SPC ŽUPAN MIRAN s.p., Poslovna programska oprema www.spc-zupan.si
e-naslov: spczupan@spc-zupan.si
Tomanova pot 9, 1251 Moravče, Tel: 01/564-40-07, GSM:041/620-753

CENIK nakupa / najema posameznih programov in modulov
Kot smo že omenili, se posamezni moduli vključujejo po potrebi in želji stranke, zato je temu prilagojen tudi cenik. Cene veljajo od 1.01.2017 do preklica in veljajo za namestitev na enem računalniku. Ob nakupu programa ima stranka pravico do
2. ur - brezplačne pomoči pri uvajanju v samo delo s programom. Sama namestitev programov in s tem povezane nastavitve
so brezplačne!
Enouporabniška licenca oziroma delo v mreži
Poslovni programski paket podpira prenosljive licence, kjer velja, da je programska oprema lahko nameščena na poljubno število računalnikov v podjetju, vendar vsak uporabnik potrebuje (in plača) svojo licenco. Velja poudariti, da predstavlja nakup
programa hkrati tudi licenco do uporabe na enem osebnem računalniku. Doplačilo za vsak dodaten računalnik v mreži na
isti lokaciji znaša 30% nakupne vrednosti inštalirane programske opreme, na drugi lokaciji ali na prenosnem računalniku pa
50% nakupne vrednosti programske opreme.
Licenca zo knjigovodske servise
Program je prednastavljeno omejen delu z dvema komitentoma - lastno firmo in t.i. testno firmo, ki služi za učenje oziroma
testne namene. V primeru potrebe po več komitentih (računovodski servisi) in sklenjeni vzdrževalni pogodbi je otvoritev
vsakega nadaljnjega komitenta brezplačna, v nasprotnem primeru pa se vsak nadaljnji komitent zaračunava 20 € / licenco
(oziroma po dogovoru glede na število licenc za delo)
NAJEM PROGRAMSKE OPREME - osnovni pogoji
Zakaj bi kupovali sorazmerno drago programsko opremo, če jo lahko preprosto najamete ? Prednosti najema so velike:
•
bistveno manjši začetni stroški investicije
•
najem vključuje polne verzije programa z vsemi moduli
•
vse nadgradnje (tako zakonsko predpisane kot sistemske) so brezplačne
•
v ceno najema je všteto že osnovno vzdrževanje in pomoč pri delu (razen potnih stroškov).
•
ni časovne omejitve glede trajanja najema (najem lahko preprosto prekličete en mesec pred željenim zaključkom
pogodbe, minimalna doba najema je 1. leto)
NAJEM PROGRAMSKE OPREME - knjigovodski servisi
Poleg osnovnih pogojev imajo računovodski servisi še naslednje prednosti
•
možnost dela z 99 komitenti
•
vrednost najema se sorazmerno povečuje s številom aktivnih komitentov
•
nekateri programi (Gotov. Blagajna, Potni nalogi) so ob nakupa kompleta brezplačni

Cenik najema (in pripadajočega vzdrževanja) programske opreme
Vrednost najema
glede na število komitentov
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Najem programa Fakturiranje
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Najem programa Materialno Poslovanje
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Najem programa Trgovina Maloprodaja
•
MP Materialno poslovanje (kompletno)
•
MP POS Blagajna
Za vsako dodatno blagajno oz. prodajno mesto (posl. enoto)
•

15
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Najem programa Plače

22
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Najem programa Plače + Plačilni Nalogi

25
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48

1
Najem programa Plače + PN + Plač. lista v nemškem jeziku

30

33

38

43

48

53

Osnovna verzija:

Glavna Knjiga s Saldakonti vsebuje
Matični šifranti

220 €

- matični podatki o komitentu / firmi (možnost dela do 99 komitentov)
- nastavitev poslovnega leta
- servisni programi (backup, nastavitve, avtorizacija)

