Po izbiri mize lahko le to
5
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odpre z gumbom Odpri in nadaljuje z delom kjer lahko dodaja ali spreminja postavke
prodajnih artiklov ali izda račun. V kolikor želi natakar izdelati delni račun ali mizo
prenesti, mora le-to prav tako predhodno izbrati s klikom nanjo v seznamu.

1.4.1.1 Izdelava delnega računa
V kolikor je omogočena strežba po mizah ima natakar možnost izdelave delnega
računa. Za izdelavo delnega računa je potrebo predhodno s klikom izbrati mizo iz
seznama in pritisniti na gumb Delni račun. Aplikacija izpiše seznam vseh postavk
prodajnih artiklov za izbrano mizo. Delni račun se izdela tako, da natakar za
posamezno postavko izbere želeno količino, ki jo želi dodati na izbrani račun. Sistem
deluje tako, da bo ob pritisku na gumb Plačilo, izdelal račun z vsemi označenimi
količinami postavk prodajnih artiklov, medtem ko bo preostale količine pustil
shranjene za kasnejše delo. Znotraj izdelave delnega plačila lahko natakar izbere za
izbrane postavke tudi način plačila s klikom na ustrezen način plačila iz spustnega
menija Način plačila. Prav tako lahko natakar spremeni tip dokumenta (račun /
dobavnica), v kolikor je ta možnost omogočena s strani skrbnika aplikacije ali izbere
končnega kupca s klikom na lupo znotraj sekcije Stranka. V kolikor natakar ne želi
izdelati delnega računa, se lahko vrne v seznam odprtih miz s pritiskom na gumb
Nazaj.
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OPOZORILO: V primeru uporabe sistema z več blagajnami in izdelave delnega računa
izbrane mize je priporočeno, da z izbrano mizo operira le en natakar, kajti ob sočasnem
delu več natakarjev na enaki mizi, lahko znotraj sistema pride do možnosti izgube
podatkov.

1.4.1.2 Prenos mize
V kolikor je omogočena strežba po mizah ima natakar možnost prenosa mize. Za
prenos mize je potrebo predhodno s klikom izbrati mizo iz seznama in pritisniti na
gumb Prenos mize. Aplikacija izpiše seznam preostalih miz v katere je možen prenos
postavk iz izbrane mize. V kolikor želene mize, v katero želi natakar narediti prenos, ni
na seznamu, se lahko ustvari nova miza s pritiskom na gumb Nova miza. Prenos mize
se opravi z izbiro nove mize ali izbiro obstoječe mize, v katero se bodo prenesle
postavke prodajnih artiklov in pritiskom na gumb Potrdi. V kolikor natakar ne želi
opraviti prenosa mize, se lahko vrne v seznam odprtih miz s pritiskom na gumb
Nazaj.
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OPOZORILO: V primeru uporabe sistema z več blagajnami in prenosa mize je
priporočeno, da z izbrano in končno mizo za prenos operira le en natakar, kajti ob
sočasnem delu več natakarjev na enaki mizi ali mizi, v katero se bodo postavke
prodajnih artiklov prenesle, lahko znotraj sistema pride do možnosti izgube podatkov.

1.4.2 Dodajane postavk in izdelava računa
Ob odprtju mize, se nam odpre okno za izdelavo računa.
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Okno blagajne sestoji iz naslednjih delov:
1. Skupine bližnjic oziroma tipk prodajnih artiklov, katere pripravi vodja - skrbnik
aplikacije oziroma gostinskega obrata.
2. Bližnjice oziroma tipke prodajnih artiklov, vezane na izbrano zgornjo skupino. S
pritiskom na izbrano bližnjico prodajnega artikla, se le ta doda kot postavka na
račun oziroma mizo.
3. Vmesno okence za urejanje posamezne izbrane postavke. Glede na izbrano
postavko, lahko natakar spreminja količino, doda popust, postavko izbriše ali
doda opombo za naročilo.
4. Seznam vseh postavk na računu s pripadajočimi količinami in vrednostmi.
5. Vmesno okence za urejanje mize oziroma računa, kjer lahko natakar izbere tip
dokumenta (račun/dobavnica), popust celotnega računa, doda stranko za
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original račun, izdela opis mize za naročilo, izbere način plačila, izdela račun ali
mizo izbriše.
6. Statusna vrstica, ki prikazuje prikazano ime natakarja, številko izbrane mize,
nivo cene, znesek mize in trenuten čas.

1.4.2.1 Dodajane postavk prodajnih artiklov
Prodajni artikel je možno dodati na račun s pritiskom na njegovo bližnjico. Če
želenega prodajnega artikla ni na pregledu bližnjic, ima natakar možnost razširjenega
seznama vseh prodajnih artiklov, s klikom na gumb z ikono lupe, pri čem se odpre
seznam vseh razpoložljivih prodajnih artiklov. Pri tem seznamu ima natakar možnost
iskanja po nazivu ali šifri prodajnega artikla. Artikel iz omenjenega seznama je
mogoče dodati na račun z dvojnim klikom na izbor ali z izbiro iz seznama in s
pritiskom na gumb Potrdi.

1.4.2.2 Spreminjanje količine postavke prodajnega artikla
Natakar ima možnost spreminjanja dodane postavke, tako da jo iz seznama postavk
izbere s klikom in označi. Postavkam na računu lahko natakar spremeni količino z
ročnim vnosom želene količine s pritiskom na gumb s tremi pikami (…) ali pa to stori
10
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s pritiskom na tipki plus (+) in minus (-), pri čem se količina poveča ali zmanjša za 1
enoto.

Vsak dodano postavko je mogoče tudi izbrisati s pritiskom na gumb Briši, nastaviti
popust s pritiskom na gumb z ikono odstotka (%) ali spremeniti ceno s klikom na
gumb valute (€) v kolikor pravila natakarja ali prodajnega artikla to dovoljujejo.
Natakar ima za izbrani artikel na postavki tudi možnost pregleda izdelave opombe s
klikom na gumb Opombe, ki se kot naročilo pošlje na izbrani tiskalnik.

OPOZORILO: Tipka za pisanje opomb je uporabljena zgolj v primerih, kadar imate s
strani ponudnika zakupljeno razširitev za izdelavo naročil.

1.4.2.3 Izbira in vnos stranke
Pred izdajo računa je mogoča izbira stranke s pritiskom na gumb Stranka, kjer se
odpre seznam šifranta strank. V primeru da stranke ni na seznamu jo lahko natakar
doda s pritiskom na gumb Dodaj. Izbira stranke se potrdi z izbiro stranke iz seznama
in s pritiskom na gumb Potrdi. V primeru, da ima stranka nastavljen privzeti popust,
se ta upošteva pri prodajni ceni artiklov. Stranko je možno izbrisati iz računa s
pritiskom na gumb Odznači.
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OPOZORILO: Natakar lahko veže stranko na račun le v primeru, kadar mu je skrbnik
aplikacije omogočil ustrezne pravice.

1.4.2.4 Izbira načina plačila
Pred izdajo računa je mogoča izbira načina plačila s pritiskom na gumb Način plačila.
Če način plačil ostane nespremenjen se uporabi privzeto plačilo z gotovino. Izbira
načina plačila se potrdi z izbiro želenega načina plačila iz seznama in s pritiskom na
gumb Potrdi.
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OPOZORILO: V primeru izbire dobavnice, kot način plačila je obvezna tudi izbira
stranke.

OPOZORILO: V primeru uporabe ločenega sistema za evidentiranje dobavnic, način
plačila Dobavnica ni na voljo.

OPOZORILO: V primeru izbire lastne porabe, kot način plačila, se prodajna cena
postavk na računu obračuna po bruto nabavni ceni posameznega artikla na postavki
računa. Račun izdan s postavkami na lastno porabo, se šteje pod gotovinsko plačilno
sredstvo.

OPOZORILO: Natakar lahko spreminja način plačila računa le v primeru, kadar mu je
skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.

1.4.2.5 Izbira kombiniranega načina plačila
V kolikor je natakarju s strani skrbnika aplikacije dopuščena možnost kombiniranega
plačila lahko le tega izdela s pritiskom na gumb Način plačila kjer ne glede na
13

limeMINT – navodila za uporabo

vrednost iz seznama natakar obkljuka polje Kombinirano plačilo in pritisne gumb
Potrdi. Po vrnitvi na okno blagajne mora natakar pritisniti na gumb Plačilo, ki
prikaže okno za izbiro različnih kombiniranih načinov plačila.

Natakar s klikom na gumb Dodaj, izbere želeni način plačila znotraj spustnega menija
Način plačila in vpiše želeni znesek plačila v polje Znesek. Natakar vnos potrdi s
klikom na gumb Potrdi, ter postopek ponavlja tako dolgo, da vnese vse različne
načine plačila s pripadajočimi zneski. Ko je vsota zneskov izbranih načinov plačila
enaka skupnemu znesku za plačilo program omogoči izdelavo računa tako, da zeleno
obarva gumb Plačilo, s klikom nanj natakar zaključi plačilo in izdela račun.

OPOZORILO: V kolikor vsota zneskov izbranih načinov plačila ne bo enaka skupnega
znesku za plačilo računa, izdelava računa ne bo mogoča, kljub temu se lahko natakar s
pritiskom na gumb X izbranega okenca vrne v okno blagajne kjer nadaljuje z drugim
delom.

1.4.2.6 Popust za celoten račun ali posamezno postavko
Popust je možno izbrati za celoten račun ali za posamezni prodajni artikel. Za
dodajanje popusta na vse postavke v računu je potrebno pritisniti na gumb Popust
računa in iz seznama ponujenih popustov označiti želen popust. Količine popusta
14

limeMINT – navodila za uporabo

natakar ne more vpisovati ampak jih lahko le izbere iz ponujenega seznama; količino
popustov določa skrbnik aplikacije. V primeru popusta na posamezno postavko
artikla, je le to potrebno predhodno označiti in pritisniti na gumb Popust, kateri se
nahaja na levi strani glavnega okna.

OPOZORILO: Natakar lahko izbere popust le v primeru, kadar mu je skrbnik aplikacije
omogočil ustrezne pravice.

1.4.2.7 Izbira tipa dokumenta
V kolikor je skrbnik aplikacije nastavil ločen sistem za evidentiranje dobavnic je za
končno stranko mogoče izdelati dobavnico, tako da znotraj podokna Tip dokumenta
s pritiskom na desno (>) ali levo (<), natakar izbere tip dokumenta – izbira med
računom in dobavnico. V primeru izbire dobavnice, se dobavnice evidentirajo z
ločenim številčenjem, na podlagi več dobavnic pa lahko skrbnik aplikacije ob koncu
poslovnega obdobja izdela zbirni račun.
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OPOZORILO: V primeru izbire dobavnice, kot način plačila je obvezna tudi izbira
stranke.

OPOZORILO: V primeru izbire dobavnice v sistemu ločenega evidentiranja dobavnic,
izbira načina plačila ni mogoča.

OPOZORILO: Natakar lahko spreminja tip dokumenta (račun/dobavnica) le v primeru,
kadar mu je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.

1.4.2.8 Izdaja računa in shranjevanje za poznejše delo
Račun se izda s klikom na Plačilo ali pa se shrani v seznam odprtih miz s pritiskom na
tipko ESC ali z gumbom Nazaj, tako se lahko natakar kasneje ponovno vrne v
shranjen račun in nadaljuje delo. V primeru, da natakar želi račun zbrisati oziroma
stornirati, to stori s pritiskom na gumb Izbriši vse.

OPOZORILO: Po izdaji računa, le tega ni mogoče spreminjati. Natakar lahko
naknadno račun računovodsko stornira, zamenja način plačila ali stranko. Natakar
lahko to stori le v primeru, kadar mu je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.

OPOZORILO: V kolikor je skrbnik programa izključil možnost tiskanja računov se ob
plačilu pojavi nov gumb s sliko tiskalnika, v tem primeru s klikom ga gumb Plačilo,
izdan račun ne bo natisnjen; ob kliku na gumb s sliko tiskalnika pa se bo izdani račun
natisnil. Račun, ki vsebuje stranko ali je zaveden kot dobavnica se natisne ne glede na
izbiro tipke izdelave računa. Račun, ki ni natisnjen lahko natakar prav tako natisne
znotraj menija izdanih računov, ob tem velja, da v kolikor račun ob izdelavi ni bil
natisnjen se natisne original račun, vsak naslednji natis pa vsebuje oznako KOPIJA
vključno z zaporedno številko natisnjene kopije.

1.5 Delo z izdanimi računi
Natakar ima pregled vseh izdanih računov znotraj poslovnega dneva s pritiskom na
gumb Računi v osnovnem meniju ali v oknu odprtih miz. Natakar ima možnost za
pregled podrobnosti, tiskanje kopije izdanega računa in morebitno spreminjanje le v
primeru, kadar mu je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice. V primeru uporabe
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sistema ločenega evidentiranja dobavnic, lahko natakar izdane dobavnice znotraj
poslovnega dneva prikaže tako, da odstrani kljukico pri možnosti Gotovinska plačila.

OPOZORILO: V primeru uporabe negotovinskih plačil možnost, odstranitve stranke ali
sprememba načina plačila, ni omogočena.

OPOZORILO: V primeru, da znotraj blagajne v tekočem poslovnem dnevu ni izdanih
računov, je seznam izdanih računov prazen.

