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Leto 2021 je pred vrati
Vsem našim partnerjem in uporabnikom želimo obilo uspeha v prihajajočem 
letu in se vam hkrati zahvaljujemo za zvestobo in zaupanje v letošnjem letu.
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Skladiščno poslovanje - inventure
Poenostavite in pohitrite proces inventure s sodobnim čitalcem

Konec leta se vztrajno bliža in velika večina podjetij se odloča za izvedbo inventure oziroma popis 
tekočega stanja zaloge. Ta proces je lahko dolgotrajen in zahteva ogromno resursov, še posebej 
v panogah z velikim številom različnih artiklov. 

Sodobna tehnologija nam danes omogoča, da tudi proces inventure digitaliziramo in ga tako 
optimiziramo ter pohitrimo. Pri ročnem štetju artiklov lahko pride do številnih napak, štetje se 
mora ponavljati, priporočeno pa je tudi večkratno štetje različnih artiklov, da so vrednosti bolj 
natančne. Vse to privede do dolgotrajnih postopkov in v večini primerov še vedno do netočnega 
rezultata. Se tudi vi sprašujete, kako optimizirati proces popisa zalog? 
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Pri nas lahko čitalec s programsko opremo kupite ali najamete. Katera opcija je za vas primernejša? 
V kolikor večkrat letno popisujete zaloge ali želite tudi izdajo in prevzem artiklov digitalizirati, je 
prava izbira za vas nakup čitalca. V kolikor pa imate manjši obseg artiklov in štetje zalog izvajate 
enkrat ali dvakrat letno, pa se vam bolj splača najem čitalca. Za razpoložljivost nas kontaktirajte na 
prodaja@inin.si ali nas pokličite na 02 534 14 10. 

Čitalec lahko najamete že od 60 € (+ DDV). 

Obračun plač in kadri
OSDCloud: Pošiljanje plačilnih list v spletni portal

Večina podjetij trenutno plačilne liste tiska in jih preda zaposlenim v kuverti ali pošlje po pošti. 
S tem nastanejo določeni stroški, poleg tega pa lahko hitro pride do zamenjave plačilnih list in 
razkritja osebnih podatkov, tudi občutljivih. Nekatera podjetja se poslužujejo pošiljanja plačilnih 
list na e-mail, ampak je potrebno pri tem upoštevati določene varnostne standarde, ki pa lahko 
predstavljajo velik strošek za manjša podjetja. 

Mi smo razvili popolnoma novo in sodobno rešitev, ki vam bo omogočala varno in sledljivo predajo 
plačilnih list v digitalni obliki. OSDCloud prinaša naslednje prednosti: 

• Varnost: Plačilna lista bo vedno prešla v roke pravi osebi, dostop do nje pa je mogoč zgolj 
z uporabniškim imenom in geslom.

• Sledljivost: Sistem omogoča vpogled v podatke ali je zaposleni plačilno listo prevzel 
(odprl).

• Zadovoljstvo: Zaposleni bo lahko pogledal in si shranil vse svoj plačilne liste za nazaj.

• Prihranek: Prihranek na račun tiskanja plačilnih list in pošiljanja po pošti.

OSDCloud je lahko dodatek vsem trenutnim uporabnikov programa za obračun plač in kadrovsko 
evidenco OSDPlus. V mesečni najem je vključeno gostovanje podatkov, dostopi za vse zaposlene, 

Vaš proces popisa zalog lahko postane veliko lažji s sodobnimi 
čitalci črtnih kod, ki že vključujejo napredno tehnologijo in 
programsko opremo. Čitalci vam omogočajo:

• hitro in enostavno štetje zalog po različnih artiklih,

• prenos podatkov o preštetih artiklih v vaš skladiščni 
sistem,

• primerjava preštete in trenutne zaloge in

• popravek zalog s preštetim stanjem.  

mailto:prodaja%40inin.si?subject=Najem%20%C4%8Ditalcev
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avtomatsko pošiljanje plačilnih list v portal, nadzorna plošča s podatki o osebnih dohodkih za 
zaposlene in revizijska sled vpogleda v plačilne liste. Gre za najemniški model in stane od 0,30 € 
na zaposlenega na mesec. Za ponudbo prilagojeno vašemu podjetju nam pišite na prodaja@
inin.si ali nas pokličite na 02 534 14 10. 

