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Kratek opis 

Programski paket “miniBO” je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem za spremljanje zaloge artiklov.  

 

Omogoča vnos: 

● prevzemnih listov 

● predračunov 

● dobavnic 

● računov 

● blagajniških zaključkov narejenih v blagajniškem programu “BiroPOS” 

● odpisov 

● porab 

● inventur 

● saldakontov izdanih in prejetih dokumentov 

 

Zaloga artiklov se vodi količinsko in je ovrednotena po metodi drseče povprečne cene. 

 

Za poljubno obdobje omogoča izpis poročil: 

● prodaje 

● porabe 

● nabave 

● zaloge 

Namestitev programa 

Prenos programa iz interneta 

Na računalniku najprej ustvarimo poljubno mapo, npr. “c:\miniBO”. S spletne strani www.minibo.eu prenesemo datoteko 

“miniBO.exe” in jo shranimo v prej ustvarjeno mapo. 

 

Če želimo ustvariti bližnjico programa na namizju, se postavimo na datoteko “miniBO.exe”, pritisnemo desni miškin gumb 

in izberemo “Pošlji” -> “Namizje (ustvari bližnjico)”. 

Zagon programa 

Z dvojnim klikom na datoteko “miniBO.exe”, oz. na bližnjico, ki smo jo ustvarili na namizju, zaženemo program. Ob 

zagonu se nam prikaže spodnje okno. 

 

http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
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Registracija programa 

Za registracijo programa se obrnite na prodajalca programske opreme. Dokler program ni registriran, nam ne omogoča 

vnosa novih podatkov. Seznam prodajalcev je objavljen na spletni strani www.minibo.eu. 

 

Po preteku licence program omogoča samo pregled že vpisanih podatkov in poročil. 

Uporaba programa 

Prijava 

Za prijavo v program vnesemo uporabniško geslo. Če je geslo pravilno, se prikaže osnovna stran. 

 

Ob prvem zagonu se samodejno dodajo uporabniki: 

● Uporabnik 1; geslo: 1 

● Uporabnik 2; geslo: 2 

 

Uporabnike in gesla lahko nastavimo v programu v meniju “nastavitve” -> “uporabniki”. 

Osnovna stran 

Na osnovni strani so prikazani podatki o podjetju, informacija o knjiženih dokumentih, meni in ostalo. 

 
 

Struktura menijev in bližnjice na tipkovnici: 

● dokumenti; F1 

○ prevzemi; F1 

○ blagajne; F2 

○ dobavnice; F3 

○ predračuni; F4 

○ računi; F5 

○ odpisi; F6 

○ porabe; F7 

○ inventura; F8 

● blagajna; F2 

○ prenos v blagajno; F1 

○ prenos iz blagajne; F2 

○ prenos partnerjev v blagajno; F3 

● poročila; F3 

○ prodaja; F1 

○ nabava; F2 

http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
http://www.minibo.eu/
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○ poraba; F3 

○ zaloga; F4 

○ skladiščna kartica; F5 

● šifranti; F4 

○ artikli; F1 

○ partnerji; F2 

○ skupine; F3 

○ načini plačil; F4 

○ države; F5 

○ cenik artiklov po partnerjih; F6 

● saldakonti; F5 

○ saldakonti kupcev; F1 

○ saldakonti dobaviteljev; F2 

● nastavitve; F9 

○ osnovna stran; F1 

○ podjetja; F2 

○ uporabniki; F3 

○ oznake dokumentov; F4 

Verzija programa 

Verzija programa je razvidna v spodnjem sredinskem oranžnem delu. 

Okno “pregled podatkov” 

Okno “pregled podatkov” se nanaša na vsa okna kjer so prikazani podatki v obliki tabele. 

 

Primer: 

 

Prikazani gumbi 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi: 

● dodaj; dodajanje novega podatka 

● odpri; spreminjanje izbranega podatka 

● izbriši; brisanje izbranega podatka, če izbran podatek že ni uporabljen 

● dodatno; dodatne operacije, ki se prikažejo kot možnost izbire 

○ natisni; tiskanje podatkov 

○ filtriraj; filtriranje podatkov 

○ in ostalo, kar je odvisno od izbranega okna 

Pomen tipk na tipkovnici 

Poleg gumbov, ki so prikazani v oknu “pregled podatkov”, lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici: 

● ENTER; isto kot gumb “odpri” 
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● PGDN; premikanje po podatkih za eno stran navzdol 

● PGUP; premikanje po podatkih za eno stran navzgor 

● DOWN; premik na naslednji podatek 

● UP; premik na predhodni podatek 

● ESC; zapiranje okna oz. celotnega programa 

● DEL; isto kot gumb “izbriši” 

● INS; isto kot gumb “dodaj” 

● CTRL+P; isto kot dodatna operacija “natisni” 

● CTRL+F; isto kot dodatna operacija “filtriraj” 

● CTRL+C; kopiranje podatkov na odlagališče 

Hitro iskanje podatkov 

Za hitro iskanje določenega podatka v oknu “pregled podatkov” začnemo na tipkovnici tipkati tekst. Ta tekst se nam 

prikaže v belem okencu nad tabelo s prikazanimi podatki: 

 
 

Tekst, ki ga vpišemo za iskanje, se išče med zapisi v vseh prikazanih stolpcih. Če želimo tekst za iskanje umakniti, 

pritisnemo tipko ESC. 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” se nanaša na okna kjer dodajamo oz. spreminjamo podatke kot so šifranti, 

dokumenti in nastavitve. 