1.5.1 Spreminjanje načina plačila na izdanem računu
Zelo pomembno je, da vsakemu računu določimo pravi način plačila, saj se v
nasprotnem primeru na zaključku zneski gotovine in ostalih načinov plačil ne ujemajo.
Natakar lahko spremeni način plačila označenega računa s pritiskom na gumb Način
plačila. Po spremembi načina plačila se izbrani račun računovodsko stornira in izpiše
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nov račun z izbranim načinom plačila. V primeru, da natakar potrebuje dodatno
kopijo izdanega računa, lahko to stori s pritiskom na gumb Kopija.

OPOZORILO: Natakar lahko spremeni način plačila na računu le v primeru, kadar mu
je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.

OPOZORILO: Sprememba načina plačila računa za račune, ki imajo zavedeno
kombinirano plačilo ni mogoča. V primeru spremembe je ta račun potrebno stornirati
in ga ponovno izdelati z ustreznim načinom plačila.

1.5.2 Spreminjanje stranke na izdanem računu
Podobno kot pri načinu plačila lahko natakar spremeni oziroma doda stranko že
izstavljenega računa s pritiskom na gumb Stranka. V primeru da stranke ni na
seznamu jo lahko natakar doda s pritiskom na gumb Dodaj. Izbira stranke se potrdi s
pritiskom na gumb Potrdi. Stranko je možno izbrisati iz računa s pritiskom na gumb
Odznači.

OPOZORILO: Natakar lahko veže stranko na račun le v primeru, kadar mu je skrbnik
aplikacije omogočil ustrezne pravice.

1.6 Pregledi prodaje
Natakarji lahko z dodeljenimi ustreznimi pravicami skrbnika aplikacije, spremljajo
prodajo za trenuten poslovni dan. Natakar dostopa do pregledov iz osnovnega
menija s pritiskom na gumb Pregledi. Natakar ima naslednje možnosti pregleda:
•

Po natakarjih - Prikazuje prodajo po strežnem osebju.

•

Po načinih plačila - Prikazuje skupni znesek posameznega načina plačila.

•

Po artiklih - Prikazuje količine prodanih prodajnih artiklov.

•

Po lastni porabi artiklov – Prikazuje količino in bruto nabavno ceno
artiklov lastne porabe za posameznega natakarja.

•

Po skupinah - Prikazuje zneske in količino za posamezno skupino artiklov.
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•

Po računih s popusti – Prikazuje izdane račune, katerim je bil dodeljen
popust.

•

Po nabavnih artiklih - Prikazuje porabo nabavnih artiklov, ki so vezani na
sestavnice skupne količine prodajnih artiklov (dnevna poraba materiala).

•

Odprte prijave – Prikazuje seznam vseh natakarjev, ki so prijavljeni v
blagajno.

1.7 Zaključek delovnega dne
Ob koncu poslovnega delovnega dne gostinskega obrata je potrebno narediti
zaključek s pritiskom na gumb Zaključek iz osnovnega menija. Izdelava zaključka je
pomembna za evidentiranje porabe nabavnih artiklov, ki se izračunajo na podlagi
sestavnic in količine prodaje prodajnih artiklov na izdanih računih, evidentiranja
delovnih ur strežnega osebja in izdelave ostalih knjigovodskih poročil. Po izdelavi
zaključka se natisne končno poročilo delovnega dne. Vsak nov izdan račun spada v
obdobje novega delovnega dne.

Prav tako sistem po uspešno opravljenem zaključku preveri ali so bili vsi izdani računi
pravilno davčno potrjeni. V kolikor vsi izdani računi niso bili potrjeni, se izpiše okence
z obvestilom, katero vam omogoča, da le te potrdite s pritiskom na gumb Da.
Priporočamo, da morebitne račune, ki niso bili sprotno potrjeni, zaradi izpada
internetnega omrežja ali drugih dejavnikov, potrdite v zakonsko določenem roku,
ponudnik programske opreme prav tako ne odgovarja za nastalo škodo, v primeru
malomarnega ali naklepnega davčnega ne potrjevanja računov.

OPOZORILO: Izdelava zaključka je možna le v primeru, kadar je iz sistema odjavljeno
vso strežno osebje.

OPOZORILO: Po izdelavi zaključka spreminjanje izdanih računov za obdobje
delovnega dne ni več mogoče.

OPOZORILO: V kolikor je skrbnik aplikacije vključil zahtevo za vnos stanja zalog vseh
ali posameznih nabavnih artiklov mora natakar, kateri izdela zaključek poslovnega dne,
te vrednosti pravilno vnesti. V kolikor bo natakar prekinil vnos preštete količine zalog
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izbranih nabavnih artiklov, se zaključek ne bo izvedel. V kolikor skrbnik aplikacije nima
do trenutnega datuma vnesenih vseh dokumentov dobavnic in urejenih količin zalog,
vrednosti ne bodo pravilne. V tem primeru, priporočamo, da zahtevo za vnos preštete
količine nabavnih artiklov ob zaključku, skrbnik aplikacije onemogoči znotraj nastavitev
skrbniškega modula limeManager.

OPOZORILO: V kolikor je skrbnik aplikacije vključil zahtevo za vnos števila delovnih ur
za izračun dnevnega povprečja prodaje mora natakar, kateri izdela zaključek, vrednost
za število delovnih ur in število režijskih ur za dan pravilno vnesti. V kolikor bo natakar
prekinil vnos delovnih ur, se zaključek ne bo izvedel; prav tako v kolikor natakar
napačno vnese vrednosti delovnih ur bo podatek o dnevnem povprečju napačen, te
vrednosti lahko kasneje popravi skrbnik aplikacije znotraj podatkov o zaključku v
skrbniškem modulu limeManager.

1.8 Nastavitve
Blagajniški modul ima možnost spreminjanja nastavitev. Nastavitve lahko spreminjajo
le natakarji z ustreznimi dodeljenimi pravicami skrbnika aplikacije. Do nastavitev se
dostopa iz osnovnega menija s pritiskom na gumb Nastavitve, pri čemer so na izbiro:
•

Splošne nastavitve blagajniškega modula,

•

Nastavitve dodatne opreme,

•

Nastavitve videza,

•

Nastavitve tiskanja,

•

Nastavitve naročil,

•

Nastavitve arhiviranja,

•

Podatki o licenci.

OPOZORILO: Nekatere nastavitve ali vrednosti, zaradi prilagoditve poslovanja
podjetja, niso prikazane ali na voljo za spreminjanje.

OPOZORILO: Priporočamo, da se po opravljenih spremembah nastavitev, blagajniški
modul ponovno zažene.
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1.8.1 Možnosti splošnih nastavitev blagajniškega modula
•

Številka blagajne – Izbira številke blagajne, na katero se beleži prodaja. Ta
nastavitev je relevantna v primeru, kadar je v uporabi več blagajn. Številko
blagajne je možno spremeniti le v primeru, kadar je odjavljeno vso strežno
osebje in izdelan zaključek za izbrani poslovni dan.

OPOZORILO: Spremembo številke blagajne je potrebno v skladu z zakonom ZDavPR
zabeležiti tudi v pripadajočem internem aktu podjetja.

•

Poslovna enota - Določitev poslovne enote blagajne. Poslovno enoto je
možno spremeniti le v primeru, kadar je odjavljeno vso strežno osebje in
izdelan zaključek za izbrani poslovni dan.

OPOZORILO: Spremembo poslovne enote je potrebno v skladu z zakonom ZDavPR
zabeležiti tudi v pripadajočem internem aktu podjetja.

•

Privzeta pozicija skupine tipk- Možnost izbire prvega prikaza izbrane
skupine bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov, kadar se odpre okence za izdelavo
računov. Privzeta vrednost je 1, razpon vrednosti je mogoče nastaviti med 1 in
19. V kolikor skupina tipk na izbrani poziciji ne obstaja, se bo odprla prazna
skupina brez bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov.

•

Omogoči strežbo po mizah – Možnost vklopa strežbe po mizah za izbrano
blagajno. V primeru, da je možnost izklopljena, se v blagajni prikaže za izdajo
računa, shranjevanje računa za poznejše delo je v tem primeru onemogočeno.

•

Po storno računa, vprašaj za obnovitev mize – Vklop možnosti, ki ob stornu
izdanega računa, natakarja vpraša ali želi postavke iz izbrisanega računa vrniti
nazaj kot odprto mizo.
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•

Uporabi več poslovnih podprostorov – Možnost uporabe več poslovnih
podprostorov znotraj poslovne enote za različno številčenje računov.

•

Poslovni podprostor – Izbira vrednosti poslovnega podprostora, ki
predstavlja prvi identifikacijski podatek iz sestavljene številke računa za davčno
potrjevanje.

OPOZORILO: Sprememba podatkov o poslovnem podprostoru vpliva na številčenje in
davčno potrjevanje zato je to spremembo potrebno v skladu z zakonom ZDavPR
zabeležiti tudi v pripadajočem internem aktu podjetja. Priporočamo, da sprememb
poslovnih podprostorov, skrbnik in natakar ne upravljata brez posveta s ponudnikom
programske opreme.

1.8.2 Nastavitev dodatne opreme
•

Denarni predal – Možnost razširjene uporabe s pomočjo denarnega predala.
Če je možnost vključena, se ob izdaji računa denarni predal samodejno odpre.

•

Čitalnik črtne kode – Možnost razširjene uporabe s pomočjo čitalnika črtne
kode za dodajanje artiklov na račun.

•

Podpora za tipkovnico – Možnost razširjene uporabe tekstovnih vnosnih polj
s pomočjo prikaza virtualne tipkovnice na zaslonu.

•

Uporaba MEDIA BAR kupončkov – Možnost natisa MEDIA BAR kupončkov
ob izdelavi računa.

•

Dodatno besedilo na MEDIA BAR kuponih – Možnost dopisa dodatnega
besedila na izpisu po točkovnem vrednotenju MEDIA BAR točk.

•

Minimalno št. točk za tiskanje – Možnost omejitve tiskanja MEDIA BAR
kupončkov glede na najmanjše število točk pridobljenih z nakupom.

•

Naslov MEDIA BAR kupona – Možnost spremembe privzetega naslova na
izpisu MEDIA BAR kupončkov
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1.8.3 Nastavitev videza
•

Uporaba barvnih stilov po meri – Prikaz uporabniško določenih barv za
bližnjice oz. tipke prodajnih artiklov in skupin na zaslonu izdelave računa.

•

Poudarjena pisava artiklov na zaslonu – Krepka pisava pri bližnjicah oz.
tipkah prodajnih artiklov in skupin na zaslonu izdelave računa.

•

Velikost pisave artiklov na zaslonu – Nastavljanje velikosti pisave za bližnjice
oz. tipke prodajnih artiklov in skupin na zaslonu izdelave računa.

1.8.4 Nastavitev tiskanja
•

Profil hitrega tiskanja – Izbira nastavitev tiskalniških ukazov za POS termalni
tiskalnik. Ta možnost je relevantna le v primeru, kadar se uporablja tiskalnik za
tiskanje računov, ki ne podpira grafičnega tiskanja ali je priklopljen na COM ali
LPT vrata.

•

Omogočeno tiskanje računov – Možnost vklopa ali izklopa tiskanja računov.
Kopije računov, računi s stranko in dobavnice bodo natisnjene ne glede na
izbrano nastavitev.

•

Omogočeno hitro tiskanje – Omogočanje možnosti hitrega tiskanja
dokumentov s pomočjo ESC/POS ukazov. Ta možnost se vključi le v primeru,
kadar se uporablja tiskalnik za tiskanje računov, ki ne podpira grafičnega
tiskanja ali je priklopljen na COM ali LPT vrata.

•

Tiskanje na več strani – Omogočanje možnosti tiskanja na več strani. Ta
možnost je relevantna le v primeru, kadar se uporablja A4 tiskalnik za tiskanje
računov. V primeru uporabe POS termalnega tiskalnika, ta možnost ni
priporočljiva.

•

Omogočena podpora za prenosni tiskalnik – Omogočanje možnosti tiskanja,
ki je prilagojena za POS termalne tiskalnike, ki za tiskanje uporabljajo ozek trak
(termalni trak širine 58mm). Ta možnost zmanjša velikost pisave na natisnjenih
dokumentih in ni na voljo, kadar se je vključena možnost hitrega tiskanja.
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OPOZORILO:. Tiskanje v programskem modulu limeCashier se vedno izvede na
privzeto nastavljenem tiskalniku okolja Windows. Za pravilne nastavitve tiskanja se
posvetujte s ponudnikom programske opreme.

1.8.4.1 Dodatne nastavitve tiskanja
•

Tiskanje prodaje po načinih plačila na zaključku – Omogočanje izpisa
prodaje po načinih plačila na zaključku.

•

Tiskanje prodaje po stroškovnih mestih na zaključku – Omogočanje izpisa
prodaje po stroškovnih mestih na zaključku.

•

Tiskanje prodaje po strežnem osebju na zaključku – Omogočanje izpisa
prodaje po strežnem osebju na zaključku.

•

Omogočeno tiskanje pregleda odprte mize – Ta možnost omogoča tiskanje
izpisa medračuna znotraj pregleda odprtih miz.

•

Tiskanje treh izvodov dobavnic – Ta možnost omogoča, da se izdelana
dobavnica natisne tri krat..

OPOZORILO: Tiskanje izpisa medračuna služi zgolj kot evidenčni dokument, na
podlagi katere natakar ali stranka razbereta trenuten znesek opravljenih storitev in ne
velja, kot nadomestilo za račun.

