Posodobite pisarno
Davčne blagajne in pisarna v oblaku

Davčne blagajne
Obvezna uporaba od 2. 1. 2016 za VSE račune
plačane z gotovino ali karticami.
Zakonodaja: ZDavPR - Zakon o davčnem potrjevanju
računov
Račun se PRED IZPISOM pošlje preko internetne
povezave na FURS v potrditev.
Predpisan je način številčenja in
obvezni dodatni elementi računa
(ZOI, EOR in QR koda).

Pokličite nas in skupaj bomo našli
rešitev za vas!

Najem programske opreme

Nakup programske opreme

Mesečni najem, redne nadgradnje, podpora,
obveščanje o novostih...

Neomejena uporaba, možnost vzdrževalne pogodbe,
6 mesecev garancije...

Gostinstvo
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Storitve

Šifrant artiklov, cenik, »mini«
kosovnice
Izdaja POS računov z davčnim
potrjevanjem
Prejemi blaga, avtomatski
odpis in izpisi zalog
Finančno ali količinsko vodenje
zalog živil
Naročila po mizah, izpis v
kuhinjo, prenos
naročil med
natakarji…
Davčne evidence
Pregledi in statistike
Od

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Šifrant artiklov, cenik
Izdaja POS računov z davčnim
potrjevanjem
Možnost izpisa A4 računa
Davčne evidence
Knjiga gostov
Hitra blagajna na dotik,
primerna za manjše število
postavk
Pregledi in statistike
Izvoz podatkov za
računovodstva

19 €

Od

Mesečno + DDV

Od

Trgovina
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

14,75 €

Od

Mesečno + DDV

325 €

Od

Nakup + DDV

Šifrant artiklov, cenik
Izdaja POS računov z davčnim
potrjevanjem
Možnost izpisa dobavnice in A4
računa
Prejemi blaga, avtomatski
odpis in izpisi zalog
Davčne evidence
Kartice zvestobe
Pregledi in statistike
Izvoz podatkov za
računovodstva

25 €

Mesečno + DDV

250 €

Od

Nakup + DDV

425 €

Nakup + DDV

Spletna stran: www.melom.si

Melom d.o.o. Tržič

E-pošta: trgovina@melom.si

Balos 1, 4290 Tržič

Facebook: facebook.com/melomtrzic

Tel.: 04 592 50 10, Fax: 04 592 49 01

Cene so v Evrih in ne vsebujejo DDV. Za napake se opravičujemo!

Strojna oprema
Za uporabo programa vam nudimo različne tipe naprav. Možnost uporabe zaslona na dotik, različna dodatna
oprema… Opremo lahko kupite ali izkoristite ponudbo leasinga za opremo.

Tablični računalnik

Vse v enem

Prenosnik ali PC

Programski paket Storžič
Prodaja
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

šifranti strank s kontakti
šifranti artiklov, več cenikov
nabava: naročila, prevzemi,
kalkulacije
prodaja: ponudbe, naročila,
dobavnice, računi
skladišča: interni premiki,
komisija, inventura
zaloge: pregledi, "zaležane"
zaloge
pregledi in statistike prodaje in
nabave
grafični prikaz podatkov
uporaba slik artiklov na
dokumentih
možnost uporabe v več jezikih
možnost povezave s spletnimi
trgovinami

Proizvodnja
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

kosovnice (običajne, variantne)
razpis proizvodnje, proizvodni
nalogi
kalkulacije potrebnega
materiala
odpisi materiala, prevzemi iz
proizvodnje
vodenje medfaznih zalog in
nedokončane proizvodnje
spremljanje kakovosti v
proizvodnem procesu
Prijava in odjava delavcev
pregledi in razporejanje strojev
in delavcev

Proizvodnja je kompleksen proces,
zato programe prilagodimo
potrebam uporabnika!

Storžič je zasnovan kot celovit informacijski sistem,
kjer so moduli medsebojno povezani in podatki čim bolj
avtomatsko prehajajo med moduli. Mogoče so povezave
in izmenjava podatkov s programi drugih proizvajalcev
ter enostavni izvozi podatkov v Microsoft Excel.
Gostovanje Melom - z aplikacijami lahko gostujete tudi
na naših strežnikih, kar je zelo primerno za uporabo z
več lokacij (npr. trgovske verige). Zagotovljena je varnost
podatkov in visoka stopnja dostopnosti, obenem pa
vsem uporabnikov zagotovi tekoče podatke in omogoči
tudi enostavno izmenjavo dokumentov.

