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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 

○ izvoz za računovodstvo; F6 

● 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 

● recepcija; F6 

○ pregled zasedenosti; F1 

○ osebe; F2 

○ sobe; F3 

○ lokacije; F4 

● nastavitve; F9 

○ osnovna stran; F1 

○ podjetja; F2 

○ uporabniki; F3 

○ oznake dokumentov; F4 

○ poslovni prostori; F5 

○ podpora na daljavo; F6 

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 
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○ 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” 

● 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. 

 

Če v iskalnem nizu vpišemo dve besedi npr. “VRO ČOK” bo program našel podatke “VROČA ČOKOLADA” in tudi 

“ČOKOLADA VROČA”. Pri takšnem iskanju je vseeno ali najprej vpišemo prvo ali drugo iskalno besedo. 
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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: 

 

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. 

Kontrola pravilnost vnosa davčne številke 

Pri vnosu davčnih številk pri nastavitvah podjetja, partnerjih in uporabnikih, se glede na vnos naredi kontrola po modulu 

11. Torej, če je vnesena davčna številka 8 mestna, potem se po modulu 11 zadnji 8. znak preračuna iz prvih 7. znakov. 

Na ta način preprečimo napačen vnos davčne številke, ne moremo pa zagotoviti, da vnesena davčna številka res 

obstaja, ker ne obstaja centralnega registra davčnih številk pravnih in fizičnih oseb. 

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): 
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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” 

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 
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● 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: 

 

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. 
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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, …) 

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” 
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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 

● 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, matična, pri “PRL” prikazuj MPC, kontaktni podatki 

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

eRačunov, mapa za izvoz dokumentov; noga dokumenta 

● LOGO; možnost vnosa podatkov za logotip v “Base64Code” obliki; če želimo tiskati logotip z večjo kvaliteto, 

dodamo v nastavitve logotipa tekst: " style="width:127px;height:86px; 



 

 

miniBO 
s povezavo BiroPOS-osnovna 

navodila za uporabo 

 
Stran: 13/31 

 

 

 

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”. 

 

Če imamo nastavljeno polje “Mapa za izvoz dokumentov", se ob knjiženju dokumenta samodejno kreira PDF datoteka 

tega dokumenta in se shrani v nastavljeno podmapo <LETO>\<OznakaDokumenta>\<StevilkaDokumenta>.pdf. Na 

računalniku mora biti nameščen program “PDFtoTXT.exe”, ki se nahaja na: 

https://www.minibo.eu/download/PDFtoTXT.exe 

 

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, davčno številko, ali gre za tujca, ter pravice, ki jih ima uporabnik. 

 

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”: 

 

  

https://www.minibo.eu/download/PDFtoTXT.exe
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https://www.minibo.eu/download/PDFtoTXT.exe
https://www.minibo.eu/download/PDFtoTXT.exe
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Primer: 

 
 

Če uporabljamo blagajno BiroPOS SQL verzije, potem moramo v polje “Dodatna nastavitev” vpisati najprej mapo, kje se 

nahaja program BiroPOS in potem s podpičjem ločiti še povezavo do podatkovne baze BiroPOS SQL blagajne. Primer: 

\\b01\BiroPOS;Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=sa;Data 

Source=(local)\sqlexpress;Password=pwd;Initial Catalog=BiroPOS 

Poslovni prostori 

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 

● FURS - aktivacija poslovnega prostora; podatki izbranega poslovnega prostora se pošljejo na FURS. Kot 

rezultat pošiljanja dobimo informacijo ali je poslovni prostor potrjen ali oznako napake. 

● FURS - deaktivacija poslovnega prostora; izbrane poslovni prostor se pošlje na FURS z oznako, da se 

deaktivira. Kot rezultat pošiljanja dobimo informacijo ali je poslovni prostor deaktiviran ali oznako napake. 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

Pri dodajanju nove oz. spreminjanju obstoječega poslovnega prostora vnesemo želene podatke. 