 

Primer: 
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Prikazani gumbi 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi: 

● shrani podatek; program preveri ali so vsa polja vnesena pravilno in podatke shrani v podatkovno bazo 

● prekliči; okno za dodajanje oz. spreminjanje podatkov se zapre brez shranjevanja sprememb 

● dodatno; dodatne operacije, ki se prikažejo kot možnost izbire 

Kontrole na “shrani podatek” 

Ob vnosu podatkov se na vnosnih poljih, kjer je obvezen vnos podatka, preveri ali je podatek vnesen in če je v skladu s 

pravili. Če eden izmed pogojev ni izpolnjen, se polje obarva rdeče. Podatke lahko shranimo samo, če so vsa polja 

izpolnjena pravilno. 

Vnos podatkov 

Besedilna polja 

V polje lahko vnesemo črke in številke. Edina omejitev je dolžina vnesenega teksta. Če želimo vnesti predolg tekst, nam 

program ne omogoči dodatnega vnosa znakov. 

 

Če je desno od polja prikazana slikica za izbiro povezanega šifranta, lahko v polje vnesemo delni naziv ali šifro, da nam 

program sam predlaga izbran podatek. Če ne poznamo delnega naziva, lahko prav tako pritisnemo na gumb s tremi 

pikicami. V tem primeru se nam prikažejo vsi podatki povezanega šifranta. 

 

Primer (izbira povezanega šifranta skupine artiklov ob spreminjanju podatkov artikla): 

 
 

Če je delni naziv ali šifra uporabljena pri večih šifrantih, se nam ponudi okno za izbiro želenega podatka: 

 
 

Za hitro iskanje med več prikazanimi podatki, lahko uporabimo možnost vnosa teksta enako kot je to v oknu “pregled 

podatkov”. 

 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi: 

● izberi; izberemo izbran podatek 

● zapri; prekličemo izbiro podatka 

● dodaj; vnesemo in takoj izberemo nov podatek 

 
Poleg gumbov, ki so prikazani, lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici: 

● ENTER; isto kot gumb “izberi” 

● ESC; isto kot gumb “zapri” 

● INS; isto kot gumb “dodaj” 
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Vrednostna polja 

V polje lahko vnesemo številke in decimalni simbol. Decimalni simbol je znak “,”. V kolikor v polje vnesemo številke in 

hkrati tudi znak “.”, bo program tudi ta znak upošteval za decimalni simbol. 

 

Primeri pravilnih vnosov: 

● 10; vpisana vrednost je 10,00 

● 10,5; vpisana vrednost je 10,50 

● ,5; vpisana vrednost je 0,50 

● 10.5; vpisana vrednost je 10,50 

 

Primeri nepravilnih vnosov: 

● 10,5,20 

● o,20 

 

V vrednostna polja lahko vnesemo tudi številke z matematičnimi operacijami “+”, “-”, “*” in “/”. Primeri vnosov z 

matematičnimi operacijami: 

● 10,90*1,22; vpisana vrednost je 13,30 

● 10+5*4,6; vpisana vrednost je 33,00 

● 10/1,22; vpisana vrednost je 8,20 

Datumska polja 

V polje lahko vnesemo datum na več način oz. v formatu: 

● DD; program upošteva vpisan dan v tekočem mesecu in tekočem letu 

● DDMM; program upošteva vpisan dan in mesec v tekočem letu 

● DDMMLL; program upošteva vpisan dan, mesec in leto 

● DDMMLLLL; program upošteva vpisan dan, mesec in leto 

● DD.MM.LL; program upošteva vpisan dan, mesec in leto 

● DD.MM.LLLL; program upošteva vpisan dan, mesec in leto 

● d; program upošteva tekoči dan, če vpišemo črko “d” 

● t; program upošteva tekoči dan, če vpišemo črko “t” 

 

Če želimo v polje vnesti datum z matematičnim izrazom, potem v polje vnesemo najprej datum in nato operacijo “+” ali “-” 

ter število dni. Primeri: 

● 31+15; rezultat bo 15. dan v naslednjem mesecu, če ima mesec 31 dni 

● 3101+15; rezultat bo 15. februar tekočega leta 

● d+20; rezultat bo današnji dan + 20 dni 

● d-5; rezultat bo današnji dan - 5 dni 

 

Desno od polja za vnos datuma je prikazana slikica za izbiro datuma, ki nam odpre grafično okno za izbiro datuma: 

 
 

Okno za grafično izbiro datuma: 
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Kontrole na “prekliči” 

Če podatke ne želimo shraniti, lahko pritisnemo gumb “prekliči”. Program vseeno preveri ali so bili kakšni podatki na 

vnosnem oknu spremenjeni in nas v tem primeru opozori na spremembe ter vpraša ali želimo kljub temu zapreti okno. 