1.8.5 Nastavitev tiskanja naročil
Nastavitev tiskanja naročil je omogočena in vidna zgolj v primeru, kadar je s strani
ponudnika programske opreme zakupljena razširitev za naročanje.
1. Omogočeno naročanje – Možnost vklopa ali izklopa sistema za tiskanje
naročil.
2. Omogočeno mobilno naročanje – Omogočanje možnosti zagona strežnika za
uporabo sistema mobilnega naročanja znotraj mobilne aplikacije limeOrder v
operacijskem sistemu Android.
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3. Dovoljen storno računa – Omogočanje možnosti, da lahko natakar znotraj
okna za izdajanje računov, izbriše celotno mizo.
4. Omogočeno tiskanje po hodih strežbe – Omogočanje možnosti, da se
naročila za posamezno mizo tiskajo po naprej pripravljenih hodih.

1.8.5.1 Nastavitev profilov tiskalnikov za naročanje
V zavihku nastavitev tiskanja naročil se lahko na podlagi predhodno izdelanih profilov
s strani skrbnika aplikacije, poveže izbrani profil za naročanje s končnim tiskalnikom.
Tako je na primer mogoče določiti, da se naročila pijače tiskajo na tiskalnik blizu
točilnega pulta, naročila pic na tiskalnik zraven picopeka in podobno. Pred nastavljeni
profil naročanja se poveže s tiskalnikom s klikom na gumb Dodaj, kjer se v
prikazanem okencu izbere profil in tiskalnik.

V kolikor se želi povezava med profilom in tiskalnikom izbrisati ali spremeniti jo je
potrebno najprej izbrisati, s klikom na želeni zapis in s pritiskom na gumbom Briši. V
kolikor je seznam prazen in ne vsebuje povezav med profili naročil in tiskalniki, se
bodo vsa naročila tiskala na privzeti tiskalnik računalnika.
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OPOZORILO: V kolikor želenega tiskalnika, ki ga je potrebno povezati s profilom
naročanja ni na seznamu, je le tega najprej potrebno dodati znotraj nadzorne plošče
računalnika.

1.8.6 Možnosti arhiviranja
Podatkovno bazo potrebno za delovanje programske opreme limeMINT je mogoče
arhivirati. Blagajniški modul ima možnost samodejnega arhiviranja po izdelavi
zaključka. V kolikor želite to možnost vklopiti je najprej potrebno nastaviti pot
arhiviranja podatkov s klikom na gumb brskaj (…), kjer določite pot kam se bodo
arhivske datoteke shranjevale. Prav tako je potrebno izbrati število dni, ki predstavlja
vrednost, na koliko dni oziroma izdelanih zaključkov se bo ustvaril arhiv podatkovne
baze. Za samodejno arhiviranje podatkovne baze ob zaključku je prav tako potrebno
vključiti možnost Omogočeno avtomatsko arhiviranje podatkov. Prav tako je mogoče
arhiv podatkovne baze izdelati ročno v izbranem trenutku s pritiskom na gumb
Ročno arhiviranje.

OPOZORILO:. Arhiviranje je mogoče zgolj v primeru pravilno nastavljene poti za
arhiviranje. Arhiviranje podatkov zaradi nepredvidljivih nezgod in okvar računalniške
opreme priporočamo uporabo poti na drugo pomnilno enoto (drug trdi disk, USB
ključek, ipd.)

1.8.7 Podatki o veljavni licenci
Prikaz podatkov o veljavni licenci za izbrano napravo. Uporabnik ima s pritiskom na
gumb Podaljšaj licenco, možnost vpisa varnostnega števila in datuma veljave
aplikacije. V primeru ustrezne licence ima uporabnik tudi možnost posodobitve
programske opreme s pritiskom na gumb Preveri posodobitve.

OPOZORILO:. Izvedba posodobitve je mogoča zgolj, če so zaprti vsi ostali limeMINT
moduli.
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Znotraj tega zavihka je prav tako možno registrirati / zapreti poslovno enoto v sistem
za davčno potrjevanje računov. Priporočamo, da vam poslovno enoto registrira
ponudnik programske opreme, kasneje pa te možnosti oziroma zahtevka za
registracijo ne pritiskate.
Prav tako je mogoče znotraj zavihka o veljavni licenci, preveriti pravilnost delovanja
povezave s strežnikom za davčno potrjevanje računov s pritiskom na gumb Preveri
fiskalizacijo. V kolikor se vam odpre opozorilno okence in izpiše vrednost OK, je vaša
povezava vzpostavljena.

1.9 Izhod iz blagajniškega modula
Natakar ima možnost izhoda iz aplikacije v okolje Windows s pritiskom na gumb
Izhod.
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2 Uporaba modula za mobilno naročanje sistemov NCR
Orderman limeOrdermanModule
Dodaten blagajniški modul je namenjen mobilnemu naročanju in izdajanju računov
preko daljinskega sistema NCR Orderman. Modul je s strani ponudnika programske
opreme na voljo, kot dodatna razširitev in je kompatibilna le s avtentično strojno
opremo podjetja NCR Orderman.

2.1 Zagon programa
Program ob zagonu zažene verifikacijske mehanizme, ki so potrebni za pravilno
delovanje celotnega modula limeOrdermanModule. Po končanem preverjanju
program odpre osnovno okno.

Iz osnovnega okna lahko dostopamo do naslednjih možnosti:
1. Pregled poslovne enote in številke blagajne, katero je mogoče nastaviti v
nastavitvah blagajne znotraj blagajniškega modula limeCashier.
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2. Nastavitev številke vrat COM (privzeto: 1) in stopnje BaudRate (privzeto:
57600). Priporočljivo je, da te nastavitve ostanejo nespremenjene, v kolikor pa
se pojavi težnja po spremembi, pa se o tem posvetujte s ponudnikom
programske opreme.
3. Možnost vzpostavitve povezave z anteno NCR Orderman in pričetek delovanja
na dlančniku, možnost posodobitve nastavitev in osvežitev menijev in skupin
bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov na dlančnikih.
4. Možnost spreminjanja nastavitev, ki so vezane na tiskanje računov preko
prenosnega tiskalnika podjetja NCR Orderman, prikaz obvestil v orodni vrstici
za obveščanje, kadar prispe novo naročilo in možnost vklopa samodejnega
zagona.
5. Področje za obvestila

Okence razširitvenega modula lahko pomanjšamo in le to se pojavi v opravilni vrstici
za obvestila zraven ure. Prav tako se modul ob zagonu programa zažene v
pomanjšani obliki v kolikor imamo znotraj nastavitev omogočeno možnost
samodejnega zagona.

OPOZORILO: V primeru, da aplikacija ob zagonu izpiše opozorilo: »Za uporabo
blagajne je najprej potrebno vnesti podatke o podjetju«, morate le te podatke za
uspešno delovanje najprej vnesti v skrbniškem modulu limeManager.

OPOZORILO: Uporaba razširitvenega modula limeOrdermanModule je mogoča le v
primeru, kadar imate to možnost zakupljeno pri ponudniku programske opreme,
nameščen gonilnik Orderman Windows Driver Package (priporočamo uporabo verzije
6.11.0.0., katero lahko dobite pri ponudniku programske opreme) in si lastite NCR
Orderman anteno in NCR Orderman dlančnik.
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2.1.1 Nastavitve modula limeOrdermanModule
Pred pritiskom na gumb Poveži je mogoče spremeniti posamezne nastavitve
razširitvenega modula. V kolikor je povezava z anteno že vzpostavljena, so
spremembe nastavitev onemogočene in obarvane s sivo barvo. V kolikor je označena
možnost Samodejni zagon in bi želeli spremeniti nastavitve, je potrebo možnost
samodejnega zagona onemogočiti in s pritiskom na gumb Izhod modul ugasniti in
ga ponovno zagnati. Znotraj možnosti lahko spremenimo:
•

COM – vrednost vrat COM med računalnikom in NCR Orderman anteno v
primeru, da je preko vrat COM na računalnik priklopljenih več naprav. Privzeta
vrednost je 1.

•

BaudRate – vrednost, ki predstavlja hitrost prenosa podatkov med
računalnikom in NCR Orderman anteno.

•

Tiskanje na BELT printer – možnost vklopa tiskanja računov na prenosni
tiskalnik NCR Orderman, v kolikor prenosnega tiskalnika ne uporabljate
oziroma vaš dlančnik NCR Orderman ne dopušča tiskanja, mora biti ta
možnost izklopljena.

•

Prikazuj obvestila – Možnost vklopa prikaza obvestil v opravilni vrstici za
obvestila v primeru, kadar prispe novo naročilo.

•

Samodejni zagon – Možnost vklopa samodejnega zagona, ki predstavlja
dogodek, da ob vklopu razširitvenega modula samodejno vzpostavi povezavo
z NCR Orderman anteno, tako da druga interakcija natakarjev s tem delom
servisnega modula ni potrebna.

OPOZORILO: Ob vsaki osvežitvi ali ponovnem zagonu modula limeOrdermanModule
je potrebno ugasniti in ponovno prižgati tudi dlančnik NCR Orderman .

2.2 Vzpostavitev povezave z dlančnikom
V kolikor ni omogočen samodejni zagon, se po pritisku na gumb Poveži, vzpostavi
povezava z anteno NCR Orderman, v tem primeru se znotraj področja za obvestila
izpiše Povezava vzpostavljena, kot to prikazuje spodnja slika.
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Po vzpostavljeni povezavi lahko natakar prične z delom na dlančniku NCR Orderman.
V kolikor po pritisku na gumb Poveži, sistem v področju za obvestila ne izpiše
zgornjega statusa, povezava z anteno ni vzpostavljena, delo na dlančniku pa
onemogočeno. V tem primeru je potrebno preveriti povezavo med računalnikom in
NCR Orderman anteno.
Po zagonu dlančnika NCR Orderman in vzpostavitvi povezave se prikaže prijavno
okence.

2.3 Prijava natakarja
Pred začetkom dela na dlančniku, se mora natakar prijaviti v sistem. S prijavo pridobi
pravice za delo na blagajni. V sistem se prijavi z vnosom svoje identifikacijske številke
in s pritiskom na gumb OK.
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OPOZORILO: V kolikor se natakar ni predhodno prijavil v sistem znotraj blagajniškega
modula limeCashier,, bo ob vnosu identifikacije na dlančniku, izpisalo »Natakar ni
prijavljen«.

OPOZORILO: Natakar je lahko prijavljen zgolj v eni blagajni v eni poslovni enoti.

2.4 Delo z dlančnikom
Po vnosu identifikacijske številke in prijavi natakarja v sistem na dlančniku NCR
Orderman, modul na dlančnik naloži vse potrebne nastavitve in skupine bližnjic in
tipk prodajnih artiklov. Po končanem prenosu nastavitev in potrebnih podatkov se
natakarju prikaže glavni meni.
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Znotraj glavnega menija lahko natakar dostopa do naslednjih možnosti:
•

Nova miza – možnost izdelave nove mize. Natakar ustvari novo mizo, tako da
preko vnosnega polja s števili vtipka številko mize in pritisne gumb OK. V
kolikor želi izdelavo nove mize prekiniti, lahko to stori s pritiskom na gumb
CANCEL. V kolikor natakar vtipka številko mize, ki že obstaja, se le ta odpre v
oknu za izdelavo računa.

•

Odprte mize – na dlančniku se prikaže seznam vseh obstoječih miz, katere
lahko natakar odpre za nadaljnje delo s klikom na mizo iz seznama, prav tako
lahko na vrhu seznama natakar izbere možnost za izdelavo nove mize.

•

Prenos mize – na dlančniku se prikaže vnosno polje s števili. Prenos mize
poteka v dveh korakih:
o V prvo vnosno polje natakar vnese številko mize, katero želi prenesti in
vnos potrdi s pritiskom na gumb OK. V kolikor želi natakar operacijo
prekiniti le to stori s pritiskom na gumb CANCEL.
o Prikaže se drugo vnosno polje s števili in v le tega natakar vnese številko
mize v katero želi, da se prenesejo količine postavk prodajnih artiklov iz
predhodno izbrane mize. Vnos potrdi s pritiskom na gumb OK. V
kolikor želi natakar operacijo prekiniti le to stori s pritiskom na gumb
CANCEL.

OPOZORILO: V primeru uporabe sistema z več blagajnami in prenosa mize je
priporočeno, da z izbrano in končno mizo za prenos operira le en natakar, kajti ob
sočasnem delu več natakarjev na enaki mizi ali mizi, v katero se bodo postavke
prodajnih artiklov prenesle, lahko znotraj sistema pride do možnosti izgube podatkov.

•

Odjava – natakar se lahko odjavi iz dlančnika NCR Orderman, s tem omogoči
delo na dlančniku drugemu natakarju.
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OPOZORILO: Natakar se mora obvezno odjaviti iz dlančnika NCR Orderman, prej ko
se odjavi iz sistema v blagajniškem modulu limeCashier. Prav tako gumb za odjavo na
dlančniku NCR Orderman ni nadomestilo za odjavo iz sistema za konec delovne
izmene. Po končani delovni izmeni se mora natakar odjaviti iz blagajniškega modula
limeCashier, ne glede na uporabo dlančnika NCR Orderman.

2.4.1 Dodajanje postavk in izdelava računa
Ob odprtju mize, se nam odpre okno za izdelavo računa.
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Okno sestoji iz naslednjih delov:
1. Statusna vrstica, ki prikazuje številko izbrane mize, nivo cene in znesek mize.
2. Seznam vseh postavk na računu s pripadajočimi količinami in vrednostmi.
3. Vmesno okence za urejanje mize, kjer lahko natakar odda naročilo, odpre
seznam vseh skupin bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov, izda račun in podobno.
4. Seznam bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov.