 

Polje “Oznaka premič. prost.” pustimo prazno, kadar se poslovni prostor nahaja v stavbi s podatki o številki občine, 

stavbe in dela stavbe. V tem primeru izpolnimo vsa ostala polja. 

 

Kadar gre za premični prostor, moramo v olje “Oznaka premič. prost.” vnesti vrednost: 

● A; kadar gre za premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica) 

● B; kadar gre za objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk) 

● C: kadar gre za posamezno elektronsko napravo za izdajo računov ali vezano knjigo računov v primerih, ko 

zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora 

V tem primeru podatke o številki občine, stavbe in ostalo pustimo prazne. 

 

Polje “Davčna št. vzdrževalca” mora biti vpisana. Noter se vnese davčna številka podjetja, ki vzdržuje programsko 

opremo. 
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Podpora na daljavo 

Ta izbira nam odpre program za podporo na daljavo. 

 

Odjava 

Prijavljen uporabnik se odjavi, program se postavi nazaj v začetno okno za prijavo. 

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 

● 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 
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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”. 

Uvoz podatkov iz MS Excela 

Za uvoz podatkov iz MS Excela odpremo datoteko “miniBO_UvozStruktura.xlsx” in zavihek “Artikli”. V MS Excel 

vpišemo podatke o vseh artiklih. Če polje šifro pustimo prazno, bo program šifro artikla določil sam. Ko vnesemo vse 

podatke, jih skopiramo na odlagališče. To lahko naredimo tudi s kombinacijo tipk CTRL+A (označi vse celice) in nato 

CTRL+C (kopiraj podatke). Za tem v programu “miniBO” ponovno odpremo meni “šifranti” in “artikli”. Program nas 

opozori, da obstajajo podatki za uvoz artiklov in vpraša, ali jih želimo uvoziti. 

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 

 

S kombinacijo CTRL+dvojni klik na miški lahko spreminjamo status ali je partner aktiven ali neaktiven. 

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. 

http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
http://ddv.inetis.com/
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Če enega izmed teh izberemo, se nam samodejno napolnijo vrednosti v polja naziv, naslov, kraj in davčna, 

bančni račun in matična številka. 

 

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

Uvoz podatkov iz MS Excela 

Za uvoz podatkov iz MS Excela odpremo datoteko “miniBO_UvozStruktura.xlsx” in zavihek “Partnerji”. V MS Excel 

vpišemo podatke o vseh partnerjih. Če polje šifro pustimo prazno, bo program šifro partnerja določil sam. Ko vnesemo 

vse podatke, jih skopiramo na odlagališče. To lahko naredimo tudi s kombinacijo tipk CTRL+A (označi vse celice) in 

nato CTRL+C (kopiraj podatke). Za tem v programu “miniBO” ponovno odpremo meni “šifranti” in “partnerji”. Program 

nas opozori, da obstajajo podatki za uvoz partnerjev in vpraša, ali jih želimo uvoziti. 

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 

Okno “dodajanje oz. spreminjanje podatkov” 

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

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. 
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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 

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

ga odpre 

● uvoz datoteke s podatki dobavnice; ta možnost se prikaže pri prevzemih trgovskega blaga. Izberemo lahko eno 

ali več datotek za uvoz. Podprte strukture datotek so: 

○ TUŠ 

○ Mercator 

○ miniBO 

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”: 
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● natisni; tiskanje podatkov 

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 

● storno izbranega dokumenta; 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 

● prenesi izbran dokument v odpis; program prekopira izbran dokument v nov dokument tipa “ODP” in ga odpre 

● prenesi izbran dokument v porabo; program prekopira izbran dokument v nov dokument tipa “POR” in ga odpre 

● postavi status “Preneseno”; če izbrano dobavnico ne želimo prenesti v račun, vseeno pa želimo označiti, da je 

prenos že urejen, nam ta funkcija postavi status preneseno v oznako “/” 

● umakni status “Preneseno”; če je izbrana dobavnica že bila prenesena v račun, se ta status umakne, tako da 

lahko iz isto dobavnico ponovno prenesemo v račun 

 

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 

● dodaj popust na vse artikle; vnesemo % popusta, ki se nato dodeli vsem artiklom, ki so na dobavnici 
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● 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”. 