Pomen tipk na tipkovnici 

Poleg gumbov, ki so prikazani v oknu “dodajanje oz. spreminjanje podatkov”, lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici: 

● PGDN; isto kot gumb “shrani podatek” 

● ESC; isto kot gumb “prekliči” 

● ENTER; premik v naslednje polje 

● TAB; premik v naslednje polje 

● DOWN; premik v naslednje polje 

● SHIFT+TAB; premik v predhodno polje 

● UP; premik v predhodno polje 

● CTRL+D; isto kot gumb “dodatno” 

● CTRL+P; tiskanje podatkov, če je ta operacija prikazana pri gumbu “dodatno” 

● F1; če so prikazani zavihki se postavimo v 1. zavihek 

● F2; če so prikazani zavihki se postavimo v 2. zavihek 

● F3; če so prikazani zavihki se postavimo v 3. zavihek 

● F4; če so prikazani zavihki se postavimo v 4. zavihek 

● RIGHT; če smo v polju, kjer lahko izberemo povezan šifrant, se nam prikažejo podatki za izbiro šifranta 

● RIGHT; če smo v polju, kjer izberemo datum, se nam prikaže okno za izbiro datuma 

 

Pri urejanju dokumenta na zavihku »ARTIKLI« lahko s tipkanjem besedila na tipkovnici hitreje najdemo želen artikel, isto 

kot je opisano v poglavju Hitro iskanje podatkov. 

Okno z opozorilom oz. vprašanjem 

Okno z opozorilom oz. vprašanjem se prikaže, kadar nas program želi opozoriti na spremembe in nas vpraša kako 

želimo nadaljevati. V oknu so prikazani različni gumbi, ki so odvisni od opozorila oz. postavljenega vprašanja: 

 
 

Poleg gumbov, ki so prikazani v oknu z opozorilom oz. vprašanjem, lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici: 

● ESC; zapremo okno 

● prva črka, kot je prikazana na gumbu, velja enako, kot če izberemo ta gumb (“d” za DA, “n” za NE, …) 
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Tiskanje 

Tiskanje je ena od operacij, ki jo lahko izberemo, če v opravilni vrstici pritisnemo gumb “dodatno” in izberemo operacijo 

“natisni” ali če tiskamo A4 dokument. Po potrditvi se nam odpre okno s predogledom: 

 
 

Na izbiro imamo gumbe: 

● natisni; tiskanje podatkov na izbran tiskalnik 

● zapri; zapremo prikazano okno 

● shrani html; prikazana vsebina se shrani v datoteko na namizje v HTML obliki. Ime shranjene datoteke nam 

program prikaže v opozorilnem oknu. 

 

Poleg gumbov, ki so prikazani, lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici: 

● ENTER; isto kot gumb “natisni” 

● ESC; isto kot gumb “zapri” 

Filtriranje 

Filtriranje je ena od operacij, ki jo lahko izberemo, če v opravilni vrstici pritisnemo gumb “dodatno” in izberemo operacijo 

“filtriraj podatke”. Odpre se nam okno, kjer lahko nastavimo pogoje filtriranja po različnih kriterijih: 

 
 

Po potrditvi se nam bo prikazal seznam podatkov, ki bo omejen glede na vpisane kriterije. V zgornjem primeru se nam 

bodo prikazali samo artikli, ki imajo šifro od “00001” do “00020”. Prav tako se na oknu “pregled podatkov” pod podatki 

prikaže vsebina filtra. Primer: FILTER (šifra od: 00001, šifra do: 00020). 

 

Na izbiro imamo gumbe: 

● potrdi; potrdimo vpisane kriterije 
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● zapri; zapremo prikazano okno 

● dodatno; dodatne operacije, ki se prikažejo kot možnost izbire 

○ sprazni filter; vpisane vrednosti v vseh kriterijih se umaknejo in vrnemo se nazaj v okno “pregled 

podatkov” 

 

Poleg gumbov, ki so prikazani v oknu za filtriranje, lahko uporabimo tudi tipke na tipkovnici: 

● PGUP; isto kot operacija “sprazni filter” 

● lahko uporabimo tudi vse tipke na tipkovnici na enak način kot se uporabljajo pri oknu “dodajanje oz. 

spreminjanje podatkov” 

 

Pri pregledu dokumentov lahko v filtru v polje “Preneseno v dokument” vnesemo znak “/”, da se nam prikažejo samo 

dokumenti, ki še niso preneseni v drug dokument. 