Skupni šifranti

- seznam poslovnih partnerjev (kupci, dobavitelji)
- seznam poštnih številk in krajev
- seznam davčnih uradov
- seznam stopenj DDV

Šifranti GLK

- seznam kontnih razredov
- seznam kontov (+ možnost zamenjave šifre konta)
- seznam skupin knjiženih dokumentov (grupe dokumentov)
- seznam stroškovnih mest
- seznam tipov blagajniških prejemkov ali izdatkov
- seznam oznak finančnih instrumentov
- seznam nasprotnih sektorjev
- poseben modul za brisanje matičnih šifrantov z kontrolo obstoječih podatkov

Kniženje

- knjiženje podatkov v Glavno Knjigo

Pregledi / Izpisi

- izpis kartice knjiženja (glavna knjiga)
- izpis dnevnika knjiženja po različnih kriterijih
- izpis naloga za vknjižbo
- izpis salda knjiženja (po posameznem kontu, po vseh kontih, po kontnih razredih, po
dokumentih – sumarno)
- bruto bilanca po kontih in kontnih razredih, bilanca uspeha, bilanca po AOP šifrah
- SALDAKONTI z vsemi izpisi (kartice knjiženja, odprte - zaprte postavke, zapiranje
saldakontov, kontrola datuma zapiranja, pregled knjiženja po partnerjih – kartice, saldo,
pregled knjiženja in salda po naspr. sektorjih, izpis IOP obraca ...)
- kontrola knjiženih podatkov (saldo, logične napake)
- evidenca knjiženj (opravljenega računovodskega dela)
Prenos podatkov Glavne Knjige FURSu v zapisu kot ga predvideva zakon (Uradni list
štev. 59/2007 in 126/07)

Moduli za doplačilo
- STROŠKOVNA MESTA z vsemi izpisi ( pregledi knjiženja po posameznem
kontu ali stroškovnem mestu, sumarno po stroškov. mestih )

40

- Uvoz BANČNIH IZPISKOV TRR
Poseben modul za uvoz bančnih izpiskov vašega TRR direktno v glavno knjigo. Modul omogoča branje ISO SEPA 20022 XML formata bančnih izpiskov in
direkten uvoz v GK. Pri uvozu se tudi shranijo TR računi poslovnih partnerjev v
naš šifrant

90

2

Knjiga PREJETIH - IZDANIH računov z obračunom DDV
vsebuje
Matični šifranti

Osnovna verzija:

150 €

- GLEJ Matični šifranti Glavne Knjige

Skupni šifranti
Kniženje

- GLEJ Skupni šifranti Glavne Knjige
- Knjiga Prejetih računov
- Knjiga Izdanih računov

Pregledi / Izpisi

- izpisi knjige prejetih računov (po vseh partnerjih, po posameznem partnerju, po zaporedni številki knjižbe, po datumu obdobja DDV, po datumu prejema listine, po datumu
valutacije, po datumu računa)
- izpisi knjige izdanih računov (po vseh partnerjih, po posameznem partnerju, po zaporedni številki knjižbe, po datumu obdobja DDV, po datumu valutacije, po datumu računa)
- mesečni obračun DDV z izpisom obrazca DDV-O
- prenos obrazca DDV-O v XML obliki na davčni portal e-davki
- posebni izpisi davčnih knjig (popravki vstopnega DDV, popravki izstopnega DDV za
vse evidence, pregled razlike med datumom prejema in datumom obdobja DDV, pregled nakupa nepremičnin ali osnovnih sredstev)
- Prenos podatkov Knjige P-I računov FURSu v zapisu kot ga predvideva zakon
(Uradni list štev. 59/2007 in 126/07)

Moduli za doplačilo
- prenos knjige P-I računov v program GLK
- Vnos in evidenca plačil prejetih (izdanih) računov s pregledi obveznosti
oziroma zapadlosti terjatev
- STROŠKOVNA MESTA z vsemi izpisi ( pregledi knjiženja po posameznem
stroškovnem mestu za vse davčne knjige)
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40
40
40