2.4.1.1 Dodajanje postavk prodajnih artiklov
Prodajni artikel je možno dodati na račun s pritiskom na njegovo bližnjico. Če
želenega prodajnega artikla ni na pregledu bližnjic, ima natakar možnost razširjenega
seznama vseh skupin bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov , s klikom na gumb ARTIKLI,
kateri se nahaja na drugem mestu vmesnega okenca za urejanje mize. Znotraj
izbranih skupin, natakar izbere skupino in odpre se seznam pripadajočih prodajnih
artiklov. Prodajni artikel iz omenjenega seznama je mogoče dodati na račun s klikom
izbiro iz seznama in s pritiskom na gumb OK.

OPOZORILO: Skupine bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov in pripadajoči prodajni artikli
za posamezno skupino, so enaki kot v blagajniškem modulu limeCashier.
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OPOZORILO: V kolikor je skrbnik aplikacije posodobil razporeditev skupin bližnjic oz.
tipk prodajnih artiklov ali tipke prodajnih artiklov znotraj skupine, je potrebno znotraj
razširitvenega modula limeOrdermanModule pritisniti na gumb Osveži ali gumb Izhod
in modul ponovno zagnati. V nasprotnem primeru oz. do ponovnega zagona seznam
skupin bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov ne bo posodobljen.

OPOZORILO: Ob vsaki osvežitvi ali ponovnem zagonu modula limeOrdermanModule
je potrebno ugasniti in ponovno prižgati tudi dlančnik NCR Orderman .

2.4.1.2 Spreminjanje količine postavke prodajnega artikla
Natakar ima možnost spreminjanja dodane postavke, tako da nad napisom postavke
izbere eno izmed naslednjih potez:
•

Klik na postavko – količina izbrane postavke se poveča za 1 enoto.

•

Klik na postavko in poteg navzgor – količina izbrane postavke se poveča za
1 enoto.

•

Klik na postavko in poteg navzdol – količina izbrane postavke se pomanjša
za 1 enoto.

•

Klik na postavko in poteg v desno – prikaže se vnosno okence s števili, kjer
lahko natakar vnese želeno količino prodajnega artikla in jo potrdi s pritiskom
na gumb OK, ali prekliče s pritiskom na gumb CANCEL.

•

Klik na postavko in poteg v levo – brisanje izbrane postavke iz računa.

•

Klik na kvadratek na levi strani postavke – možnost izdelave opombe, ki se
kot naročilo pošlje na izbrani tiskalnik. Opomba se mora grafično vnesti znotraj
prikazanega okenca in se potrdi s pritiskom na gumb OK. V primeru, da
natakar ne želi poslati opombe lahko odprto okence zapre s pritiskom na
gumb CANCEL, prav tako pa lahko narisano opombo izbriše s pritiskom na
gumb CLR.

OPOZORILO: Tipka za pisanje opomb je uporabljena zgolj v primerih, kadar imate s
strani ponudnika zakupljeno razširitev za izdelavo naročil.
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2.4.1.3 Izbira načina plačila
Pred izdajo računa je mogoča izbira načina plačila s pritiskom na znesek znotraj
statusne vrstice nad postavkami računa. Če način plačil ostane nespremenjen se
uporabi privzeto plačilo z gotovino. Izbira načina plačila se potrdi z izbiro želenega
načina plačila iz seznama in s pritiskom na gumb OK.

OPOZORILO: Natakar lahko način plačila za izbrano mizo spremeni tudi v
blagajniškem modulu limeCashier.

OPOZORILO: Izbira kombiniranega načina plačila je mogoča le v blagajniškem
modulu limeCashier.

2.4.1.4 Izbira stranke in dodajanje popusta
Na samem dlančniku NCR Orderman ni mogoče dodajati popusta ali izbrati stranke
na računu. V tem primeru mora natakar na dlančniku mizo za katero želi izdati račun
za končno stranko ali na račun dodati popust, zapreti in nadaljevati delo z
dodajanjem popusta ali stranke v blagajniškem modulu limeCashier.

2.4.1.5 Izdaja računa in shranjevanje za poznejše delo
Račun se izda s klikom na PLACILO ali pa se shrani v seznam odprtih miz s pritiskom
na tipko OK, tako se lahko natakar kasneje ponovno vrne v shranjen račun in
nadaljuje delo. V primeru, da natakar želi račun zbrisati oziroma stornirati, to stori s
pritiskom na gumb STR.

OPOZORILO: Po izdaji računa, le tega ni mogoče spreminjati. Natakar lahko
naknadno račun računovodsko stornira, zamenja način plačila ali stranko. Natakar
lahko to stori le v primeru, kadar mu je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.

2.4.1.6 Izdelava delnega računa
Natakar ima na dlančniku NCR Orderman možnost izdelave delnega računa. Za
izdelavo delnega računa je potrebo znotraj okna za izdelavo računa, klikniti na gumb
DELNI RACUN. Aplikacija izpiše seznam vseh postavk prodajnih artiklov za izbrano
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mizo. Delni račun se izdela tako, da natakar izbere kljukico pred posamezno postavko
prodajnega artikla, ki jo želi dodati na izbrani račun. Sistem deluje tako, da bo ob
pritisku na gumb OK, izdelal račun z vsemi označenimi postavkami prodajnih artiklov,
medtem ko bo preostale postavke pustil shranjene za kasnejše delo. V kolikor natakar
ne želi izdelati delnega računa, se lahko vrne v seznam odprtih miz s pritiskom na
gumb X ali CANCEL.

2.5 Delo z izdanimi računi
Na samem dlančniku NCR Orderman ni mogoče spreminjati izdanih računov.
Spreminjanje ali ponovno tiskanje kopije izdanega računa je mogoče le v
blagajniškem modulu limeCashier.
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3 Uporaba mobilne aplikacije za naročanje limeOrder za
sistem Android
Aplikacija je namenjena mobilnemu naročanju in izdajanju računov preko mobilne
naprave, ki podpira operacijski sistem Android 8.0 ali novejši. Mobilna aplikacija
limeOrder je kompatibilna zgolj s programsko opremo limeMINT in je na voljo preko
uradne trgovine Google Play. Mobilno aplikacijo limeOrder je mogoče brezplačno
prenesti na naslednji povezavi:
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.wictorycommerce.limeorder

3.1 Zagon programa
Mobilna aplikacija deluje le, če je na glavni enoti blagajne (na primarnem računalniku)
zagnan blagajniški modul limeCashier, pri tem je pomembno poudariti, da mobilno
naročanje deluje tudi, če je blagajniški modul limeCashier pomanjšan ali se izvaja v
ozadju. Mobilna aplikacija ob zagonu odpre osnovno okno.
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Iz prikazanega osnovnega okna na mobilni napravi lahko dostopamo do naslednjih
možnosti:

•

Vstop v mobilno blagajno za izdajanje računov, z vnosom identifikacijske
številke natakarja in pritiskom na gumb Prijava.

•

Možnost spreminjanja nastavitev aplikacije tiskanja s klikom na gumb
Nastavitve.

OPOZORILO: Prijava z magnetno kartico ali zapestnico znotraj mobilne aplikacije
limeOrder ni omogočena.

OPOZORILO: V kolikor se natakar ni predhodno prijavil v sistem, bo ob vnosu
identifikacije v blagajno, izpisalo »Prijava ni uspela«.

OPOZORILO: V kolikor blagajniški modul limeCashier na primarni blagajni oziroma
računalniku ni zagnan, se natakar ne bo mogel prijaviti v sistem, aplikacija bo ob vnosu
identifikacije v blagajno, izpisala »Prijava ni uspela«.

OPOZORILO: Prav tako prijava ne bo uspela, če na mobilni napravi niso vključene
možnosti za povezljivost WIFI / 4G, LTE, 5G ali te možnosti niso pravilno nastavljene
znotraj mobilne naprave ali znotraj mobilne aplikacije. Za spremembe nastavitev
znotraj mobilne aplikacije priporočamo, da se skrbnik in natakar posvetujeta s
ponudnikom programske opreme.

3.2 Delo z mobilnim sistemom za naročanje
Za dostop do mobilne blagajne program zahteva identifikacijo natakarja. Dokler se
natakar s pritiskom na gumb nazaj na mobilni napravi ne vrne na začetni zaslon in
tako zapre mobilno aplikacijo, je natakarjev osnovni zaslon pregled odprtih miz, kjer
si lahko posamezni natakarji ustvarijo več miz na podlagi strežbe in jih pred izdajo
računa za izbrano mizo, shranijo za kasnejše delo.
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Znotraj pregleda odprtih miz se prikaže seznam obstoječih miz in pregled povezave s
tiskalnikom, ki ima dva statusa:
•

Povezava s tiskalnikom vzpostavljena – zeleno obarvan status, ki ponazarja
uspešno Bluetooth povezavo s tiskalnikom in omogočeno tiskanje računov

•

Povezava s tiskalnikom ni mogoča – rdeče obarvan status, ki ponazarja, da
Bluetooth povezava med tiskalnikom in mobilno napravo ni vzpostavljena,
tiskanje računov v tem primeru ne bo delovalo.

Znotraj okenca odprtih miz imajo natakarji naslednje možnosti:
•

Nova miza – možnost izdelave nove mize. Natakar ustvari novo mizo, tako da
preko vnosnega polja s števili vtipka številko mize in pritisne gumb Potrdi. V
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kolikor želi izdelavo nove mize prekiniti, lahko to stori s pritiskom na gumb
Prekliči. V kolikor natakar vtipka številko mize, ki že obstaja, se le ta odpre v
oknu za izdelavo računa.
•

Odprtje mize – možnost odprta obstoječe mize s klikom nanjo iz seznama
odprtih miz.

•

Prenos mize – S klikom na dodatno (tri pike v statusni vrstici) in izbiro Prenos
mize se prikaže vnosno polje s števili. Prenos mize poteka v dveh korakih:
o V prvo vnosno polje natakar vnese številko mize, katero želi prenesti in
vnos potrdi s pritiskom na gumb OK. V kolikor želi natakar operacijo
prekiniti le to stori s pritiskom na gumb Prekliči.
o Prikaže se drugo vnosno polje s števili in v le tega natakar vnese številko
mize v katero želi, da se prenesejo količine postavk prodajnih artiklov iz
predhodno izbrane mize. Vnos potrdi s pritiskom na gumb OK. V
kolikor želi natakar operacijo prekiniti le to stori s pritiskom na gumb
Prekliči.

OPOZORILO: V primeru uporabe sistema z več blagajnami in prenosa mize je
priporočeno, da z izbrano in končno mizo za prenos operira le en natakar, kajti ob
sočasnem delu več natakarjev na enaki mizi ali mizi, v katero se bodo postavke
prodajnih artiklov prenesle, lahko znotraj sistema pride do možnosti izgube podatkov.

•

Pošlji opombo – S klikom na dodatno (tri pike v statusni vrstici) in izbiro Pošlji
opombo ima natakar možnost vnosa poljubnega besedila ali opombe, ki se
pošlje na privzeti tiskalnik primarne blagajne oziroma računalnika.

•

Poveži tiskalnik – S klikom na dodatno (tri pike v statusni vrstici) in izbiro
Poveži tiskalnik ima natakar možnost vzpostavitve Bluetooth povezave s
tiskalnikom v kolikor le ta ni povezan.
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3.2.1 Dodajanje postavk in izdelava računa
Ob odprtju mize, se nam odpre okno za izdelavo računa.

Okno sestoji iz naslednjih delov:
1. Leva stran statusne vrstice, ki prikazuje številko izbrane mize in znesek mize.
2. Skupine bližnjic oziroma tipk prodajnih artiklov in bližnjice vezane izbrano
zgornjo skupino.
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3. Seznam vseh postavk na računu s pripadajočimi količinami, vrednostmi in
opombami.
4. Vmesno okence za urejanje mize, kjer lahko natakar izbriše postavko s klikom
na ikono smetnjaka, pomanjša, poljubno vnese ali poveša količino postavke,
odda naročilo s pritiskom na zeleno ikono kljukice ali odpre dodatne možnosti
mize s klikom na ikono listka, kjer lahko izbira med:
a. Opombo izbrane postavke,
b. Vnese ime (identifikacijo) mize,
c. Izbira način plačila ali
d. Izdela delni račun.
5. Desna stran statusne vrstice, ki prikaže seznam vseh artiklov s klikom na gumb
lupe ali prikaz dodatnih možnosti s klikom na gumb dodatno (tri pike v
statusni vrstici) in izbiro med zgoraj navedenimi možnostmi.

3.2.1.1 Dodajanje postavk prodajnih artiklov
Prodajni artikel je možno dodati na račun s pritiskom na njegovo bližnjico. Če
želenega prodajnega artikla ni na pregledu bližnjic, ima natakar možnost uporabe
seznama vseh prodajnih artiklov , s klikom na gumb lupe v desnem delu statusne
vrstice. Znotraj prikaza seznama prodajnih artiklov lahko natakar poišče želeni artikel
in ga s klikom nanj doda na račun.

OPOZORILO: Skupine bližnjic oz. tipk prodajnih artiklov in pripadajoči prodajni artikli
za posamezno skupino, so enaki kot v blagajniškem modulu limeCashier.

3.2.1.2 Spreminjanje postavke prodajnega artikla
Natakar ima možnost spreminjanja dodane postavke, tako da postavko označi in uporabi
eno izmed naslednjih možnosti:

•

Klik na ikono smetnjaka – brisanje izbrane postavke iz računa.

•

Klik na ikono minus – količina izbrane postavke se pomanjša za 1 enoto.
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•

Klik na ikono trikotnika – prikaže se vnosno okence s števili, kjer lahko
natakar vnese želeno količino prodajnega artikla in jo potrdi s pritiskom na
gumb Potrdi, ali prekliče s pritiskom na gumb Prekliči.