Meni “nastavitve” 

Osnovna stran 

Ta izbira nam prikaže osnovno stran programa. 

Podjetja 

Ta izbira nam prikaže seznam vseh podjetij. Po izbiri podjetja se nam podatki prikažejo v oknu “PODJETJA” na treh 

zavihkih: 

● SPLOŠNO; naziv, naslov, davčna, pri “PRL” prikazuj MPC, kontaktni podatki 

● OSTALO; kraj izdaje dokumenta, bančni račun, oznaka valute, brez glave(DOB, RAC), mapa za izvoz 

eRačunov, noga dokumenta 

● LOGO; možnost vnosa podatkov za logotip v “Base64Code” obliki 

 

Če vključimo “Pri ‘PRL’ prikazuj MPC”, se bodo pri prevzemih prikazala dodatna polja: 

● marža % 

● cena brez davka 

● cena z davkom 

Ob knjiženju dokumenta se bo spremenila prodajna cena z davkom izbranega artikla tudi v šifrantu artiklov. S temi 

cenami je dopolnjen tudi izpis prevzemnega dokumenta ter poročilo nabave po dokumentih. 

 

Če vključimo “Brez glave (DOB, RAC)”, potem se na prodajnih dokumentih ne natisne glava lista.  

 

Polje “noga dokumenta” se izpiše na koncu tiskanja A4 dokumentov (predračuni, dobavnice, računi). 

 

eRačuni se shranijo v mapo, ki je vpisana v polju “Mapa za izvoz eRačun”. Če je polje prazno, se bodo eRačuni shranili 

na namizje v mapo “miniBO_eRacun”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● logotip base64 kodiranje; odpre se nam spletna stran, kamor naložimo JPG sliko, kot rezultat dobimo tekst, ki 

ga prekopiramo v polje “Logo Base64Code” 

● izvoz šifrantov v TXT datoteko; v datoteko se izvozijo vsi nastavljeni šifranti. Datoteka se shrani na namizje z 

imenom “_PripravljeniPodatkiZaUvoz.dat”. Operacija je uporabna, kadar želimo iste šifrante prenesti v drug 

program “miniBO”. 

Uporabniki 

Šifrant uporabnikov, kjer nastavimo uporabnike, ki bodo lahko uporabljali programsko opremo “miniBO” ter “BiroPOS”. 

Nastavimo lahko naziv uporabnika, geslo za prijavo ter pravice, ki jih ima uporabnik. 
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Kontrole in opozorila: 

● program nas opozori, če bi želeli isto geslo shraniti za dva različna uporabnika 

Oznake dokumentov 

Ta izbira nam prikaže šifrant oznak dokumentov. Po izbiri enega izmed podatkov se nam podatki prikažejo v oknu 

“OZNAKE DOKUMENTOV” na dveh zavihkih: 

● SPLOŠNO; naziv oznake dokumenta, številka dokumenta spredaj/zadaj, zadnja številka dokumenta 

● OSTALO; privzeta opomba zgoraj/spodaj 

 

Številka spredaj/zadaj se uporablja kadar želimo na A4 izpisu poleg same številke dokumenta izpisati tudi nek tekst pred 

ali za to številko. Sami dokumenti se številčijo vsako leto od številke “00001” naprej. Primeri: 

● če v polje “Štev. dok. spredaj” vpišemo “100-”, potem bo na dokumentu izpisana številka v obliki “100-00001” 

● če v polje “Štev. dok. spredaj” vpišemo “<LETO>-”, potem bo na dokumentu izpisana številka v obliki “2014-

00001” 

● če v polje “Štev. dok. zadaj” vpišemo “/MB”, potem bo na dokumentu izpisana številka v obliki “00001/MB” 

 

Zadnja številka dokumenta se uporabi kadar je uporabnik v tekočem poslovnem letu že izdajal dokumente v drugem 

programu. V to polje se vpiše zadnja uporabljena številka, npr. 56. V tem primeru bo miniBO naslednji dokument 

oštevilčil s številko “00057”. 

 

Pri blagajniških dokumentih je potrebno nastaviti pot oz. mapo, kjer se nahaja program “BiroPOS”. Pot oz. mapa se vpiše 

v polje “Dodatna nastavitev”: 

 

Primer: 

 

Meni “šifranti” 

Artikli 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● natisni cenik; prikaže se nam cenik artiklov za prikazane podatke 
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● natisni podroben cenik; prikaže se nam cenik artiklov (cena brez davka, davek %, davek vrednost, cena z 

davkom) za prikazane podatke 

● natisni sestavnice; prikaže se nam seznam artiklov v sestavnici za prikazane podatke 

● natisni uporabljene artikle v sestavnicah; prikaže se nam seznam artiklov, kjer so prikazani podatki vpisani kot 

del sestavnice 

● natisni kalkulacije sestavnic; za prikazane podatke se prikaže povprečna nabavna cena artikla ter kalkulacija 

glede na prodajno ceno brez davka 

● spremeni ceno; možnost spremembe prodajne cene označenega artikla, bližnjica na tipkovnici CTRL+B 

 

Če držimo CTRL in z miško dvakrat kliknemo na artikel, spremenimo status artikla Aktiven/Neaktiven. 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri vnosu novega oz. spreminjanju obstoječega artikla vnesemo splošne podatke kot so naziv, skupina, črtna koda, 

cena, prodajni artikel, nabavni artikel in podobno. Pri vnosu novega artikla se šifra artikla dodeli sama kadar podatek 

shranimo. 

