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Novice

Prilagamo vizitko z dežurnim telefonom!

V sodelovanju z
Poslovni najem IT opreme
*
*
*
*
*
*
*

Dežurna številka 041 366 758

Obdobje 12-60 mesecev
Brez pologa in plačila DDV vnaprej
Brez stroškov odobritev do 5000

Fiksni obrok (kvartalno ali mesečno)
Odobritev v 2h urah do vred. 25.000
Minimalni znesek 500 brez DDV
Za vse oblike pravnih oseb, samostojne
podjetnike, zavode, ustanove …

Vse potrebno uredite pri nas!

Sinhronizirajte pošto, koledarje in kontakte med vsemi vašimi napravami!

Bussines

105,60

Polna različica Officea v računalnikih s
sistemom Windows ali računalnikih Mac s
programi za tablične računalnike in telefone, shramba in skupna raba datotek v
velikost 1 TB, uporaba tudi na tablicah in
telefonih!

Bussines Premimum

126,00

Business + dodatno še e-pošta z nabiralnikom velikosti 50Gb (exchange)

Bussines Essentials

50,40

E-poštni strežnik in aplikacije v oblaku
(brez programov)

Exchange Online Plan 1

40,80

E-poštni strežnik v oblaku (brez programov)

RAČUNALNIK
namesto 532
Fujitsu Esprimo P556
511

Procesor Intel i3-6100, DVD zapisovalnik, hiter
disk SSD 256GB, 8GB DDR4 pomnilnika, integrirana grafična kartica + reža, Microsoft Windows
10 Pro, miška, tipkovnica...
36 mesecev garancije!
Računalnik namenjen poslovni uporabi!

Dežurna številka je namenjena izključno uporabnikom programske opreme
Melom samo za NUJNE PRIMERE IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA.
Prosimo, da v rednem delovnem času te številke ne uporabljate in nas
kličete na stacionarne številke!

Storžič ver. 4.5.0
Nadgradnja SQL podatkovne baze (Firebird SQL 2.5)
Odločili smo se za dokončen prehod na novejšo verzijo (V 2.5) Firebird SQL
podatkovnega strežnika. Delo s podatkovno bazo se tako nekoliko pospeši,
predvsem pa smo se rešili nekaterih zunanjih knjižnic , ki so bile potrebne v
prejšnjih verzijah. Starejša baza tudi ne dobiva več potrebnih posodobitev.
Prehod na novo verzijo je obvezen, sicer programov ni mogoče več posodabljati. Večino novejših uporabnikov smo na to že pripravili, pri nekaterih pa
vam bo SQL strežnik še potrebno nadgraditi . Žal ne moremo enostavno programsko preveriti, katera verzija je nameščena, zato se vam lahko zgodi, da
po nadgradnji z interneta program ne bo več deloval in nas boste morali poklicati za nastavitev. Zato predlagamo, da program nadgradite v manj kritičnem času!
Pošiljanje e-pošte - nastavitev vezana na uporabnika
Že dalj časa se pojavljajo težave s pošiljanjem e-pošte iz programa. Tega, da
se pri prejemniku vaša pošta znajde v predalu za nezaželeno pošto, žal ne
moremo popolnoma preprečiti, z ustreznimi nastavitvami pa se problem lahko precej omili. Sedaj lahko vsakemu uporabniku nastavimo svoje parametre
za pošiljanje e-pošte iz programa, ne glede na to, ali dela v lokalnem omrežju
ali na daljavo. Dopolnili smo tudi program mRemotePrint, ki poleg tiskanja na
daljavo sedaj omogoča tudi pošiljanje e-pošte iz lokalnega poštnega programa tudi pri delu na daljavo.
Nastavitve odprete v šifrantu uporabnikov, gumb spodaj desno. Lahko pustite, da se uporabljajo programske privzete nastavitve (kot do sedaj), ali pa
nastavite podatke, specifične za
uporabnika. Nastavitve lahko tudi
preizkusite—če je vse v redu, mora
uporabnik dobiti testno sporočilo.

eRačuni
Vse več uporabnikov se odloča za
pošiljanje e-računov zaradi enostavnejšega dela in zmanjševanja stroškov. Za uporabnike ZZINet omrežja je stvar povsem enostavna—dogovorite
se s prejemnikom računa in pošiljate enako, kot npr. javni upravi.
Za pošiljanje e-računa samo po mailu pri stranki označite »E-račun oz. obvestilo na mail«, ostalo pa mora biti prazno. Stranka mora imeti vpisano mat. številko in e-pošto za pošiljanje.
E-račun pošljete iz fakturiranja (kliknete na eRačun),
datoteke se elektronsko podpišejo (enako kot pri
ZZInet) in pošljejo na e-mail stranke kot priponke.

