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Aktualni javni razpisi
Rezultati Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega
poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« so znani
Rezultatov za Javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za vzpostavitev ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja so znani. Agencija SPIRIT je na svoji spletni strani objavila seznam
podjetij, ki so pridobila nepovratna sredstva. Zaradi velikega števila prijav je bila v tokratnem
odpiranju meja za pridobitev sredstev postavljena zelo visoko.
Več informacij o razpisu in seznam podjetij, ki so dobila odobrena sredstva, so na voljo na tej
povezavi. Drugo odpiranje je predvideno za 1.10.2019. Vsi tisti, ki v prvem odpiranju niste dobili
odobrena sredstva in bi želeli poskusiti ponovno, nas obvestite, da posodobimo dokumentacijo in
se dogovorimo za ponovno prijavo.

Na voljo novi vavčerji Podjetniškega sklada za lažjo pridobitev nepovratnih
sredstev za mala in srednje velika podjetja
Vavčerski sistem predstavlja novo obliko sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do
sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost
in kompetence.
Prijave za pridobitev sredstev potekajo skozi daljše obdobje, postopek pa je krajši in enostavnejši.
Podjetja lahko pridobijo povrnjeno do 60 % investicije oziroma največ 10.000 EUR za posamezni
vavčer. Vsako podjetje lahko na letni ravni pridobi največ 30.000 EUR. Trenutno so vsem MSPjem na voljo vavčerji za storitve na področju kibernetske varnosti, tržnih raziskav, digitalnega
marketinga, pridobitve certifikatov kakovosti, zaščito intelektualne lastnine in drugo. Seznam vseh
vavčerjev lahko najdete na tej povezavi. Rok za oddajo vlog je 31.3.2023 oziroma do porabe
sredstev.
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Novosti za uporabnike IPSPlus-a
V zadnjem času smo na področju našega glavnega produkta naredili številne izboljšave in
dograditve, ki še dodatno olajšajo delo našim uporabnikom. Naš cilj je izboljšati uporabniško
izkušnjo z vpeljavo avtomatiziranih funkcij v sistem in zmanjševati količino ročnega dela.

IPS – IPS izmenjava podatkov
IPSPlus je tako poslovni informacijski sistem, kot tudi sistem namenjen vodenju finančnega
poslovanja. Številna podjetja uporabljajo sistem zgolj za vodenje poslovnih tokov v podjetju,
računovodstvo pa vršijo zunanji izvajalci. V takšnem primeru pogosto prihaja do prenašanja
podatkov iz enega sistema v drugega, kar je časovno zamudno in lahko hitro pride do napak. Ta
proces bomo z novo funkcionalnostjo vidno izboljšali.
Uporabniki sistema IPSPlus, ki jim finančne knjige vodi računovodski servis, ki prav tako uporablja
sistem IPSPlus, bodo imeli možnost izvoza podatkov o izdanih in prejetih fakturah v določeno obliko,
ki bo računovodskemu servisu omogočala enostaven in hiter uvoz teh podatkov v računovodski
del sistema IPSPlus. S tem se boste izognili dvojnemu vnosu podatkov in prihranili ogromno časa.
Če vas dograditev zanima, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo rešitev predstavili. V kolikor
pa ste v iskanju pravega računovodskega servisa za vas, pa vam bomo z veslejem priporočali
takšnega, ki že uporablja naš sistem in boste lahko tako tudi vi izkoristili prednosti nadgranje za
izmenjavo podatkov.

