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Aktualno za uporabnike IPSPlus
Prestop fiskalnega sistema FURS za davčno potrjevanje računov na novo
tehnično platformo
10.11.2018 je prelomni datum, ko bo fiskalni sistem FURS za davčno potrjevanje računov končno
prešel na novo tehnično platformo in bo s tem prenehal delovati na starejših tehnologijah.
Fiskalni sistem FURS za davčno potrjevanje računov bo prenehal delovati na vseh delovnih postajah,
ki uporabljajo starejše tehnologije, med drugim operacijski sistem Windows XP. Sicer je FURS to
že najavil in kot prestopni datum navedel 01.06.2018, zato smo razvijalci poslovnih programskih
rešitev poskrbeti za nadgradnje sistemov v skladu z novimi zahtevami. Dokončni prehod bo torej
izvršen v novembru 2018. Vaši sistemi oziroma programske rešitve so tako že pripravljeni za sistem
davčnega potrjevanja na novi tehnični platformi, v sled tega ne pričakujemo nobenih zapletov
in sprememb. Tudi vsebinsko ostaja sistem nespremenjen. V kolikor boste, kljub navedenemu,
zaznali kakšne težave, stopite v stik z vašim skrbnikom ali nas pokličite na 02 534 14 10.

Novost v sistemu IPSPlus: Postavljanje planov prodaje in spremljanje odmikov
Postavljanje planov in primerjava teh z realnimi rezultati je ključnega pomena v podjetju, tako za
določanje uspešnosti poslovanja, kot tudi za sprejemanje odločitev. Podjetja uporabljajo različne
načine določanja planov prodaje, najpogosteje pa se postavljajo plani na mesečni ravni ter na
ravni izdelka, skupine izdelkov, blagovne znamke, lokacije in podobno.
Da bodo uporabniki našega sistema IPSPlus lahko postavljali plane in spremljali doseganje teh
znotraj istega okolja, smo v sistem IPSPlus vgradili posebni modul, ki omogoča vnos planov prodaje
in posledično temu primerjavo z realnimi podatki. Plane je mogoče vezati na kombinacijo različnih
ravni, na primer na kupce in tipe blaga, izdelke ali lokacije. Plani se oblikujejo kot vrednostna
kategorija, ki bazira na mesečnem nivoju, sistem pa omogoča primerjavo planov z realno prodajo
in avtomatičen izračun indeksa odmikov. V kolikor vas nov modul zanima in bi ga želeli v sklopu
sistema IPSPlus, kontaktirajte vašega skrbnika.
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Novost v sistemu IPSPlus: Prikaz podatkov v dinamičnem Dashboard-u

Skozi poslovanje podjetja se ustvari velika količina podatkov, ki pa so temelj za oblikovanje analiz,
na podlagi katerih poteka odločanje. Vsi se zavedamo, da podatki nosijo ključne informacije, vendar
je najtežji korak te podatke oblikovati v smiselno obliki, da bodo te informacije točne in razumljive.
Da bi pomembne informacije o poslovanju bile v sistemu IPSPlus še bolj nazorne in pregledne, smo
v sistem dodali možnost kreiranja finančnih in blagovnih Dashboard-ov (Nadzornih plošč). Sistem
kot takšen omogoča, da skupaj z vašim organizatorjem sestavite nadzorno ploščo iz različnih
gradnikov, kot so tabele, grafikoni, pite, merilniki in podobno. Uporabnikom, ki imajo dostop do
nadzorne plošče, s tem nazorno prikažete ter omogočite vpogled v ključne podatke o uspešnosti
poslovanja. Nadzorne plošče vam bodo omogočile, da boste do ključne informacije, ki vam
pomaga pri sprejemanju odločitev, prišli zelo hitro in enostavno, brez dolgotrajnih in zahtevnih
analiz podatkov. Poleg tega se nadzorne plošče avtomatsko osvežujejo z novimi podatki, kar
pomeni, da so informacije, ki jih dobite, vedno aktualne. V kolikor bi vas implementacija Nadzornih
plošč znotraj IPSPlus sistema zanimala, se obrnite na vašega skrbnika.