Cena:

Gotovinska Blagajna (glavna knjiga) vsebuje

50 €

Matični šifranti

- GLEJ Matični šifranti Glavne Knjige

Skupni šifranti

- GLEJ Skupni šifranti Glavne Knjige

Šifranti Blagajne

- seznam stroškovnih mest
- seznam tipov prejemkov / izdatkov
- EVRO blagajniški prejemki

Kniženje

- EVRO blagajniški izdatki
- izpis blagajniškega dnevnika na določen dan (EUR)

Pregledi / Izpisi

- izpis blagajniškega dnevnika za obdobje od – do (EUR)
- izpis blagajniškega dnevnika po stroškovnih mestih (EUR)
- izpis blagajniškega dnevnika po tipih prejema /izdaje (EUR)
- Devizni blagajniški prejemki

Devizna Blagajna

- Devizni blagajniški izdatki
- izpis blagajniškega dnevnika na določen dan (DEV)
- izpis blagajniškega dnevnika za obdobje od – do (DEV)
- izpis blagajniškega dnevnika po stroškovnih mestih (DEV)
- izpis blagajniškega dnevnika po tipih prejema /izdaje (DEV)

Cena:

Potni nalogi vsebuje

50 €

Matični šifranti

- GLEJ matični šifranti Glavne Knjige

Skupni šifranti

- GLEJ Skupni šifranti Glavne Knjige

Šifranti POTNI

- seznam avtomobilov
- seznam relacij
- seznam vrednosti dnevnic
- seznam vrednosti kilometrin

Kniženje

- vnos potnih nalogov
- evidenca nakupa goriva

Pregledi / Izpisi

- pregledi potovanj po datumu potovanja, po tipu avtomobila, po nazivu stranke, po relaciji,
po potniku
- izpis stanja števcev
- pregled datumov naslednjih registracij
- Evidenca nakupa goriva z izpisi po avtomobilih, povprečna poraba
- Obračun dnevnic
Program je brezplačen ob nakupu kompleta SPECTER

Cena:

OSNOVNA SREDSTVA vsebuje
Matični šifranti

Pregledi / Izpisi

90 €

- GLEJ matični šifranti Glavne Knjige
- Seznam osnovnih sredstev + seznam skupin osnovnih sredstev
- Seznam statističnih skupin
- Informativni mesečni izračun amortizacije za vse ali posam. skupino OS
- Informativni letni izračun amortizacije za vse ali posam. skupino OS
- Izračun amortizacije OS ob zaključku poslovnega leta + arhiviranje izračuna +
možnost preklica
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Cena:

490 €

TRGOVINA MALOPRODAJA vsebuje
Materialno
Poslovanje

- Vsi šifranti, ki so prisotni že v materialnem poslovanju
- Specifične preglede in izpise za verzijo Maloprodaja (prevzemni list, TDR, obračun
DDV, materialne in finančne kartice...)

PC BLAGAJNA

- podpora POS tiskalnikom, avtomatsko odpiranje predala, zajem z čitalcem črtne
kode, potrjevanje podatkov o računu na FURS, izpis QR kode, možen prikaz podatkov na dodatnem LCD prikazovalniku, blagajniški dnevniki, izdaja računov za pravne
osebe, izpis računov za proračunske uporabnike, pregled DDV 9

Najem:

15 €/mesec

POS BLAGAJNA (samostojen modul)
PC BLAGAJNA

POS Blagajna brez podpore materialnemu poslovanju, namenjena storitveni dejavnosti. Vsebuje pa vse šifrante glavnega programa (partnerji, artikli / storitve9) zato je
mogoč enostaven prehod na polno verzijo programa
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Osnovna verzija:

Fakturiraje vsebuje
Matični šifranti
Skupni šifranti
Šifranti RAČUNI

Kniženje
Pregledi / Izpisi

150 €
- GLEJ Matični šifranti Glavne Knjige
- GLEJ Skupni šifranti Glavne Knjige
- seznam skladišč
- seznam skupin (grup) artiklov / storitev
- seznam artiklov (cenik, tuja valuta in opisi artiklov) / storitev
- seznam stroškovnih mest pri fakturiranju
- seznam dodatnih besedil na izpisu računa, predračuna ...
- Izdaja računov
- Izdaja predračunov / ponudb s prenosom v fakturiranje
- pregled Izdanih računov (poljubno)
- pregled Izdanih računov (fakturna knjiga)
- pregled DDV iz fakturiranja
- analiza poslovanja: pregled izdanih računov po kupcih (analitično, sumarno)
- analiza poslovanja (lestvica najboljših strank)
- vnos plačil računov (možnost plačila na 5 obrokov)
- evidenca prejetih predplačil
- pregled neplačnikov
- izdaja opominov
- pregled izdanih računov po komercialistih, potnikih
- saldo izdanih računov (analitično - po izdanih računih, tipih plačila, mesecih9)
- saldo izdanih računov (grafični pregled - skupaj, po komercialistih, po str.mestu ..)

Moduli za doplačilo
- prenos izdanih računov v knjigo IR (DDV) ali GLK
- stroškovna mesta: pregled izd. računov (sumarno po vseh kupcih,
analitično, po posameznem stroškovnem mestu, po mesecih ...)
- analiza poslovanja (pregled profitabilnosti izdanih računov v povezavi
z materialnim poslovanjem)

40

- izdelava računa za Proračunskega uporabnika, kreiranje ustrezne XML
datoteke za uvoz v bančni program stranke

65

Osnovna verzija:

MATERIALNO POSLOVANJE vsebuje
Matični šifranti
Skupni šifranti
Šifranti MATERIAL

Kniženje

Pregledi / Izpisi

20
40

180 €

- GLEJ Matični šifranti Glavne Knjige
- GLEJ Skupni šifranti Glavne Knjige
- seznam skladišč
- seznam skupin (grup) artiklov / storitev
- seznam artiklov (cenik, tuja valuta in opisi artiklov) / storitev
- prejem artiklov v skladišče
- vračilo artiklov v skladišče
- izdaja artiklov iz skladišča
- KARTICA artikla (prejem, izdaja, komplet)
- zaloga za VSE artikle (tudi po grupah)
- prenos izdajnic v progam FAKTURIRANJE
- pregled PROMETA artiklov po PARTNERJIH (kupcih, dobaviteljih)
- pregled minimalne, optimalne zaloge
- vrednotenje zaloge (po PNV, ZNC, PC 9 )

Moduli za doplačilo
- izdelava Inventure (popisna lista, vrednotenje, vnos stanja, možna avtomatska inventura, zaključek in izdelava dokumenta o viških in manjkih
6

65

PLAČE
Matični šifranti
Skupni šifranti

Obračun Plač

Pregledi / mesečni

Pregledi / letni

- GLEJ Matični šifranti Glavne Knjige
- GLEJ Skupni šifranti Glavne Knjige
- kadrovska evidenca
- seznam bank
- seznam delovnih mest
- seznam koeficientov delovne dobe in stalnosti pri firmi
- seznam kreditov po zaposlencih
- fiksni mesečni podatki, nastavitve
- procenti prispevkov, transakcijski računi za nakazila prispevkov
- vnos mesečnih podatkov o opravljenem delu
- vnos morebitnih boleznin za tekoči mesec
- vnos odtegljajev
- vnos in obračun bonitet
Izračun plače za posameznika ali celotno firmo
Izračun regresa za posameznika ali celotno firmo
- kumulativni izpis izplačanega OD / REGRESA
- prispevki in davki
- mesečna kartica izplačil
- izpis zakonsko določenih poročil (obrazec REK 1, iREK 1 - po posameznem zaposlenem, PL obrazec za prikaz davka na izplačane plače, XML ... )
- izpis prejemkov, prispevkov in plačane dohodnine ob koncu leta za projavo dohodnine davčnemu uradu
- Letna kartica izplačil OD za posamezne delavce po mesecu izplačila
- Letna kartica obračuna OD za posam. delavce po mesecu obračuna
- Letna kartica obračuna delovnih ur in nagrajevanja