•

Klik na ikono plus – količina izbrane postavke se poveča za 1 enoto.

•

Dolgi klik na označeno postavko – možnost izbire opombe, ki se kot
dodatek k naročilu pošlje na izbrani tiskalnik.

3.2.1.3 Izbira opombe postavke prodajnega artikla
Natakar lahko z dolgim klikom na označeno postavko odprte mize v seznamu vnese
poljubno tekstovno opombo, ki se skupaj z naročilom pošlje na izbrani tiskalnik. Po
dolgem kliku na izbrano postavko ali izbiro gumba Opomba, iz dodatnih možnosti s
klikom na ikono listka v vmesnem okencu, se prikaže vnosno okence, kjer lahko
natakar vnese poljubno tekstovno besedilo in jo potrdi s pritiskom na gumb Potrdi,
ali prekliče s pritiskom na gumb Prekliči.
V kolikor je skrbnik aplikacije znotraj skrbniškega modula Manager za izbrano
skupino postavke prodajnega artikla omogočil uporabo v naprej definiranih opomb
se namesto vnosnega okenca za opombe prikaže novo okno z naprej definiranimi
opombami.
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Naprej definirane opombe delujejo tako, da si lahko natakarji znotraj poslovne enote
sami ustvarijo ter urejajo seznam opomb, ki se pogosto uporabljajo. Novo opombo v
seznam lahko natakar doda s pritiskom na ikono plus v desnem kotu statusne vrstice,
kjer se prikaže vnosno polje, kjer natakar vnese želeno opombo in jo shrani s klikom
na gumb Potrdi, ali prekliče s klikom na gumb Prekliči. Natakar ima tudi možnost
izbrisa opombe iz seznama tako, da nad želeno opombo opravi dolgi klik, kjer se
prikaže potrditveno okence za brisanje in opombo izbriše s pritiskom na gumb Da, ali
izbris prekliče s pritiskom na gumb Ne.
Za uporabo naprej definiranih opomb natakar iz seznama izbere vse opombe, ki jih
želi zraven naročila poslati. Izbrane opombe se pojavijo kot zeleni oblački na vrhu
seznama. V kolikor želi natakar obstoječo opombo izbrisati iz naročila, le to izbriše s
klikom na gumb X znotraj oblačka ali izbriše vse opombe s klikom na ikono
smetnjaka v levem spodnjem kotu. V kolikor bi želel natakar poslati poljubno
opombo, katere ni v seznamu in obenem tudi ne želi da se v naprej definirane
opombe shrani lahko le to stori s klikom na ikono listka v desnem delu statusne
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vrstice. Nato se nad oknom opomb, prikaže vnosno okence, kjer lahko natakar vnese
poljubno tekstovno besedilo in jo potrdi s pritiskom na gumb Potrdi, ali prekliče s
pritiskom na gumb Prekliči.

OPOZORILO: Opombe so uporabljene zgolj v primerih, kadar imate s strani ponudnika
zakupljeno razširitev za izdelavo naročil.

3.2.1.4 Izbira načina plačila
Pred izdajo računa je mogoča izbira načina plačila s pritiskom gumb Način plačila iz
seznama dodatnih možnosti statusne vrstice. Če način plačil ostane nespremenjen se
uporabi privzeto plačilo z gotovino. Izbira načina plačila se potrdi z izbiro želenega
načina plačila iz seznama in s pritiskom na gumb Potrdi.

OPOZORILO: Natakar lahko način plačila za izbrano mizo spremeni tudi v
blagajniškem modulu limeCashier.

OPOZORILO: Izbira kombiniranega načina plačila je mogoča le v blagajniškem
modulu limeCashier.
3.2.1.5 Izbira stranke in dodajanje popusta
Znotraj mobilne aplikacije za naročanje limeOrder ni mogoče dodajati popusta ali
izbrati stranke na računu. V tem primeru mora natakar v mobilni aplikaciji mizo za
katero želi izdati račun za končno stranko ali na račun dodati popust, zapreti in
nadaljevati delo z dodajanjem popusta ali stranke v blagajniškem modulu
limeCashier.

3.2.1.6 Izdaja računa in shranjevanje za poznejšo delo
Račun se izda s klikom na gumb Plačilo, ki se prikaže, ko natakar vmesno okence za
urejanje mize podrsa navzgor. Mizo lahko natakar prav tako shrani za kasnejše delo s
pritiskom na zeleno ikono kljukice ali s pritiskom na gumb nazaj na mobilni napravi.
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OPOZORILO: Po izdaji računa, le tega ni mogoče spreminjati. Natakar lahko
naknadno račun računovodsko stornira, zamenja način plačila ali stranko. Natakar
lahko to stori le v primeru, kadar mu je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.

3.2.1.7 Izdelava delnega računa
Natakar ima znotraj mobilne aplikacije za naročanje limeOrder možnost izdelave
delnega računa s klikom na gumb Delni račun iz seznama dodatnih možnosti v
statusni vrstici ali s klikom na ikono listka v vmesnem okencu.
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Aplikacija izpiše seznam vseh postavk prodajnih artiklov za izbrano mizo. Delni račun
se izdela tako, da natakar izbere kljukico pred posamezno postavko prodajnega
artikla, ki jo želi dodati na izbrani račun. Natakar ima možnost izbire kljukice pred
setom naročila, ki bo označilo vse postavke prodajnih artiklov znotraj izbranega
sklopa. Sistem deluje tako, da bo ob pritisku na gumb Potrdi, izdelal račun z vsemi
označenimi postavkami prodajnih artiklov, medtem ko bo preostale postavke pustil
shranjene za kasnejše delo. V kolikor natakar ne želi izdelati delnega računa, se lahko
vrne v seznam odprtih miz s pritiskom na gumb nazaj na mobilni napravi

3.3 Delo z izdanimi računi
Natakar ima pregled vseh izdanih računov znotraj poslovnega dneva s klikom na
dodatno (tri pike v statusni vrstici) in izbiro Arhiv računov. Natakar ima možnost za
tiskanje kopije izdanega računa in morebitno spreminjanje le v primeru, kadar mu je
skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice. V primeru uporabe sistema ločenega
evidentiranja dobavnic, so na voljo znotraj mobilne aplikacije za naročanje le
gotovinska plačila. Sprememba dobavnica je mogoča le v blagajniškem modulu
limeCashier..

OPOZORILO: V primeru, da znotraj blagajne v tekočem poslovnem dnevu ni izdanih
računov, je seznam izdanih računov prazen.

3.3.1 Spreminjanje načina plačila na izdanem računu
Zelo pomembno je, da vsakemu računu določimo pravi način plačila, saj se v
nasprotnem primeru na zaključku zneski gotovine in ostalih načinov plačil ne ujemajo.
Natakar lahko spremeni način plačila označenega računa z dolgim pritiskom izbrani
račun iz seznama in izbiro gumba Način plačila. Po spremembi načina plačila se
izbrani račun računovodsko stornira in izpiše nov račun z izbranim načinom plačila. V
primeru, da natakar potrebuje dodatno kopijo izdanega računa, lahko to stori s
pritiskom na gumb Kopija.

OPOZORILO: Natakar lahko spremeni način plačila na računu le v primeru, kadar mu
je skrbnik aplikacije omogočil ustrezne pravice.
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OPOZORILO: Sprememba načina plačila računa za račune, ki imajo zavedeno
kombinirano plačilo ni mogoča. V primeru spremembe je ta račun potrebno stornirati
in ga ponovno izdelati z ustreznim načinom plačila.

3.4 Nastavitve
Mobilna aplikacija za naročanje limeOrder ima možnost spreminjanja nastavitev. Do
nastavitev lahko dostopajo natakarji s pritiskom na gumb Nastavitve iz osnovnega
okenca mobilne aplikacije, pri čemer so na izbiro:
•

Povezava do strežnika – poln spletni naslov glavne enote blagajne
(primarnega računalnika), kjer je zagnan blagajniški modul limeCashier

•

Prikaži potrditev pred plačilom – Možnost prikaza potrditvenega okenca z
izpisom skupnega zneska in izbranega načina plačila pred samo izdajo računa.

•

Uporabi barvne stile po meri – Možnost prikaza uporabniško določenih barv
za bližnjice oz. tipke prodajnih artiklov in skupin v oknu za izdelavo računa.

•

Uporabi hitro drsanje po artiklih – Možnost uporabe kretnje za hitro drsanje
po skupinah in tipkah prodajnih artiklov v oknu za izdelavo računa. V kolikor
možnost ni označena so premiki med bližnjicami tipk podobni premikanju po
straneh.

•

Status povezave s tiskalnikom – Prikaz statusa uspešnosti povezave
Bluetooth med prenosnim tiskalnikom in mobilno napravo.

•

Tiskanje QR kode – Možnost preklapljanja med tiskanjem QR kode ali črtne
kode s podatki vezanimi na davčno potrjevanje računov.

•

Poveži tiskalnik – Proces vzpostavitve Bluetooth povezave med prenosnim
tiskalnikom in mobilno napravo.

•

Preizkusi tiskanje – Možnost preizkusa tiskanje in preverjanje uspešnosti
Bluetooth povezave med prenosnim tiskalnikom in mobilno napravo.

•

Ping – Možnost preizkusa pravilnega vnosa povezave do strežnika ter
preverjanje dosegljivosti z glavno enoto (primarnim računalnikom), kjer je
zagnan blagajniški modul limeCashier.
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OPOZORILO: Pred spreminjanjem povezave do strežnika se posvetujte s ponudnikom
programske opreme.

OPOZORILO: Vsako spremembo nastavitev je potrebno shraniti s klikom na gumb
Potrdi. Za spremembo naslova povezave o strežniku je po shranjevanju potrebno
ponovno zagnati mobilno aplikacijo za naročanje limeOrder, v nasprotnem primeru bo
mobilna aplikacija do ponovnega zagona operirala še s starim naslovom povezave do
strežnika.
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OPOZORILO: Tiskanje QR kode podatkov povezanih z davčnim potrjevanjem računov
je na voljo le na izbranih prenosnih tiskalnikih, za večnamensko uporabo svetujemo, da
je ta možnost izključena. Za več informacij o primernosti prenosnega tiskalnika se
posvetujte s ponudnikom programske opreme.

OPOZORILO: Prenosni tiskalnik je mogoče povezati le v kolikor je predhodno že dodan
oziroma shranjen med Bluetooth napravami mobilne naprave. Prepoznavanje mobilne
naprave in prenosnega tiskalnika se od posameznega proizvajalca in operacijskega
sistema Android mobilne naprave razlikuje. Prenosnega tiskalnika ni mogoče povezati v
kolikor mobilna naprava nima vgrajenega modula Bluetooth. Za več informacij o
primernosti mobilne naprave se posvetujte s ponudnikom programske opreme.
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4 Uporaba modula za evidenco delovnega časa
limeAccessControl
Modul je namenjen evidentiranju delovnega časa zaposlenih, vnosu dopustov in
staležev in spremembi nastavitev delovanja modula. Modul je s strani ponudnika
programske opreme na voljo, kot dodatna razširitev.

OPOZORILO: Modul za evidenco delovnega časa limeAccessControl je zastarel in ne
nudi več posodobitev ter vzdrževanja. Za več informacij o uporabi naprednejših
produktov za evidenco delovnega časa, se posvetujte s ponudnikom programske
opreme.

4.1 Zagon programa
Program ob zagonu zažene verifikacijske mehanizme, ki so potrebni za pravilno
delovanje celotnega modula limeAccessControl. Po končanem preverjanju program
odpre osnovno okno.
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Iz osnovnega okna lahko dostopamo do naslednjih funkcionalnosti:
•

Kartica – Okno, ki omogoča prijavo ali odjavo z magnetno kartico ali
zapestnico, brez interakcije delovnega osebja z računalnikom.

•

Prijava– Prijava delovnega osebja na delovno mesto.

•

Odjava– Odjava delovnega osebja po končanem delu

•

Dopusti in staleži – Možnost vnosa dopustov in staležev za izbrano delovno
osebje.

•

Nastavitve – Možnost spreminjanja nastavitev..

•

Izhod – Izhod iz aplikacije.

Evidenca delovnega časa je znotraj modula limeAccessControl mogoča na dva načina:
•

Samodejna prepoznava s pomočjo magnetne kartice.

•

Ročna prijava ali odjava delovnega osebja.
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4.2 Samodejna prepoznava s pomočjo magnetne kartice
Za zagon procesa samodejne prepoznave s pomočjo magnetne kartice je potrebno
znotraj glavnega menija modula limeAccessControl pritisniti na gumb Kartica. Po
uspešnem zagonu se pojavi okno, katero sporoča, da je potrebno prisloniti magnetno
kartico, zapestnico ali obesek.

Kadar se pokaže zgornje okence, je sistem pripravljen za samodejno razpoznavo s
pomočjo magnetne kartice, RFID obeska ali zapestnice. Celoten modul je sedaj
mogoče pustiti v ozadju in nadaljevati z delom v drugih aplikacijah na računalniku.
Sistem samodejne razpoznave deluje tako, da kljub temu, da aplikacija ni v ospredju
bo ob prislonitvi oz. razpoznavi kartice k RFID čitalcu, samodejno delavca prijavil ali
odjavil v kolikor je bil že predhodno prijavljen, v zgornjem desnem kotu zaslona pa se
bo pojavilo obvestilo o statusu prijave ali odjave in dodatnimi informacijami o urah
delavca.
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OPOZORILO: Obvestila o statusu prijave ali odjave in dodatnimi informacijami o urah
delavca so prikazana zgolj v kolikor so omogočena znotraj nastavitev v modulu
limeAccessControl s strani skrbnika aplikacije.