 

Če želimo pri artiklu vnesti tudi sestavnico, moramo nov artikel najprej shraniti in ponovno odpreti za urejanje. Takrat 

se nam prikaže zavihek “SESTAVNICA”, kjer lahko dodamo vse artikle, ki so definirani kot normativ za razknjiževanje 

zaloge. 

 

Gumb “dodatno”: 

● pregled sprememb cen; prikaže se nam seznam kdaj in kako smo spremenili ceno artikla 

● kalkulacija sestavnice; za izbran artikel se prikaže seznam artiklov sestavnice, njihove povprečne nabavne cene 

ter prikaže kalkulacija glede na prodajno ceno: 

 
 

Kontrole in opozorila: 

● nabavni artikel ne sme imeti vpisane prodajne cene 

● nabavni artikel ne more imeti definirane sestavnice 

● prodajni artikel mora imeti vneseno ceno z davkom 

● opozorilo, če je ista črtna koda že vpisana pri drugem artiklu 

 

Kadar je izbran artikel že uporabljen na nekem knjiženem dokumentu, se zakleneta polji “Prodajni artikel” in “Nabavni 

artikel”. Polji za vnos cena z davkom in HH cene nista vidni, v kolikor je izbran artikel samo “Nabavni artikel”. 

Partnerji 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 
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Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri vnosu novega oz. spreminjanju obstoječega partnerja se nam prikažeta dva zavihka. 

 

Na zavihku “SPLOŠNO” vnesemo splošne podatke partnerja kot so naziv, naslov, davčna, zapadlost, prodajni popust 

in bančni račun. 

 

Na zavihku “OPOMBA” lahko vnesemo kontaktni podatke in razne opombe glede partnerja. 

 

Gumb “dodatno”: 

● prenesi podatke iz AJPESa; če želimo podatke partnerja prenesti iz spletne storitve “ddv.inetis.com”, moramo 

najprej v naziv partnerja ali davčno številko vnesti ustrezen podatek. Ob potrditvi se nam prikažejo vsi zadetki. 

Če enega izmed teh izberemo, se nam samodejno napolnijo vrednosti v polja naziv, naslov, kraj in davčna. 

 

Če vnesemo prodajni popust v %, se bo ta predlagal na prodajnih dokumentih ob dodajanju novega artikla. 

Skupine 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju nove oz. spreminjanju obstoječe skupine vnesemo želene podatke. 

Načini plačil 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri vnosu novega oz. spreminjanju obstoječega načina plačila vnesemo želene podatke. 

Države 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

  

http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
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Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju nove oz. spreminjanju obstoječe države vnesemo želene podatke. 

Cenik artiklov po partnerjih 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju novega oz. spreminjanju obstoječega cenika artiklov po partnerjih vnesemo želene podatke. 

Meni “blagajna” 

Prenos v blagajno 

V program “BiroPOS” se prenesejo podatki šifrantov: 

● artikli; prenese se šifrant prodajnih artiklov, ki so aktivni 

● skupine 

● davčne skupine 

● načini plačil 

● uporabniki; prenese se šifrant uporabnikov, ki so aktivni 

 

Če je v nastavitvah dokumentov nastavljenih več blagajniških dokumentov, se prenos podatkov izvede na vse blagajne. 

 

Za prodajne in hkrati nabavne artikle se v “BiroPOS” blagajno prenesejo tudi zadnje nabavne cene artiklov. 

Prenos iz blagajne 

Program najprej preveri število neprenesenih zaključkov iz programa “BiroPOS” v “miniBO”. Vsak neprenesen zaključek 

v programu “BiroPOS” se prenese kot en zbirni blagajniški dokument v program “miniBO”. Dokumenti tipa dobavnice se 

prenesejo 1:1. 

Prenos partnerjev v blagajno 

V program “BiroPOS” se prenesejo podatki šifrantov: 

● partnerji 

 

Če je v nastavitvah dokumentov nastavljenih več blagajniških dokumentov, se prenos podatkov izvede na vse blagajne. 