Računovodstvo
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Davčne knjige in obračun DDV
Avtomatsko kontiranje računov
in ročnih knjižb
Glavna knjiga s saldakonti
Povezava z e-bankami (uvoz
izpiskov, izvoz plačil)
Izpisi kartic, IOP obrazcev,
opominov, …
Priprava bruto bilance, izkaza
uspeha …
Priprava poročil, kompenzacij
Obračun plač, priprava in
oddaja obrazcev
Obračun drugih dohodkov
(pog. delo, avt. honorarji…)
Osnovna sredstva

Office 365 za podjetja
Office ponuja orodja, ki jih potrebujete, da doma
ali v službi naredite, kar je treba, z namiznim
računalnikom, v spletu ali z drugo napravo.
Uporabnik lahko Office 365 namesti:

▪ na 5 računalnikov (PC ali Mac),
▪ na 5 tabličnih računalnikov in
▪ na 5 pametnih telefonov.
Office 365 lahko uporabljate kjer koli, kadar koli
in v kateri koli napravi. Office Online omogoča
uporabo v spletu, z OneDrive delite in shranite
datoteke, uredite skupne koledarje, opravila...
Polna različica nameščenih Officeovih
programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Publisher in OneNote (razen Business Essentials).
Poskenirajte kodo in preizkusite Office 365!

Office 365
Business Essentials

Office 365
Business

Office 365
Business Premium

Spletne različice Officea z
e-pošto in videokonfenercami
▪ E-pošta s poštnim
nabiralnikom velikosti 50 GB
▪ OneDrive shramba in skupna
raba datotek velikosti 1 TB
▪ Videokonference v visoki
ločljivosti
▪ Office Online
Idealna za uporabnike, ki
imajo kupljeno BOX licenco
Office 2010 ali 2013.

Polna različica Officea v
računalnikih s sistemom
Windows ali računalnikih Mac s
programi za tablične računalnike
in telefone
▪ OneDrive shramba in skupna
raba datotek velikosti 1 TB
▪ Nameščena polna različica
Officea v računalnikih s
sistemom Windows ali
računalnikih Mac
▪ Officeovi programi v tabličnih
računalnikih in telefonih

Vse funkcije paketov Business
Essentials in Business v enem
celovitem paketu
▪ E-pošta s poštnim
nabiralnikom velikosti 50 GB
▪ OneDrive shramba in skupna
raba datotek velikosti 1 TB
▪ Videokonference v visoki
ločljivosti
▪ Polna različica Officea

4,20 € + DDV

8,80 € + DDV

10,50 € + DDV

na uporabnika/mesec
ob letnem plačilu

na uporabnika/mesec
ob letnem plačilu

na uporabnika/mesec
ob letnem plačilu

▪

Exchange Online Paket 1 - napredna elektronska pošta
Večja učinkovitost na poljubnem mestu z gostovano e-pošto za podjetja.
50GB prostora v nabiralniku, napredni koledarji, stiki, arhiv, spletni dostop...

Poskrbite za varnostne kopije
Ali imate v podjetju poskrbljeno za redne
varnostne kopije? Ali so le te varno shranjene?

Predlagamo vam Azure Backup. Odlikuje ga
zmogljiva in preizkušena programska oprema, ki
omogoča poljubno nastavljanje kombinacij urnika
varnostnega kopiranja ter brezplačen prenos
podatkov tudi v primeru njihove povrnitve.
Kopije so varno shranjene na drugi lokaciji in v
primeru nesreče lahko hitro dosegljive za
obnovitev in nemoteno poslovanje podjetja.

▪

Officeovi programi v tabličnih
računalnikih in telefonih

3,40 € + DDV
na uporabnika/mesec
ob letnem plačilu

Zamenjajte stari Windows XP!
Aprila 2014 se je končala podpora za Windows
XP. S tem, ko je bila ukinjena podpora
pomeni, da je Microsoft prenehal z izdajanjem
popravkov za ta sistem. Prav tako Microsoft ne
zagotavlja več podpore določenim novejšim
programom, ki na Windows XP enostavno ne
bodo več delovali (eden takšnih je novi Office
2013).
Hkrati se je z ukinitvijo Windows XP ukinila tudi
podpora za Office 2003.
Svetujemo vam nadgradnjo na Windows 10,
ter nadgradnjo zbirke Office na verzijo 2016
ali Office 365.
Ukinitev podpore so napovedale tudi nekatere
banke in drugi ponudniki storitev!

Posodobite svoj strežnik!
Podpora strežniškim sistemom Windows
Server 2003 se je končala 14. julija 2015.
Razmislite o nadgradnji strežnika in operacijskega
sistema na novejšo verzijo Windows Server 2012
R2, saj se le tako lahko ustrezno pripravite na
konec uradne podpore!
Pokličite nas in skupaj bomo pregledali obstoječo
strojno in programsko opremo in predlagali
možnosti nadgradnje oziroma menjave
strežniškega sistema. Naj bodo podatki varni!

Pazite na viruse!
Imate veliko težav z neželeno pošto ali pa imate
okužen računalnik, tablico oziroma mobilni
telefon?
S protivirusno zaščito Eset Nod32 boste rešili
vaše težave in se obvarovali novih groženj.

Tiskajte ceneje s tiskalniki Brother
Laserski tiskalniki, A3 tiskalniki, InkBenefit tiskalniki, P-Touch, tiskalniki nalepk, POS tiskalniki...