OPOZORILO: V kolikor okence, katero prikazuje, da je sistem pripravljen za samodejno
razpoznavo s pomočjo magnetne kartice izklopljeno, sistem za samodejno razpoznavo
ne bo več deloval oz. je izklopljen.

4.3 Ročna prijava ali odjava delovnega osebja
Pred začetkom dela, se mora delavec prijaviti v sistem. S prijavo se za identificiranega
delavca začnejo beležiti delovne ure. V sistem se prijavi s pritiskom na gumb Prijava s
svojo identifikacijsko številko, magnetno kartico ali zapestnico.

OPOZORILO: Delavec je lahko prijavljen zgolj v eni blagajni v eni poslovni enoti.

Po končanem delu se mora delavec odjaviti iz sistema s pritiskom na gumb Odjava. Pri
postopku odjave se beleži evidenca delavnih ur in izpiše obvestilo v zgornjem desnem
kotu zaslona.

OPOZORILO: Obvestila o statusu prijave ali odjave in dodatnimi informacijami o urah
delavca so prikazana zgolj v kolikor so omogočena znotraj nastavitev v modulu
limeAccessControl s strani skrbnika aplikacije.

4.4 Vnos dopustov in staležev
Skrbnik aplikacije ali pooblaščeni delovodja lahko preko modula limeAccessControl
sprotno vnaša dopuste oz. staleže za delovno osebje. Do tega načina lahko dostopa s
pritiskom na gumb Dopusti in staleži znotraj glavnega menija. Zaradi varnosti je ta
način zaščiten z geslom ob vstopu. Geslo za vstop je enako oznaki poslovne enote.
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OPOZORILO: Pri vnosu gesla za dostop do vnosa dopustov in staležev je potrebno
upoštevati kombinacije malih in velikih črk.

Po vnosu gesla lahko skrbnik aplikacije vnese potrebne podatke o odsotnosti delavca.

Pred pričetkom vnosa o odsotnosti mora vnesti naslednje obvezne podatke:
•

Natakar – delavec, za katerega se vnaša odsotnost

•

Datum – začetni datum prikaza in možnosti urejanja vnosov odsotnosti.
Privzeto se upošteva današnji datum.

•

Število dni – število dni oziroma prikaza zapisov od predhodno nastavljenega
datuma za možnost urejanja vnosov odsotnosti.

•

Delovno mesto – vnos delovnega mesta delavca.

OPOZORILO: Sistem ponuja možnost urejanja odsotnosti za izbrano število dni z
možnostjo urejanja za nazaj do tedna dni od trenutnega datuma. V kolikor želi skrbnik
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aplikacije urediti starejši vnos mora le tega urediti preko skrbniškega modula
limeManager.

Po vnosu obveznih podatkov se za izbranega zaposlenega in število dni pojavijo
zapisi v tabeli, katera je namenjena urejanju odsotnosti. V primeru, da želi skrbnik
aplikacije za izbrani datum vnesti dopust, to stori s klikom na potrditveno polje v
vrstici za izbrani datum in v stolpcu z nazivom Dopust. V kolikor želi skrbnik aplikacije
za izbrani datum vnesti stalež, to stori s klikom na potrditveno polje v vrstici za izbrani
datum in v stolpcu z nazivom Stalež. V kolikor skrbni aplikacije za izbrani datum ne
želi vnesti podatka o odsotnosti, le to vrstico s potrditvenimi polji pusti prazno.

Po vnosu podatkov o odsotnosti skrbnik aplikacije podatke potrdi s pritiskom na
gumb Potrdi ali jih prekliče in se vrne v glavni meni s pritiskom na gumb Nazaj. V
primeru potrditve vnesenih podatkov se podatki za izbranega delavca shranijo, sistem
pa ponudi možnost vnosa podatkov o odsotnosti za drugega delavca.

V kolikor znotraj pojavnega okenca pritisnemo tipko Da, se okence za vnos podatkov
o odsotnosti ponastavi in skrbnik aplikacije lahko nadaljuje z drugim vnosom. V
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kolikor se znotraj pojavnega okenca izbere možnost Ne, se vnosno okno zapre in
sistem se vrne v glavni meni.

4.5 Nastavitve
Modul za evidenco delovnega časa ima možnost spreminjanja nastavitev. Nastavitve
lahko spremenijo le delavci z ustreznimi dodeljenimi pravicami skrbnika aplikacije. Do
nastavitev se dostopa iz osnovnega menija s pritiskom na gumb Nastavitve, pri čemer so
na izbiro:

•

Splošne nastavitve modula

•

Podatki o licenci

OPOZORILO: Priporočamo, da se po opravljenih spremembah nastavitev, modul
ponovno zažene.

4.5.1 Možnost splošnih nastavitev modula
•

Številka blagajne – Ker lahko izbrani modul deluje tudi v skladu s blagajniškim
modulom limeCashier, je na voljo možnost izbire blagajne. V kolikor se uporablja
izbrani modul v skladu s blagajniškim modulom limeCashier je potrebno nastaviti
enako številko, kot v nastavitvah blagajne. V kolikor deluje modul za evidenco
delovnega časa samostojno, ta nastavitev ni relevantna, v tem primeru
priporočamo, da pustite privzeto nastavitev številke blagajne. Privzeta nastavitev
je številka 1.

•

Poslovna enota - Določitev poslovne enote blagajne. Poslovno enoto je možno
spremeniti le v primeru, kadar je odjavljeno vso delovno osebje.

•

Prikazuj obvestila – Možnost prikaza obvestila statusa prijave ali odjave v
desnem zgornjem kotu zaslona. Znotraj obvestila se prikaže časovni podatek o
prijavi ali odjavi za identificiranega delavca.

•

Prikazuj dodatne informacije v obvestilih – Možnost prikaza dodatnih
informacij znotraj obvestila, kot je število realiziranih delovnih ur in število
delovnih ur v tekočem mesecu
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4.5.2 Podatki o veljavni licenci
Prikaz podatkov o veljavni licenci za izbrano napravo. Uporabnik ima s pritiskom na
gumb Podaljšaj licenco, možnost vpisa varnostnega števila in datuma veljave
aplikacije. V primeru ustrezne licence ima uporabnik tudi možnost posodobitve
programske opreme s pritiskom na gumb Preveri posodobitve.
OPOZORILO:. Izvedba posodobitve je mogoča zgolj, če so zaprti vsi ostali limeMINT
moduli.

4.6 Izhod iz modula za evidenco delovnega časa
Delavec ima možnost izhoda iz aplikacije v okolje Windows s pritiskom na gumb
Izhod.
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5 Uporaba skrbniškega modula limeManager
Skrbniški modul limeManager je namenjen skrbnikom aplikacije oziroma lastnikom
gostilniškega lokala. S pomočjo modula je možno upravljati z nastavitvami in
funkcijami blagajn, knjigovodskimi operacijami, različnimi pregledi in drugo. V osnovi
limeManager zajema več tematskih sklopov, kateri pokrivajo različne vidike pri delu z
gostinskim lokalom.

5.1 Zagon programa
Aplikacija ob zagonu zažene mehanizme, ki so potrebni za pravilno delovanje
celotnega modula limeManager. Po končani inicializaciji se odpre prijavno okno,
katero zahteva vnos skrbniškega uporabniškega imena in gesla.

Iz osnovnega okna lahko dostopamo do naslednjih funkcionalnosti:
•

Plošča prodaje – Pregled prodaje glede na različne kriterije s samodejnim
posodabljanjem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delo z zalogami – Evidentiranje listin dobave, dobropisov, bremepisov in
odpisov sestavin.
Delo s skladišči – Dostop do materialne kartice sestavin, pregled zalog,
pregled porabe ter možnost izdelave inventure.
Vodenje financ – Pregled vseh računov, zaključkov, blagajniškega izkupička in
možnost izračuna razlike v ceni (RVC).
Pregled prodaje – Pregled prodaje za izbrano obdobje po različnih kriterijih.
Poročila strežnega osebja – Evidenca delovnih ur za posameznega natakarja,
pregled prodaje in drugo.
Ceniki – Priprava in določanje veljavnosti cenikov artiklov in urejanje popustov.
Šifranti – Urejanje prodajnih artiklov, sestavnic, strank, strežnega osebja in
drugo.
Obvestila – Pisanje obvestil strežnemu osebju ter možnost pregleda
sistemskih obvestil.
Tipkovnica - Možnost razširjene uporabe s pomočjo prikaza virtualne
tipkovnice na zaslonu.
Nastavitve – Urejanje bližnjic na blagajniškem zaslonu izdelave računa,
možnost spreminjanja nastavitev, ki so vezane na delo s skrbniškim modulom.
Izhod – Izhod iz aplikacije.

OPOZORILO: Skrbniško uporabniško ime in geslo, katerega vam dodeli ponudnik
aplikacije, je unikatno in ga brez posredovanja ponudnika ni mogoče naknadno
spremeniti.

5.2 Delo z zalogami
Delo z zalogami sestavljajo knjigovodske listine, katere so v posebni obliki sestavljeni
zapisi o poslovnih dogodkih, pri čem je možno spremljati sredstva, prejemke in druge
izdatke. V osnovi knjigovodske listine ponujajo skrbnikom aplikacije naslednje
funkcije:
•
•
•
•

Vodenje dobave – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o dobavi
za posamezne sestavine, katere so vezane na artikle.
Vodenje dobropisov – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o
dobropisih vezanih na posamezno dobavo.
Vodenje bremepisov – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o
bremepisih vezanih na posamezno dobavo.
Vodenje odpisov – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o
odpisih posameznih sestavin vezanih na artikle.
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5.3 Delo z dobavo
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o dobavi
posameznih sestavin. Ob kliku na gumb Delo z zalogami > Dobave se skrbniku
prikaže seznam vseh evidentiranih dobav, kjer je možno podatke o dobavi dodati,
urediti ali izbrisati. Vnos dobav je pomemben v primeru, kadar želi skrbnik natančen
izračun zalog ali izpis materialnih kartic za posamezne sestavine.

Pri vnosu ali urejanju zapisa o dobavi je potrebno vnesti naslednja polja:
•
•
•
•
•

Številka računa
Datum izdaje računa
Datum dobave
Dobavitelj
Prejemnik

Vnos postavk dobave je mogoče vnesti s pritiskom na gumb Dodaj, urejati s
pritiskom na gumb Uredi in izbrisati s pritiskom na gumb Briši.
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Pri vnosu ali urejanju zapisa o posamezni postavki dobave je potrebno vnesti
naslednja polja:
•
•
•

Sestavina (izbira z možnostjo iskanja s pritiskom na gumb Sestavine)
Količina
Embalaža

Po končanem delu je potrebno zapis o dobavi shraniti s pritiskom na gumb Potrdi.

OPOZORILO: Pri vnosu ali urejanju je potrebno spremenjene podatke potrditi. V
primeru pritiska gumba Nazaj ali tipke ESC, se na novo vneseni podatki ne bodo
shranili.

5.4 Delo z dobropisi
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o dobropisu
sestavin vezanih na posamezno dobavo. Ob kliku na gumb Knjigovodske listine >
Dobropisi se skrbniku prikaže seznam vseh evidentiranih dobropisov, kjer je možno
podatke o dobropis dodati, urediti ali izbrisati. Vnos dobropisa je pomemben v
primeru, kadar želi skrbnik natančen izračun zalog ali izpis materialnih kartic za
posamezne sestavine.
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Pri vnosu ali urejanju zapisa o dobropisu je potrebno vnesti naslednja polja:
•
•
•
•
•

Številka računa, katera mora biti enaka številki računa dobavnice
Datum izdaje računa
Datum dobave
Dobavitelj
Prejemnik

Vnos postavk dobropisa je mogoče vnesti s pritiskom na gumb Dodaj, urejati s
pritiskom na gumb Uredi in izbrisati s pritiskom na gumb Briši.
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Pri vnosu ali urejanju zapisa o posamezni postavki dobropisa je potrebno vnesti
naslednja polja:
•
•
•

Sestavina (izbira z možnostjo iskanja s pritiskom na gumb Sestavine)
Količina
Embalaža

Po končanem delu je potrebno zapis o dobropisu shraniti s pritiskom na gumb
Potrdi. V primeru, da se nabavna neto ali bruto cena razlikuje od shranjene cene
sestavine je mogoče le te spremeniti na trenutno vpisane s pritiskom na gumb Da v
prikazanem oknu.

OPOZORILO: V primeru spremembe nabavne cene pri vnosu dobave sestavin, se nove
nabavne cene ne izračunajo po vneseni embalaži, ampak na privzeto enoto mere
sestavine.

OPOZORILO: Pri vnosu ali urejanju je potrebno spremenjene podatke potrditi. V
primeru pritiska gumba Nazaj ali tipke ESC, se na novo vneseni podatki ne bodo
shranili.

5.5 Delo z bremepisi
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o bremepisu
posameznih sestavin. Ob kliku na gumb Knjigovodske listine > Bremepis se
skrbniku prikaže seznam vseh evidentiranih bremepisov, kjer je možno podatke o
bremepisu dodati, urediti ali izbrisati. Vnos bremepisov je pomemben v primeru,
kadar želi skrbnik natančen izračun zalog ali izpis materialnih kartic za posamezne
sestavine.
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Pri vnosu ali urejanju zapisa o bremepisu je potrebno vnesti naslednja polja:
•
•
•
•
•

Številka računa, katera mora biti enaka številki računa dobavnice
Datum izdaje računa
Datum dobave
Dobavitelj
Prejemnik

Vnos postavk bremepisa je mogoče vnesti s pritiskom na gumb Dodaj, urejati s
pritiskom na gumb Uredi in izbrisati s pritiskom na gumb Briši.
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Pri vnosu ali urejanju zapisa o posamezni postavki bremepisa je potrebno vnesti
naslednja polja:
•
•
•

Sestavina (izbira z možnostjo iskanja s pritiskom na gumb Sestavine)
Količina
Embalaža

Po končanem delu je potrebno zapis o bremepisu shraniti s pritiskom na gumb
Potrdi.