Oglejte si spletno stran www.melom.si in trgovina.melom.si!
Vse cene so navedene brez vključenega 22% DDV. Slike so simbolične. Za morebitne napake se opravičujemo.
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E-računi se sedaj pošiljajo v obliki eSlog 1.6. Uredili smo tudi pravilno pošiljanje opisnih postavk (za vmesne naslove ali vmesne vsote) oz. da se
te postavke pri pošiljanju podatkov izpustijo.
-

-

—
Iskanje v šifrantih je nadgrajeno, sedaj se ne išče več samo točen začetek besede, ampak se izbor omeji glede na vpisano iskalno geslo, podobno, kot to že deluje pri strankah in artiklih. Upoštevani so vsi tekstovni
podatki. Zelo uporabno pri iskanju računov ali uporabnikov!

USB priklop, WIFI brezžična povezava, rezervoarji s
črnilom.
Nizka cena izpisa!
Črnila samo po
črno za 6000 , barvna za 5000 strani

Procesor Intel i3 1.7GHz, DVD zapisovalnik, hiter
disk SSD, integrirana grafična kartica, HDMI, VGA,
čitalec spominskih kartic, garancija 1 leto.
Operacijski sistem windows 10 pro
Prenosnik namenjen nezahtevni domači in poslovni uporabi.

471

—

Obrnjena/znižana davčna stopnja
Če pripravljate račun z obrnjeno ali znižano davčno stopnjo (to velja predvsem za gradbenike) si
lahko vključite avtomatsko spreminjanje davčnih
stopenj (kljukice spodaj desno). Zgodi se, da to
pozabite potrditi pred vnosom postavk in del postavk tako ni vpisan
pravilno.
Zdaj lahko z desnim klikom na potrditveno polje spremembo vključite na
vse že vnesene postavke računa. Dodana je tudi kontrola in opozorilo,
če obračun davka ni enak za vse vpisane postavke!
Davčno potrjevanje
Kontrola na velik znesek računa - omejili smo maksimalni znesek računa, ki se lahko vnese na blagajni na 50.000 EUR (in tako preprečili vnos
miljardnega računa s črtno kodo namesto cene)
Odloženo potrjevanje - dodali smo možnost, da program ne opozarja
na izgubo povezave ob vsakem računu posebej. Blagajna tako izdaja
račune z ZOI in brez EOR kode, opozorilo se izpiše ob odpiranju in zaključku blagajne, znak DB zgoraj desno pa je obravan rumeno. Seveda
je račune potem potrebno naknadno potrditi!

mBackup
Zadnji dogodki (kripto virus WannaCry) so ponovno pokazali na pomen
rednega posodabljanja sistemov in predvsem na izdelavo zanesljivih
varnostnih kopij.
Prepustite nam skrb za arhiv podatkov in si zagotovite mBackup - redno
dnevno arhiviranje podatkov iz programov Storžič na naše strežnike.
Zagotovite si zanesljivo kopijo na oddaljeni lokaciji, varno pred okvaro,
virusi, naravnimi nesrečami, krajo opreme ali nenamernim brisanjem!
V primeru potrebe lahko hitro vzpostavimo delovanje programov na
naših strežnikih in vam omogočimo hitro nadaljevanje dela!
Za arhiviranje večje količine podatkov (strežniki, dokumenti …) vam lahko vzpostavimo tudi arhiv v Microsoftov oblak Microsoft Azure Backup.
Mimogrede - arhiv na zunanjem disku, ki je stalno priklopljen
v računalnik, ni prav zanesljiva kopija - vsaj izključite ga po
arhiviranju in ga shranite drugje!
Hudo!
Ona: »Lubči, dobrodošel doma. Kupila sem ti six-pack mrzlega piva, čips, pa bobi palčke. Spekla sem mešano na žaru. Ne pozabi, da je danes liga prvakov! Pejte s frendi u
lokalca na kakšen pir , pa tekmo pogledat..."
Mož posluša in vpraša: "A je zlo hudo"?
Ona odvrne: " Odbijač, leva luč in blatnik."
Oglejte si spletno stran www.melom.si in trgovina.melom.si!

Vse cene so navedene brez vključenega 22% DDV. Slike so simbolične. Za morebitne napake se opravičujemo.