Digitalizacija poslovanja
Kako lahko povečate učinkovitost vaših poslovnih procesov z integracijo
programskih rešitev? (1.DEL – Spletna trgovina)
Podjetja vsakodnevno uporabljajo številne rešitve in v večini primerov so te rešitve implementirali
različni dobavitelji. Najpogosteje podjetja uporabljajo poslovno-informacijski sistem kot osnovo,
nato pa ga dopolnijo s specifičnimi rešitvami glede na industrijo v kateri delujejo. Skoraj nemogoče
je najti dobavitelja programske opreme, ki bi pokrival vse specifike nekega podjetja, zato je ključ
pri izbiri ponudnika, njegova zmožnost integracije in povezovanja.
V prvi vrsti je pomembno, da se vprašamo zakaj je integracija in povezovanje različnih rešitev
sploh pomembna in kaj to pomeni za učinkovitost poslovanja podjetja. Integracija pomeni, da se
podatki med različnimi rešitvami prenašajo avtomatizirano, brez posredovanja človeka. Posledično
to omogoča uporabniku, da podatek vnese zgolj enkrat in na enem mestu, vsi povezani sistemi
pa lahko nato isti podatek uporabijo tekom poslovnega procesa. Integracija rešitev ima tako velik
vpliv na učinkovitost poslovnih procesov. To se vidi predvsem skozi prihranek časa na prepisovanju
ali prenašanju podatkov iz enega sistema v drugega ter na zmanjšanju števila napak, ki se pri tem
pogosto pojavljajo.
Kot primer dobre integracije programskih rešitev je na primer povezava centralnega poslovnoinformacijskega sistema s sistemom za spletno trgovino, bodisi B2C ali B2B. Podjetja, ki hkrati vršijo
prodajo svojih izdelkov fizično v trgovini in preko spleta, lahko podatke o cenah in zalogah vodijo
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za posamezni prodajni kanal ločeno ali pa uporabljajo iste podatke. V kolikor vodijo podatke
ločeno, se lahko zgodi, da je informacija o stanju zaloge nekega izdelka popolnoma drugačna od
realnosti. Stanje zaloge na spletni strani je 0, medtem, ko ima skladišče fizične trgovine izdelek
na zalogi. V najslabšem primeru podjetje izgubi kupca, ki je želel izdelek naročiti preko spletne
trgovine. Pri večjem številu artiklov in transakcij je to še toliko večji problem. Rešitev leži v integraciji
spletne trgovine, sistema za maloprodajo in centralnega sistema, ki si v realnem času avtomatsko
izmenjujejo ključne podatke, ne le o cenah in zalogi, tudi o kupcu, njegovi zgodovini nakupov,
kartici zvestobe in podobno.
IPSPlus je izredno prilagodljiva in odprta rešitev, kar zagotavlja enostavno in hitro integracijo za
izmenjavo podatkov s specifičnimi rešitvami. V sklopu projekta smo IPSPlus povezali s svetovno
znanim sistemom za spletno trgovanje Magento. Sistema si izmenjujeta podatke o kupcih, točkah
zvestobe, artiklih, cenah, zalogah, popustih in drugo. Naši stranki, ki uporablja oba sistema,
omogoča povezava enkratni vnos podatkov skozi sistem IPSPlus ali Magento, sistema pa si v
naslednjem koraku podatke avtomatko izmenjata in s tem uporabniku omogočata nadaljnjo
obdelavo. Poleg prihranka časa, ki ga je podjetje pred tem porabilo za prepisovanje podatkov iz
spletne trgovine v centralni sistem in manjšega števila napak, ki so se pri tem pogosto pojavile,
je najpomembnejši napredek v hitrejši obdelavi naročila. To pomeni, da je naročilo stranke takoj
vidno v sistemu IPSPlus, kjer ga uporabnik potrdi ter nalog za izdobavo pošlje v skladišče. Poleg
tega si spletna trgovina in fizične trgovine izmenjujejo tudi podatke o kupcu in kartici zvestobe.
Podjetje s tem kupcu omogoča, da zbira in koristi ugodnosti iz kartice zvestobe ob čisto vsakem
nakupu.
Tudi vi razmišljate o integraciji programskih rešitev, da bi povečali učinkovitost poslovnih procesov
znotraj vašega podjetja? Kontaktirajte nas in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas.

Novo v ponudbi
Nova registrirna naprava za registracijo delovnega časa v vašem podjetju
Spletna aplikacija za planiranje in registracijo delovnega časa zaposlenih je dobila novo podobo
tako z vidika same aplikacije, kot tudi strojne opreme za registracijo. Ponudbo smo obogatili s
tehnološko napredno in vizualno privlačno registrirno napravo, ki poleg same registracije prihoda
in odhoda zaposlenih na delo, omogoča tudi osnovno obliko odpiranje vrat.
3

Mesecnik
Spletne aplikacija TA Studio predstavlja celovito rešitev za podjetje na področju planiranja in
registracije delovnega časa. Sama registracija lahko poteka na več načinov in sicer preko registrirne
napeve, s pomočjo mobilne aplikacije ali znotraj spletne rešitve. Registrirna naprava se lahko
namesti ob vhodu v poslovno stavbo, kjer zaposleni z uporabo kartice, magnetnega ključka ali
podobno, registrirajo svoj prihod oziroma odhod. Poleg navedena lahko na ekranu pridobijo tudi
informacijo o stanju dopusta in salda ur.

V kolikor vas bi vas zanimala predstavitev rešitve ali imate dodatna vprašanja smo vam na voljo na
telefonski številki 02 534 14 10 ali preko e-mail naslova inin@inin.si. Več informacij o aplikaciji TA
Studio pa lahko najdete tudi na spletni strani.

Kontaktni podatki
W: www.inin.si | T: 02 534 14 10 | E: inin@inin.si

InIn - Vaš partner na poti do uspeha!
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