OPOZORILO: Pri vnosu ali urejanju je potrebno spremenjene podatke potrditi. V
primeru pritiska gumba Nazaj ali tipke ESC, se na novo vneseni podatki ne bodo
shranili.

5.6 Delo z odpisi
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o odpisih
posameznih sestavin. Ob kliku na gumb Knjigovodske listine > Odpisi se skrbniku
prikaže seznam vseh evidentiranih odpisov, kjer je možno podatke o odpisih dodati,
urediti ali izbrisati. Vnos odpisov je pomemben v primeru, kadar želi skrbnik natančen
izračun zalog ali izpis materialnih kartic za posamezne sestavine.
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Vnos postavk odpisa je mogoče vnesti s pritiskom na gumb Dodaj, urejati s pritiskom
na gumb Uredi in izbrisati s pritiskom na gumb Briši.

Pri vnosu ali urejanju zapisa o posamezni postavki odpisa je potrebno vnesti
naslednja polja:
•
•

Sestavina (izbira z možnostjo iskanja s pritiskom na gumb Sestavine)
Količina

Vnos postavk odpisa, ki so vezane na sestavnico prodajnega artikla je mogoče vnesti
s pritiskom na gumb Odpis artikla.

Po končanem delu je potrebno zapis o odpisu shraniti s pritiskom na gumb Potrdi.

OPOZORILO: Pri vnosu ali urejanju je potrebno spremenjene podatke potrditi. V
primeru pritiska gumba Nazaj ali tipke ESC, se na novo vneseni podatki ne bodo
shranili.
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5.7 Delo s skladišči
Delo s skladišči ponuja skrbnikom aplikacije celovit pregled nad skladišči in zalogami
sestavin. V splošnem omogoča naslednje funkcije:
•
•
•
•
•
•
•

Materialne kartice – Pregled sprememb stanja zaloge za posamezno
sestavino za izbrano časovno obdobje.
Pregled zalog – Možnost pregleda trenutnih vrednosti zalog za vse
sestavine.
Poraba blagajne – Možnost pregleda porabljenih sestavin za posamezni
zaključek blagajne.
Pregled kala – Možnost pregleda normalnega odpisa sestavine.
Ponovni preračun porabe – Možnost ponovnega izračuna porabe sestavin
vezanih na prodajne artikle za izbrano časovno obdobje.
Nova inventura – Možnost popisa sestavin.
Inventure – Možnost pregleda in tiskanja pregleda sestavin.

5.8 Ponovni preračun porabe
Ponovni preračun porabe se izvede zgolj za izbrano obdobje. Sprememb po izvedbi
izračuna ni možno razveljaviti. Možnost je uporabna le v primeru, kadar je skrbnik
aplikacije spremenil sestavnice prodajnim artiklom, kateri so že zajeti v izdanih
računih in bi na podlagi predhodnih vrednosti prišlo do odstopanj v vrednostih
knjigovodskih listin.

5.9 Izdelava inventure
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa inventure posameznih sestavin. Ob kliku na
gumb Delo s skladišči > Nova inventura se skrbniku prikaže nastavitveno okno za
vnos osnovnih podatkov, potrebnih za izdelavo inventure.
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Pri vnosu podatkov o inventuri je potrebno vnesti naslednja polja:
•
•
•
•

Naziv
Datum
Izbrano skladišče
Imena izvajalcev

V primeru, da izvajalci inventure želijo možnost, da se v primeru odstopanj pri
vrednosti količin posamezne sestavine, te vrednosti prepišejo z vpisanimi je potrebno
izbrani možnost Želite, da izvedena inventura vpliva na vrednosti zalog sestavin?.
Po vnosu osnovnih podatkov je mogoče s nadaljevati s pritiskom na gumb Potrdi.
Naslednje okno omogoča izpis seznama vseh sestavin na privzeti tiskalnik s pritiskom
na gumb Preglednica inventure in vnos dejanskih količin posamezne sestavine.
Količina je vezana na definirano enoto mere za izbrano sestavino.
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OPOZORILO:. V primeru pritiska gumba Nazaj ali tipke ESC, se vneseni podatki ne
bodo shranili.

Po končanem vnosu količine sestavin je potrebno pritisniti na gumb Primerjava
stanja, katero primerja vneseno količino za posamezno sestavino s seštevkom iz
dokumentov knjigovodskih listin. V primeru, da se podatki o količini ne ujemajo
aplikacija obarva izbrane sestavine z rdečo barvo.
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V tem oknu imajo izvajalci inventure pregled nad celotnim seznamom sestavin z
izračunanimi količinami, vnesenimi količinami, ter njihovo razliko. V oknu je mogoče
iz cenika sestavin razbrati tudi izračunan inventurni presežek ali primanjkljaj. Viden
seznam je možno natisniti s pritiskom na gumb Natisni. Vnos inventure se zaključi s
pritiskom na gumb Potrdi.

OPOZORILO:. Podatkov o sestavinah in o inventuri po zaključku ni mogoče več
spremeniti.

5.10 Vodenje financ
V tem sklopu aplikacija omogoča obilico pripomočkov za različne preglede
finančnega poslovanja in računov ter izračuna razlike v ceni (RVC).
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•

•
•
•
•
•
•
•

Blagajniški izkupiček - Pregled in tiskanje dnevnih izkupičkov za določen
zaključek delovnega dne. Funkcija prav tako služi za informativni izračun
davka DDV.
Arhiv računov - Pregled in izpis vseh izstavljenih računov za določeno
časovno obdobje.
Arhiv zaključkov - Pregled vseh opravljenih zaključkov za določeno
časovno obdobje.
Knjiga izdanih računov – Knjigovodski pregled blagajniških zaključkov za
določeno obdobje.
Knjiga prejetih računov – Knjigovodski pregled listin vezanih na delo z
zalogami (dobave, dobropisi, bremepisi, ter odpisi).
Informativni obračun DDV – Izračun informativnega plačila DDV, ter
prikaz stopenj DDV na osnovi skupne prodaje po stroškovnih mestih.
Ostali stroški poslovanja – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja ostalih
stroškov vezanih na poslovanje podjetja.
Izpis podatkov za davčni pregled - Izpis celotnega arhiva računov za
določeno časovno obdobje za potrebe inšpekcije davčnega urada.

5.11 Pregledi
Skrbniki aplikacije imajo na voljo različne preglede glede na poslovanje, delo
strežniškega osebja ter porabe artiklov. Za vsak pregled je privzeto nastavljeno
časovno obdobje enega meseca, skrbnik lahko časovno obdobje poljubno spreminja
v prvem pojavnem okencu posameznega pregleda. V osnovi so omogočeni naslednji
pregledi:
•
•
•
•
•

•

•

Prikaz prometa po dnevih v letu – Prikazuje promet za določen dan v letu.
Prikaz prometa po dnevih - Prikazuje dnevni promet blagajne.
Prikaz prometa po dnevih v tednu - Prikazuje promet blagajne glede na dan
v tednu.
Prikaz prometa po urah - Prikazuje promet blagajne po urah v dnevu.
Izračun RVC po osnovnih skupinah - Izračun razlike v ceni (RVC) na osnovi
skupne prodaje v izbranem časovnem obdobju za osnovne skupine prodajnih
artiklov za določeno obdobje.
Izračun RVC po skupinah - Izračun razlike v ceni (RVC) na osnovi skupne
prodaje v izbranem časovnem obdobju za skupine prodajnih artiklov za
določeno obdobje.
Izračun RVC po prodajnih - Izračun razlike v ceni (RVC) na osnovi skupne
prodaje v izbranem časovnem obdobju po prodajnih artiklih za določeno
obdobje.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izračun RVC po dnevih - Izračuna razlike v ceni (RVC) na osnovi skupne
prodaje v izbranem časovnem obdobju po dnevih prodaje za določeno
obdobje.
Po artiklih - Prikazuje količino prodanih artiklov.
Po skupinah - Prikazuje zneske in količino za posamezno skupino artiklov.
Po osnovnih skupinah artiklov - Prikazuje zneske in količino za posamezno
osnovno skupino artiklov.
Po stroškovnih mestih – Prikazuje promet po stroškovnih mestih.
Po lastni porabi artiklov – Prikazuje količino in bruto nabavno ceno artiklov
lastne porabe strežnega osebja.
Po sestavinah - Prikazuje porabo sestavin, ki so vezane na prodane artikle
Po natakarjih - Prikazuje prodajo strežnega osebja
Po načinih plačila - Prikazuje skupni znesek posameznega načina plačila
Po strankah - Prikaz prodaje vezane na določeno stranko

5.12 Poročilo strežnega osebja
Pri poročilu strežnega osebja ima skrbnik aplikacije celovit pregled tako nad
prometom kot tudi nad evidenco delavnih ur za celotno strežno osebje.
•
•
•
•
•
•
•
•

Evidenca delavnih ur – Možnost prikaza seštevka ur posameznega natakarja
in predvideno izplačilo glede na postavljeno urno postavko.
Dnevnik dela – Možnost prikaza dnevnika dela izbranega natakarja.
Zgodovina tiskanja kopij računov – Možnost prikaza registracije tiskanja
kopije računov za izbranega natakarja.
Dnevnik sprememb računov – Prikaz sprememb računov za izbrano obdobje.
Prikaz prometa natakarja po dnevih - Prikazuje dnevni promet izbranega
natakarja.
Prikaz prometa po dnevih v tednu - Prikaz prometa natakarjev glede na dan
v tednu.
Prikaz prometa po urah - Prikazuje promet natakarjev glede na ure v dnevu.
Prodaja po sestavinah – Prikazuje prodajo sestavin glede na izbranega
natakarja.

5.13 Ceniki
Omogoča upravljanje s cenami artiklov na enem mestu. V tem sklopu lahko
nastavljamo cene artiklov, določimo popuste ter veljavnost cenikov.
•

Cene artiklov – Omogoča enostavno spreminjanje cen posameznih artiklov.
Vsi razpoložljivi artikli so predstavljeni v tabeli. Če se artiklu spremeni cena, jo
je nato potrebno še dodatno uveljaviti pod Uveljavi nove cene.
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•

•

•
•
•

•

Prenos prodajnih cen na druge nivoje – S to funkcijo se prenesejo prodajne
cene artiklov iz prvega nivoja na preostale nivoje. Predhodno nastavljene cene
se prepišejo.
Ustvari nivoje cen s popustom – S to funkcijo se za izbrani nivo cen
izračunajo nove cene z izbranim popustom iz prodajnih cen artiklov prvega
nivoja.
Uveljavi nove cene – S to funkcijo se posodobijo na novo nastavljene cene
artiklov v blagajni.
Izračunaj nabavne cene artiklov – S to funkcijo se posodobijo nabavne cene
artiklov na podlagi vezanih nabavni cen sestavin.
Veljavnost cenikov - Pri veljavnosti cenikov nastavljamo različna obdobja za
veljavo enega izmed treh različnih nivojev cenikov Ob izteku nastavljenega
časovnega obdobja so vrednosti cen ponovno privzete (Veljavna cena 1).
Popusti – Omogočimo količino popusta, ki ga lahko dodelimo posameznemu
artiklu v blagajni.

5.14 Šifranti
V tem sklopu se vpisujejo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodajni artikli – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o prodajnih
artiklih.
Skupine prodajnih artiklov – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o
skupinah prodajnih artiklov.
Osnovne skupine prodajnih artiklov - Možnost vnosa, urejanja ali brisanja
podatkov o osnovnih skupinah prodajnih artiklov.
Stroškovna mesta – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o
stroškovnih mestih.
Sestavine - Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o sestavinah..
Skupine sestavin - Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o skupinah
sestavin.
Sestavnice – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o sestavnicah
sestavin, vezanih na prodajne artikle.
Navodila – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o navodilih za
izdelavo, vezanih na prodajne artikle.
Skladišča – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o skladiščih.
Dobavitelji - Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o dobaviteljih
sestavin.
Strežno osebje – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o strežnem
osebju.
Stranke – Možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o strankah podjetja.
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5.15 Delo s prodajnimi artikli
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o prodajnih
artiklih. Pri vnosu podatkov o prodajnih artiklih je potrebno vnesti naslednja polja:
•
•
•

Naziv
Skupina prodajnih artiklov
Enota mere prodajnega artikla

Kot je razvidno iz slike, ima skrbnik aplikacije možnost vnosa treh različnih nivojev
cen, katere veljajo za različna časovna obdobja, katera so definirana v oknu Ceniki >
Veljavnost cenikov.

OPOZORILO:. Nove cene artiklov je potrebno potrditi s pritiskom na gumb Ceniki >
Uveljavi nove cene.
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Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa dodatnih podatkov o artiklu. Kot je razvidno iz
zgornje slike ima skrbnik možnost vnosa neto nabavne cene, katero lahko vnese sam
ali jo pridobi s pomočjo sestavnic s klikom na gumb Priporočena cena. Iz tega okna
je mogoče dostopati tudi do podatkov o sestavnicah, vezanih na izbrani artikel s
klikom na gumb Sestavnice. Prodajnemu artiklu je mogoče določiti tudi barvo, katera
je razvidna pri bližnjicah prodajnih artiklov v prodajnem oknu blagajniškega modula.