  



 

 

miniBO 
s povezavo BiroPOS-osnovna 

navodila za uporabo 

 
Stran: 16/25 

 

 

Meni “dokumenti” 

Shema vodenja zaloge 

 

Knjiženje dokumentov in vodenje zaloge 

Artikli na dokumentu se poknjižijo v skladiščno kartico in pregled zalog takrat, ko poknjižimo dokument. S tem se 

dokument zaklene in ga ni več možno urejati oz. spreminjati. Dokumente knjižimo tako, da v pregledu dokumentov 

pritisnemo gumb “dodatno” in izberemo operacijo “knjiži”: 

 
 

Uporabljena je metoda drsečih povprečnih nabavnih cen. 

 

Na osnovni strani imamo prikazano informacijo o številu neknjiženih dokumentov in datumu zadnjega knjiženja: 

 
 

Z gumbom “knjiženje dokumentov” na osnovni strani nam program omogoča izbiro datuma do katerega želimo knjižiti še 

vse neknjižene dokumente. 

 

POZOR 

Ko dokumente knjižimo v vrstnem redu kot smo jih vpisovali, je datum knjiženja enak datumu dokumenta. Če 

knjižimo nek dokument, ki ima manjši datum kot je zadnji datum knjiženja (ta je viden na osnovni strani), bo ta 

dokument poknjižen na enak datum kot je zadnji datum knjiženja. Program “miniBO” ne omogoča vrivanje 

knjiženih podatkov v skladiščno kartico. 
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Prenos dokumenta v drug dokument 

Kadar neki dokument prenesemo v drug dokument (npr. dobavnico prenesemo v račun) se dokument dobavnica zaklene 

in na tem dokumentu ni več možno spreminjati podatkov. 

 

Operacijo prenos dokumenta v drug dokument najdemo, če pritisnemo na gumb “dodatno”, ko se nahajamo v 

dobavnicah ali predračunih. 

Prevzemi 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

● kopija dokumenta; program prekopira izbran dokument v nov dokument in ga odpre 

● kopija dokumenta storno; program prekopira izbran dokument z negativnimi količinami v nov dokument in ga 

odpre 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju novega oz. spreminjanju obstoječega prevzema se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so partner, datumi, številka dobaviteljeve 

dobavnice in računa. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje dokumenta 

Blagajne 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici je prikazan gumb “odpri” kot je opisan v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb “dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri blagajniških dokumentih podatkov ne moremo spreminjati, lahko jih pa pogledamo in natisnemo kot A4 dokument. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 
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Dobavnice 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. Dobavnic, ki so prenesene iz programa “BiroPOS”, ne moremo izbrisati. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

● kopija dokumenta; program prekopira izbran dokument v nov dokument in ga odpre 

● kopija dokumenta storno; program prekopira izbran dokument z negativnimi količinami v nov dokument in ga 

odpre 

● prenesi izbran dokument v račun; program prekopira izbran dokument v nov dokument tipa “RAC” in ga odpre 

● prenesi dokumente v zbirni račun; odpre se okno za kreiranje zbirnega računa 

 

Okno za kreiranje zbirnega računa: 

 
 

V oknu izberemo za katerega partnerja in katero obdobje naj se zberejo vse neprenesene dobavnice, da se kreira zbirni 

račun. 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju nove oz. spreminjanju obstoječe dobavnice se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so partner, datumi, vezni dokument. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje dokumenta 

● preračunaj RVC; program za vsak artikel preračuna razliko v ceni glede na trenutno povprečno nabavno ceno in 

jo prikaže v stolpcu “PNC vredn.” na zavihku “ARTIKLI”. Operacija je vidna dokler dokument ni knjižen. 

Predračuni 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 
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Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

● kopija dokumenta; program prekopira izbran dokument v nov dokument in ga odpre 

● kopija dokumenta storno; program prekopira izbran dokument z negativnimi količinami v nov dokument in ga 

odpre 

● prenesi izbran dokument v dobavnico; program prekopira izbran dokument v nov dokument tipa “DOB” in ga 

odpre 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju novega oz. spreminjanju obstoječega predračuna se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so partner, datumi, vezni dokument. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje dokumenta 

○ v predogledu dokumenta je prikazan gumb “eRačun”, ki izbran dokument shrani v XML obliko eRačuna 

po standardu e-SLOG verzija 1.6 

● preračunaj RVC; program za vsak artikel preračuna razliko v ceni glede na trenutno povprečno nabavno ceno in 

jo prikaže v stolpcu “PNC vredn.” na zavihku “ARTIKLI”. Operacija je vidna dokler dokument ni knjižen. 