Analiza podatkov znotraj IPSPlus-a
Podjetja vsakodnevno kreirajo in zberejo ogromne količine podatkov, ki pa so lahko tudi zelo
uporabna, ampak le, če jih znamo prikazati na razumljiv način. Podatki nosijo pomembne
informacije, ki nam lahko pomagajo pri odločanju, uvajanju sprememb in planiranju za prihodnost.
Velikokrat se zgodi, da nam analiza podatkov poda rezultate, ki so popolnoma drugačni od naših
predvidevanj in zato je še toliko pomembneje, da sproti spremljamo rezultate poslovanja in
pravočasno sprejemamo odločitve.
Da boste lahko vsakodnevno dostopali do aktualnih informacij o vašem poslovanju, smo za vas v
sistem IPSPlus vgradili analitično orodje, ki vam omogoča podrobno analizo podatkov in prikaz le
teh v grafih, tabelah in drugo. Vpogled v podatke si uporabnik naredi zgolj enkrat, nato pa z enim
klikom osvežuje podatke in tako zgolj v nekaj trenutkih pridobi aktualno sliko.
V kolikor si tudi vi želite spremljati vaše poslovanje znotraj sistema IPSPlus in si s tem zagotoviti
sveže informacijo o poslovanju podjejta na dnevni ravni, nas pokličite in z veseljem vam bomo
predstavili novo orodje.
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Planiranje prisotnosti - TA Studio
Aplikacija za planiranje in vodenje prisotnosti zaposlenih je vedno boljša in omogoča vse
naprednejše operacije. Z najnovejšo različico bomo posodobili izgled aplikacije ter dodali nekaj
funkcionalnosti, ki vam bodo še dodatno olajšale delo. Poleg tega pa bo z mesecem majem na
voljo nov terminal, ki je videti sodoben in je tehnično zmogljivejši.
Nove funkcionalnosti vključujejo najavo dopustov in spremljanje odobrenih dopustov v koledarju,
posodobitev izpisa plana, uvedba kontrole pri planiranje za nočno delo in še mnogo več. Vse
nadgradnje in novosti lahko spremljate na spletni strani tukaj. V kolikor pa vas zanima ponudba
za najem apliakcije nas lahko pokličite ali nam pišite na inin@inin.si. Cene najema se gibljejo že
od 1,75 EUR na zaposlenega na mesec.

Slika: Nov terminal za TA Studio - registracija zaposlenih

Office 365 – sodobna pisarna
Si tudi vi želite narediti korak naprej in izkoristiti vse prednosti, ki vam jih omogoča sodobna
pisarna v oblaku Office 365? Za vse tiste, ki še ne poznate dobro te napredne rešitve, smo za vas
v nadaljevanju pripravili opis glavnih prednosti in funkcionalnosti, ki jih Office 365 zajema.
Kot prvo moramo poudariti, da je Office 365 sinonim za moderno pisarno in da sledi glavnim
trendom modernih tehnologij. Office 365 združuje rešitve, ki jih uporabljate na dnevni ravni in jim
dodaja sodobno noto ter uporabniku omogoča brezskrbno delo. Znotraj storitve Office 365
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dobite orodja Word, Excel, PowerPoint in ostale Microsoftove rešitve, ki pa so vam poleg
namiznih različic, na voljo tudi v spletnih in mobilnih izvedbah. S pomočjo spletnih in mobilnih
verzij lahko dostopate in urejate svoje dokumente tudi izven pisarne in na vaših mobilnih telefonih.
Poleg vključenih Microsoftovih rešitev ima Office 365 še druge prednosti. Kot eno najpomembnejših
izpostavljamo shranjevanje in varnost podatkov. Vaši podatki in dokumenti so varno shranjeni v
oblaku OneDrive, kamor lahko shranjujete tudi druge dokumente in pomembne podatke. Vsak
uporabnik ima na voljo do 1 TB prostora.
V sklopu rešitve Office 365 lahko upravljate in gostujete tudi vašo e-pošto. Rešitev Exchange,
ki je že vključena v Premium paket, vam omogoča upravljanje s celotno e-pošto podjetja, kar
pomeni tudi shranjevanje in arhiviranje pošte, dodajanje novih naslovov, upravljanje s pravicami in
podobno. Za celotno delovanje pošte skrbi Exchange in vam tako ni potrebno skrbeti za morebitne
izpade, nedelovanje ali izgubo podatkov.
Poleg ostalih rešitev vključuje Office 365 tudi rešitev SharePoint, ki predstavlja Intranet znotraj
podjetja, rešitev Microsoft Teams za skupinsko delo v podjetju, rešitev Microsoft Booking za
upravljanje z rezervacijami ter Microsoft Planner za upravljanje z opravili.
Rešitev je zasnovana kot storitev in tako temelji na mesečnem najemu, ki se giblje od 4,20 EUR na
uporabnika na mesec. Višina mesečnega najema je odvisna od paketa in načina plačila (mesečno
ali letno). Mi priporočamo paket Office 365 Business Premium, ki vključuje poleg namiznih
različic programov Word, Excel, Power Point, OneNote in ostalih, tudi spletne in mobilne različice
ter Exchange za e-pošto, Share Point in drugo. V primeru enkratnega letnega plačila je vrednost
najema za ta paket 10,50 EUR (brez DDV) na uporabnika na mesec.

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

InIn - Vaš partner za prihodnost!
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