5.16 Delo s sestavinami
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o sestavinah. Pri
vnosu podatkov o sestavinah je potrebno vnesti naslednja polja:
•
•
•
•

Naziv
Skupina sestavin
Enota mere sestavine
Privzeta količina mere

OPOZORILO:. Privzeta količina mere sestavine je vrednost na sestavnici, ki se glede na
količino, odšteva pri porabi prodajnega artikla.
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5.17 Delo s sestavnicami
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o sestavnicah
sestavin, vezanih na prodajne artikle. Vnos sestavnic je pomemben zaradi pravilnega
beleženja porabe sestavin vezanih na prodajo prodajnih artiklov. Sestavnice je
mogoče izdelati s klikom na izbran prodajni artikel.

Sestavine je mogoče dodati s klikom na gumb Dodaj ali urediti s klikom na gumb
Uredi.

Pri vnosu ali urejanju zapisa o posamezni sestavini je potrebno vnesti naslednja polja:
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•
•

Sestavina (izbira z možnostjo iskanja s pritiskom na gumb Sestavine)
Količina

V primeru, da skrbnik ne želi, da bi se izbrana sestavina razkljiževala v dokumentih
porabe prodajanih artiklov to možnost odkljuka v oknu izbrane sestavine ali v
seznamu sestavnic pred nazivom izbrane sestavine. Po končanem delu je potrebno
zapis o dobavi shraniti s pritiskom na gumb Potrdi.

OPOZORILO:. V primeru spremembe sestavnic je potrebno za pravilno izračunavanje
porabe, ponovno preračunati podatke o porabi s pritiskom na gumb Delo s skladišči >
Ponoven preračun porabe.

5.18 Delo s strežnim osebjem
Skrbnik aplikacije ima možnost vnosa, urejanja ali brisanja podatkov o strežnem
osebju. Vnos podatkov o strežnem osebju je ključnega pomena za delovanje
blagajniškega modula. Pri vnosu podatkov o strežnem osebju je potrebno vnesti
naslednja polja:
•
•
•

Identifikacijska številka (geslo dolgo največ 7 znakov, potrebno za
identifikacijo in delo v blagajniškem modulu)
Prikazano ime natakarja
Naziv/Ime in priimek natakarja
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Skrbnik ima možnost dodeljevanja pravic natakarju, vezanih na pregled dnevne
prodaje s klikom na zavihek Dnevni pregledi z naslednjimi možnostmi:
V predelu Prodaja natakarja so pravice vezane na pregled prodaje izbranega
natakarja:
•
•
•
•
•
•

Po artiklih – Pregled prodaje po artiklih za izbranega natakarja.
Po načinih plačila – Pregled prodaje po načinih plačila za izbranega
natakarja.
Po lastni porabi artiklov – Pregled prodaje po lastni porabi artiklov za
izbranega natakarja.
Po skupinah – Pregled prodaje po skupinah prodajnih artiklov za
izbranega natakarja.
Po računih s popusti – Pregled prodaje po izdanih računih s popusti za
izbranega natakarja.
Po sestavinah – Pregled prodaje po sestavinah vezanih na prodajne artikle
za izbranega natakarja.
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V predelu Skupna prodaja so pravice vezane na pregled prodaje celotnega strežnega
osebja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Po natakarjih - Prikazuje prodajo strežnega osebja.
Po načinih plačila - Prikazuje skupni znesek posameznega načina plačila.
Po artiklih - Prikazuje količine prodanih artiklov.
Po lastni porabi artiklov – Prikazuje količino in bruto nabavno ceno
artiklov lastne porabe za posameznega natakarja.
Po skupinah - Prikazuje zneske in količino za posamezno skupino artiklov.
Po računih s popusti – Prikazuje izdane račune, katerim je bil dodeljen
popust.
Po sestavinah - Prikazuje porabo sestavin, ki so vezane na prodane artikle.
Po natakarjih – Prikazuje pregled prodaje po strežnem osebju

Skrbnik ima možnost dodeljevanja ostalih pravic natakarju s klikom na zavihek Računi
z naslednjimi možnostmi:
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Dovoljeno spreminjanje nastavitev blagajne – Izbrani natakar ima
možnost spreminjanja nastavitev vezanih na posamezni blagajniški modul.
Za to možnost ni potrebna prijava v sistem blagajniškega modula.
Dovoljeno odpiranje miz drugih natakarjev – Izbrani natakar ima
možnost pregleda odprtih miz (shranjenih računov) drugih natakarjev. Prav
tako lahko s klikom na izbrano mizo, le to prevzame na svoje ime.
Dovoljen izhod iz blagajne – Izbrani natakar ima možnost izhoda iz
blagajniškega modula.
Dovoljeno dodajanje popusta na postavko – Izbrani natakar ima
možnost dodajanja popusta na izbrano posamezno postavko na računu.
Dovoljeno popravljanje količine – Izbrani natakar ima možnost
spreminjanja količine izbrane postavke na računu.
Dovoljeno brisanje postavke – Izbrani natakar ima možnost izbrane
postavke na računu.
Dovoljen pregled izdanih računov – Izbrani natakar ima možnost
pregleda, tiskanja in urejanja izdanih računov od obdobja zadnjega
zaključka. V primeru, da ima izbrani natakar dodeljeno pravico odpiranja
miz drugih natakarjev, so na seznamu prikazani tudi drugi izdani računi
drugih natakarjev od obdobja zadnjega zaključka.
Dovoljena menjava načina plačila na računu – Izbrani natakar ima
možnost menjave načina plačila za izbran račun pred izdajo. Pravica
menjave načina plačila po izdaji računa je vezana na pravico pregleda
izdanih računov.
Dovoljeno dodajanje popusta na računu – Izbrani natakar ima možnost
dodajanja popusta na izbran račun. Po izdaji računa dodajanje popusta ni
mogoče.
Dovoljen prenos na lastno porabo – Izbrani natakar ima možnost
prenosa artiklov na lastno porabo, kjer se obračuna bruto nabavna cena
posameznega artikla na postavki.
Dovoljena menjava stranke na računu – Izbrani natakar ima možnost
menjave stranke na računu za izbran račun pred izdajo. Pravica menjave
stranke na računu po izdaji računa je vezana na pravico pregleda izdanih
računov.
Dovoljen storno računa - Izdani natakar ima možnost preklica (storno)
izdanega računa. Pravica preklica je vezana na pravico pregleda izdanih
računov.

83

limeMINT – navodila za uporabo

5.19 Obvestila
Skrbnik aplikacije lahko preko obvestil sproti obvešča svojo strežno osebje o
aktualnih ponudbah, sestankih in drugih dogodkih, katera se strežnemu osebju
izpišejo ob prijavi v sistem blagajniškega modula. Prav tako skrbnik dobiva z obvestili
povratne informacije o zaključkih delovnih izmen, končnemu zaključku blagajne ter
morebitnih sprememb že izdanih računov.

Skrbnik aplikacije lahko izdela novo obvestilo za natakarje s klikom na gumb
Obvestila > Ustvari obvestilo za natakarje, kjer mora vnesti zadevo obvestila ter
samo obvestilo. Vnešene podatke potrdi s pritiskom na gumb Potrdi. Kasneje ima
skrbnik aplikacije možnost izbire prejemnikov (izbranih natakarjev, katerim želi poslati
obvestilo). Obvestilo je nato mogoče poslati s pritiskom na gumb Potrdi.
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Natakarju se ob prvi prijavi v sistem v blagajniškem modulu prikaže poslano
obvestilo.

5.20 Nastavitve
•
•
•
•
•

Bližnjice prodajnih artiklov na zaslonu – Dodajanje bližnjic prodajnih artiklov
na zaslon blagajniškega modula.
Podatki o podjetju – Nastavitev podatkov o podjetju. Podatki o podjetju so
obvezni za pravilno delovanje blagajniškega modula.
Poslovne enote – Nastavitev podatkov za posamezne poslovne enote
podjetja.
Nastavitve poslovanja - Določitev roka (valute) za plačilo dobavnic.
Nastavitve obveščanja – Določanje načina obveščanja skrbnika aplikacije za
določen dogodek, ki se zgodi v blagajniškem modulu. V primeru mail
obveščanja se vsa obvestila pošljejo na mail iz nastavitev podatkov o podjetju.
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•
•

•

Profili stilov tiskanja – Nastavitev različnih profilov glave in noge pri tiskanju
računov ter zaključkov.
Nastavitev tiskanja:
o Profil hitrega tiskanja – Nastavitev profila tiskalnika.
o Profil stilov tiskanja – Nastavitev stila tiskanja.
o Hitro tiskanje – Omogočanje možnosti hitrega tiskanja.
o Tiskanje prodaje po načinih plačila na zaključku – Omogočanje izpisa
prodaje po načinih plačila na zaključku.
o Tiskanje grafikona prodaje po načinih plačila na zaključku –
Omogočanje izrisa grafikona prodaje po načinu plačila na zaključku. Ta
možnost je na voljo le v primeru, kadar je izključeno hitro tiskanje.
o Tiskanje prodaje po stroškovnih mestih na zaključku – Omogočanje
izpisa prodaje po stroškovnih mestih na zaključku.
o Tiskanje prodaje po strežnem osebju na zaključku – Omogočanje
izpisa prodaje po strežnem osebju na zaključku.
o Tiskanje grafikona prodaje po strežnem osebju na zaključku Omogočanje izpisa prodaje po strežnem osebju na zaključku. Ta
možnost je na voljo le v primeru, kadar je izključeno hitro tiskanje.
o Tiskanje na več strani – Omogočanje možnosti tiskanja na več strani. V
primeru uporabe termalnega tiskalnika, ta možnost ni priporočljiva.
Preveri posodobitve - V primeru ustrezne licence ima upravitelj možnost
posodobitve programske opreme.

OPOZORILO:. V primeru uporabe hitrega tiskanja, se tiskanje izvede na privzeto
nastavljenem tiskalniku okolja Windows.

OPOZORILO:. Izvedba posodobitve je mogoča zgolj, če so zaprti vsi ostali limeMINT
moduli.

5.21 Izhod iz skrbniškega modula
Izhod iz aplikacije limeManager in vrnitev v okolje Windows.
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6 Pogosto zastavljena vprašanja
Do knjižice pogosto zastavljenih vprašanj lahko skrbnik aplikacije dostopa preko
skrbniškega modula limeManager s klikom na gumb Pogosto zastavljena vprašanja,
znotraj zavihka Sistem ali direktno preko spletne strani proizvajalca programske
opreme, ki je dosegljivo na https://www.wictorycommerce.si/faq, kjer se izbere
kategorija limeMINT ali uporabi iskalno okence.

6.1 Kako se spremenijo nabavne cene?
Nabavne cene je potrebno spremeniti za vsako sestavino posebej. Možnost
spremembe nabavne cene se avtomatsko ponudi pri vnosu postavk dobavnic. Na
podlagi sprememb je zaželeno, da se na novo preračunajo nabavne cene posameznih
artiklov, kar se opravi s klikom na Ceniki > Izračunaj nabavne cene artiklov.

6.2 Kako se vnesejo zaloge?
Zaloge sestavin se vnesejo s klikom na gumb Delo z zalogami > Dobave.

6.3 Kako se spremeni barva prodajnega artikla?
Barva prodajnega artikla, katera se prikaže na bližnjicah v blagajni se spremeni z
urejanjem želenega artikla v Šifranti > Prodajni artikli in nato s klikom na zavihek
Dodatno.

6.4 Kako se spremeni barvo skupine bližnjic na blagajniškem
zaslonu?
Barva skupine bližnjic se spremeni z urejanjem želene skupine v Nastavitve >
Bližnjice prodajnih artiklov na zaslonu.

6.5 Kako izpišem podatke za davčni pregled?
Strukturirana oblika računov v tekstovni datoteki, ki je v skladu z 38. členom ZDavP-2
se shrani s klikom na gumb Vodenje financ > Izpis podatkov za davčni pregled.
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6.6 Kako se izda račun za stranko?
Račun za stranko se izda v blagajniškem modulu, kjer je potrebno pri izdelavi računa
pritisniti na gumb Stranka. Spremembo stranke je mogoče narediti tudi naknadno v
blagajniškem modulu pred izvedbo zaključka v meniju Računi, izbiro želenega računa
in pritiskom na gumb Stranka.

6.7 Kako naredim storno računa?
Storno računa se izvede v meniju Računi, izbiro želenega računa in pritiskom na
gumb Storno.

6.8 Kako arhiviram podatke oziroma ustvarim varnostno kopijo
podatkovne baze?
Podatke je mogoče arhivirati v blagajniškem modulu na dva načina:
•
•

Ročno arhiviranje v Nastavitve > Arhiviranje > Ročno arhiviranje
Samodejno arhiviranje po vsakem 7 zaključku. Samodejno arhiviranje se izvede
v Nastavitve > Arhiviranje > Omogočeno avtomatsko tedensko
arhiviranje podatkov

Zaradi zaščite pred nepredvidljivimi naravnimi nesrečami, računalniškimi okvarami ali
nezgod s strani človeškega faktorja vam priporočamo, da arhiv podatkov shranjujete
na drug medij (namenski trdi disk, NAS sistem, USB ključek ali drugo pomnilno
enoto).
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7 Pomoč in podpora
V primeru dodatnih vprašanj, napak v dokumentaciji ali delovanju programske rešitve,
se obrnite na vašega pooblaščenega ponudnika programske opreme ali generalno na
spletni poštni predal info@wictorycommerce.si.
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