Računi 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

● kopija dokumenta; program prekopira izbran dokument v nov dokument in ga odpre 

● kopija dokumenta storno; program prekopira izbran dokument z negativnimi količinami v nov dokument in ga 

odpre 

● dodaj storitveni račun brez zaloge; izdajanje samo storitvenih računov 

● izvoz v XML datoteko (eSlog); program izvozi račun v eSlog XML strukturi in datoteko shrani v izbrano mapo 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Račune lahko dodajamo na dva načina: 

● pritisnemo gumb “dodatno” in izberemo operacijo “dodaj storitveni račun brez zaloge” 

● v dokumentih “Dobavnice” izberemo operacijo “prenesi izbran dokument v račun” ali “prenesi dokumente v 

zbirni račun” 

 

Pri spreminjanju obstoječega računa se nam prikažejo trije zavihki. 
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Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so partner, datumi, vezni dokument. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje dokumenta 

○ v predogledu knjiženega dokumenta je prikazan gumb “eRačun”, ki izbran dokument shrani v XML 

obliko eRačuna po standardu e-SLOG verzija 1.6 

Odpisi 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

● kopija dokumenta; program prekopira izbran dokument v nov dokument in ga odpre 

● kopija dokumenta storno; program prekopira izbran dokument z negativnimi količinami v nov dokument in ga 

odpre 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju novega oz. spreminjanju obstoječega odpisa se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so datum in opomba. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje dokumenta 

Porabe 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 
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● kopija dokumenta; program prekopira izbran dokument v nov dokument in ga odpre 

● kopija dokumenta storno; program prekopira izbran dokument z negativnimi količinami v nov dokument in ga 

odpre 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju nove oz. spreminjanju obstoječe porabe se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so datum in opomba. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje dokumenta 

Inventure 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● knjiži; knjiženje izbranega dokumenta 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju nove oz. spreminjanju obstoječe inventure se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo osnovne podatke dokumenta kot so datum in opomba. 

 

Na zavihku “ARTIKLI” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje artiklov na dokument 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega artikla na dokumentu 

● izbriši; izbrišemo izbran artikel iz dokumenta 

 

Na zavihku “OSTALO” vnesemo podatke kot so uporabnik, opomba zgoraj/spodaj. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni popisano zalogo; tiskanje dokumenta z vpisanimi količinami 

● natisni viške/manjke; tiskanje viškov/manjkov 

● dodaj vse artikle s količino 0; program na dokument doda vse nabavne artikle, ki niso vpisani na dokumentu. To 

uporabimo kadar delamo inventuro celotnega skladišča. 

● dodaj vse artikle s količino trenutne zaloge; program na dokument doda vse nabavne artikle, ki niso vpisani na 

dokumentu z zalogo, kot je trenutno knjiženo stanje. 

 

POZOR 

Dokument inventura mora biti vnesen vsaj enkrat na leto. Če uporabljamo knjiženje dokumentov z gumbom 

“knjiženje dokumentov” na osnovni strani, se dokument inventura ne poknjiži. Dokument inventura knjižimo 

izključno ročno, tako da v oknu “pregled podatkov “ inventur izberemo gumb dodatno in tam knjiži. 
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Dokler dokument inventura ni poknjižen lahko viške/manjke uskladimo z ostalimi dokumenti (prevzemi, odpisi, 

porabe), tako da te dokumente vnesemo na datum inventure in jih poknjižimo. Ko se vrnemo na dokument 

inventura, lahko ponovno izpišemo viške/manjke, kjer bodo zajete vse spremembe. 

Ko je dokument inventura poknjižen, program na ta datum ne omogoča knjiženja ostalih dokumentov. V 

primeru, če imamo po inventuri vpisan še kakšen dokument (prevzem, odpis, poraba), se bo ta poknjižil z 

naslednjim datumom. 

Meni “poročila” 

Primer (izbira obdobja): Primer (dodatni filter): Primer (predogled izpisa): 

   

Prodaja 

Poročila: 

● po artiklih 

● po skupinah artiklov 

● po davčnih skupinah 

● po uporabnikih 

● po načinih plačil 

● po urah 

● po dokumentih 

● po dokumentih (davčna razporeditev) 

● RVC po dnevih; razlika v ceni 

 

Na zavihku “OBDOBJE” nastavimo: 

● datum od 

● datum do 

● izberemo poročilo 

 

Na zavihku “FILTER” se lahko omejimo po kriterijih: 

● oznaka dokumenta 

● skupina artikla 

● artikel 

● partner 

Nabava 

Poročila: 

● po artiklih 

● po skupinah artiklov 

● po dokumentih 

● po dobaviteljih in artiklih 

 

Na zavihku “OBDOBJE” nastavimo: 

● datum od 

● datum do 

● izberemo poročilo 
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Na zavihku “FILTER” se lahko omejimo po kriterijih: 

● oznaka dokumenta 

● skupina artikla 

● artikel 

● partner 

Poraba 

Poročila: 

● po artiklih 

● po skupinah artiklov 

● po dokumentih 

 

Na zavihku “OBDOBJE” nastavimo: 

● datum od 

● datum do 

● izberemo poročilo 

 

Na zavihku “FILTER” se lahko omejimo po kriterijih: 

● oznaka dokumenta 

● artikel 

● skupina artikla 

Zaloga 

Poročila: 