Spletne rešitve
NOVO: Mobilna aplikacija za registracijo zaposlenih z lokacijami

Vsi uporabniki spletne aplikacije TA Studio imajo sedaj možnost uporabe brezplačne mobilne 
aplikacije za registracijo zaposlenih in vpogled v podatke o planu, saldo ur in drugo. Se sprašujete 
kdaj je uporaba mobilne aplikacije smiselna? Mobilno aplikacijo lahko uporabljajo vsa podjetja, tudi 
tista, ki se drugače registrirajo preko registrirnega terminala, še posebej je uporabna v naslednjih 
primerih: 

Delo od doma: V trenutnih časih je delo od doma zelo pogosto, oteži pa lahko spremljanje 
delovnega časa zaposlenih. Da ne bodo zaposleni ročno beležili opravljene ure, jim lahko 
omogočite, da svoj čas beležijo s pomočjo mobilne aplikacije. Aplikacija omogoča tudi, da se 
zaposleni registrira večkrat na dan, če omogočate fleksibilni delovni čas. 

Delo na terenu: Najboljši primer so gradbišča in podobne lokacije dela, ki so oddaljene od 
poslovne stavbe podjetja. V takšnem primeru lahko vaši zaposleni registrirajo prihod in odhod 
iz dela preko mobilne aplikacije. Poleg tega lahko mobilna aplikacija tudi preveri ali se zaposleni 
nahaja na lokaciji, na kateri se izvaja delo. V kolikor je od lokacije preveč oddaljen, mu registracije 
ne dovoli. 

Brez registrirnega terminala: Registrirni terminal je na začetku vzpostavitve evidence delovnega 
časa edini večji strošek za podjetje z malo zaposlenimi. Da se tega stroška izognete, 
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lahko registrirni terminal tudi najamete, ali pa namesto registracij s karticami, uvedete registracije z 
mobilno aplikacijo. Zadeva deluje podobno. Ko zaposleni prispe do delovnega mesta, se registrira, 
aplikacija pa preveri ali je na ustrezni lokaciji.

Mobilna aplikacija ni zgolj nov način registracij zaposlenih, ampak omogoča tudi vpogled v plan 
dela za prihodnje dni, oddajo zahtevka za odsotnost in spremljanje statusa ter vpogled v podatke 
o delu, kot so saldo ur, stanje dopusta in drugo. 

Na voljo za Android in iOS mobilne naprave.

Več o sodobni evidenci delovnega časa tukaj: http://ta.inin.si.  

Varnost na prvem mestu

Naše spletne aplikacije so v prvi vrsti varne za uporabnike in osebne podatke, ki se znotraj aplikacij 
beležijo in obdelujejo. Poleg ustreznih omejitev dostopa z varnimi gesli, smo celotno domeno na 
kateri gostujejo naše aplikacije, posodobili z novim SSL certifikatom. SSL certifikat je kriptografski 
protokol, ki omogoča varno komunikacijo na medmrežju, na primer pri brskanju po spletu in 
e-poštnim ter instantnim komuniciranjem.

Protokol SSL je zelo razširjen povsod, kjer se pojavlja potreba po prenosu podatkov zaupne 
narave (na primer osebni podatki in številke kreditnih kartic), torej pri spletnih trgovinah, spletnemu 
bančništvu, spletnih aplikacijah za delo s podatki zaposlenih in drugo. 

W: www.inin.si | ta.inin.si 
E: inin@inin.si | prodaja@inin.si
T: 02 534 14 10

Kontaktni podatki
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