PLAČE (cenik)
- od 1 do 3 zaposlena
- od 4 do 10 zaposlenih
- od 11 do 20 zaposlenih
- nad 20 zaposlenih
Računovodski servis (neomejeno število zaposlenih, možnost dela za
99 komitentov - firm - glej stran 1)

PLAČILNI NALOGI

Cena
kompleta

Najem
€/mesec

299
350
400
500

22
26
30
38

650

45

110 €
Najem: 12 €/mesec
Poseben modul za kreiranje plačilnih nalogov, zneske poberemo kar iz mesečne
rekapitulacije obračuna plač. Uporabnik lahko vsak plačilni nalog še uredi ali doda
svojega. Izpis plačilnega naloga je možen na oba predpisana obrazca (neskončni
papir ali posamezni listi). Kot opcijo pa program nudi tudi prenos kreiranih plačilnih
nalogov (kot paket) v bančni program stranke preko predpisane izmenjevalne
datoteke (TKDIS.TXT, ZBS XML, ISO 20022 verzija 3.x in 4.x).

7

Ostali programi iz naše ponudbe
xLABEL (izpis črtne kode / deklaracij) vsebuje

120

Poljuben izpis črtne kode EAN 13, poljuben izpis deklaracij, kreiranje
predloge In možnost njenega kasnejšega ponovnega izpisa, povezava
z šifrantom artiklov

Mesečno vzdrževanje nakupljene programske opreme (ne velja za najem)
V primeru sklenitve vzdrževalne pogodbe ob nakupu se stranki priznajo naslednje ugodnosti:
• Popust na nadgradnje (znotraj poslovnega leta) verzij že inštaliranih programov
• Prednost pred ostalimi strankami in s tem bistveno krajši odzivni čas (od 1 do 3 delovne dni)
• Popust ob eventuelnem mesečnem obisku v višini 10 %
• Popust pri nakupu novih programov ali modulov v višini 10%
• Na ostale delovne (programerske) ure se prizna 10 % popust
Vzdrževalna pogodba za program Glavna Knjiga s Saldakonti

12

Vzdrževalna pogodba za program Davčne evidence

10

Vzdrževalna pogodba za program Gotovinska Blagajna

2

Vzdrževalna pogodba za program Osnovna sredstva

7

Vzdrževalna pogodba za program Fakturiranje

10

Vzdrževalna pogodba za program Materialno Poslovanje

12

Vzdrževalna pogodba za program Trgovina Maloprodaja

12

Vzdrževalna pogodba za program Plače

19

Še enkrat pa opozarjamo na možnost NAJEMA PROGRAMSKE OPREME, ker so ti stroški bistveno
MANJŠI !
CENIK nadgradenj (iz katerekoli prejšnje verzije)
V primeru, da nimate sklenjene vzdrževalne pogodbe, lahko nadgradite svoje programe, ki so starejši od dveh
let na zadnjo verzijo, vendar so pogoji odvisni od stranke, načina sodelovanja in sprememb zakonodaje med
zadnjo kupljeno verzijo in sedanjo. V vsakem primeru, pa cena ni višja od trenutne cene samega programa (glej
cenik), priznava pa se tudi določen popust zaradi »zvestobe« in same nadgradnje. Popust se določa za vsako
stranko posebej glede na dosedanje sodelovanje.
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