● po artiklih - količinsko 

● po artiklih - vrednostno 

● po artiklih - vrednostno z MPC 

● po skupinah 

● izpis zaloge na POS tiskalnik 

● popis zaloge po artiklih (s količinami) 

● popis zaloge po artiklih (brez količin) 

 

Nastavimo: 

● stanje na dan 

● skupino artikla 

● artikel 

● izberemo poročilo 

Skladiščna kartica 

Poročila: 

● količinska 

● vrednostna 

 

Nastavimo: 

● datum od 

● datum do 

● artikel 

● izberemo poročilo 
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Meni “saldakonti” 

Primer (pregled saldakontov): Primer (izpis saldakontov): Primer (izpis informativnega DDV-ja): 

   

Saldakonti kupcev in saldakonti dobaviteljev 

Okno “pregled podatkov” 

V opravilni vrstici so prikazani gumbi “dodaj”, “odpri”, “izbriši” kot so opisani v poglavju Okno “pregled podatkov” ter gumb 

“dodatno”. 

 

Gumb “dodatno”: 

● natisni; tiskanje podatkov 

● filtriraj podatke; filtriranje podatkov 

● filtriraj podatke na neplačane račune do danes; hiter filter za pregled odprtih postavk do današnjega dne 

● natisni poročilo po partnerjih; tiskanje zbirnih zneskov dokumentov po partnerjih 

● natisni poročilo po partnerjih s plačili; tiskanje zbirnih zneskov dokumentov po partnerjih s plačili 

● natisni poročilo informativni DDV; izpis informative razlike DDV-ja izdanih in prejetih računov 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri vnosu novega oz. spreminjanju obstoječega podatka se nam prikažejo trije zavihki. 

 

Na zavihku “DOKUMENT” vnesemo splošne podatke dokumenta kot so kot so partner, datum, znesek in podobno. 

 

Na zavihku “PLAČILA” imamo gumbe: 

● dodaj; dodajanje plačil dokumenta 

● odpri; pregled oz. spreminjanje izbranega plačila dokumenta 

● izbriši; izbrišemo izbrano plačilo dokumenta 

 

Na zavihku “OPOMBA” vnesemo opombo. 

Razno 

eRačuni 

Izvoz dokumentov v eRačune je urejen po e-SLOG standardu verzije 1.6. Izvozimo lahko predračune in račune ne glede 

na to, ali so dokumenti že knjiženi ali ne. V predogledu teh dokumentov se prikaže gumb “eRačun”. Datoteke za eRačun 

se shranijo v nastavljeno mapo ali na namizje. 

 

Če želimo v ovojnico dodati poljubne datoteke kot prilogo, moramo te datoteke najprej ročno shraniti v nastavljeno mapo 

s poljubnim imenom in šele za tem kreirati eRačun. Program bo datoteke za prilogo sam preimenoval tako, da jih bo 

lahko združil v skupno ovojnico. 

 

Kontrole za kreiranje datotek za eRačun so: 
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● v nastavitvah podjetja mora biti vpisan bančni račun 

● če je v nastavitvah podjetja vpisana mapa za izvoz eRačunov, mora ta mapa dejansko tudi obstajati 

● v šifrantu partnerjev mora biti vpisan bančni račun 

 

Davčne klavzule se v eRačun izvozijo, če v polju “Opomba spodaj” napišemo tekst, ki vsebuje v besedilu “ZDDV”. 

 

Za vsak dokument se kreirajo datoteke: 

● <Številka dokumenta>.eracun.xml; XML e-SLOG oblika zapisa dokumenta 

● <Številka dokumenta>.eracun.htm; vizuelna oblika zapisa dokumenta 

● <Številka dokumenta>.ovojnica.xml; XML oblika zapisa ovojnice 

● <Številka dokumenta>.eracun.zip; ZIP datoteke, ki vsebuje XML in HTM datoteko dokumenta 

 

Če je potrebno, lahko program miniBO tudi elektronsko podpiše eRačun. 

Izklop opozorila “The Publisher Could Not Be Verified” 

Če program zaganjamo preko mrežne poti: 

● zaženemo “gpedit.msc” 

● odpremo “Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Attachment Manager” 

● odpremo “Inclusion list for moderate risk file types setting” 

● nastavimo na “Enabled” in v polje vpišemo “*.exe” ali “<imedatoteke>” 

Nastavitev ODBCja pri 64 bitnih računalnikih 

ODBC pri 64 bitni računalnikih moramo ročno nastaviti: 

● odpremo “control panel”, “administrative tools”, “select data sources(ODBC)” 

● z desnim miškinim gumbom na datoteki izberemo “go to properties” 

● odpremo zavihek “shortcut” 

● nastavitev “Target area” nastavimo na "c:\windows\SysWOW64\odbcad32.exe" 

 

 

Zadnja sprememba dokumenta dne 07.04.2015 
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