 

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 

● storno izbranega dokumenta; 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 

● umakni status “Preneseno”; če je izbran predračun že bil prenesen v dobavnico, se ta status umakne, tako da 

lahko iz isti predračun ponovno prenesemo v dobavnico 

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 

● dodaj popust na vse artikle; vnesemo % popusta, ki se nato dodeli vsem artiklom, ki so na predračunu 

● 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 

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

● prenesi izbran dokument v predračun; program prekopira izbran dokument v nov dokument tipa “PRC” 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. 

 

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 

● dodaj popust na vse artikle; vnesemo % popusta, ki se nato dodeli vsem artiklom, ki so na računu 

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 

● storno izbranega dokumenta; 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. 
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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 

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

● storno izbranega dokumenta; 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 
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● 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. 

● vnos najdenih količin s čitalcem črtne kode; program omogoča, da vnašamo najdeno stanje s čitalcem črtne 

kode ali ročnim vpisom črtne kode. Če želimo nek artikel vnesti večkrat, ga moramo toliko krat prebrati s 

čitalcem oz. ročno vnesti kodo. Funkcija je uporabna, če imamo možnost s prenosnim računalnikom hoditi od 

artikla do artikla ali pa če uporabo brezžični čitalec črtne kode.  

 

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. 

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 artiklih (negrupirano) 

● po skupinah artiklov 

● po davčnih skupinah 

● po uporabnikih 

● po uporabnikih - po dnevih 

● po načinih plačil 

● po urah 

● po dokumentih 

● po dokumentih (davčna razporeditev) 

● RVC po dnevih; razlika v ceni 

 

Na zavihku “OBDOBJE” nastavimo: 
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● datum od 

● datum do 

● izberemo poročilo 

 

Na zavihku “FILTER” se lahko omejimo po kriterijih: 

● oznaka dokumenta 

● skupina artikla 

● artikel 

● partner 

● uporabnik 

● skladišče 

 

Poročila prodaje prikazujejo prodajo glede na izdane dokumente “blagajne” in “računi”. Če želimo videti prodajo po 

dokumentih “dobavnice”, potem v filtru v oznaki dokumenta izberemo oznako “DOB”. 

Nabava 

Poročila: 

● po artiklih 

● po skupinah artiklov 

● po dokumentih 

● po dobaviteljih in artiklih 

 

Na zavihku “OBDOBJE” nastavimo: 

● datum od 

● datum do 

● izberemo poročilo 

 

Na zavihku “FILTER” se lahko omejimo po kriterijih: 

● oznaka dokumenta 

● skupina artikla 

● artikel 

● partner 

● skladišče 

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 
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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) 

● zaloga artiklov tudi neknjiženih dokumentov (informativni izpis) 

 

Nastavimo: 

● stanje na dan 

● skupino artikla 

● artikel 

● izberemo poročilo 

Skladiščna kartica 

Poročila: 

● količinska 

● vrednostna 

 

Nastavimo: 

● datum od 

● datum do 

● artikel 

● izberemo poročilo 

Izvoz za računovodstvo 

Kot dodatek k osnovni verziji programa miniBO, je možno dokupiti tudi modul za izvoz podatkov za računovodstvo. 

Modul zna pripraviti podatke izdanih računov v strukturi oz. obliki za računovodske programe: 

● Vasco 

● SAOP 

● Grad 

● Desito 

● e-računi 

Meni “saldakonti” 

Primer (pregled saldakontov): Primer (izpis saldakontov): Primer (izpis informativnega DDV-ja): 
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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 1.6.1. 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: 

● v nastavitvah podjetja mora biti vpisan bančni račun in matična številka 

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

● v šifrantu partnerjev mora biti vpisan bančni račun in matična številka 

● na računu moramo na zavihku “OSTALO” vpisati številko naročilnice 

 

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

Samodejno pošiljanje in prejemanje podatkov BiroPOS blagajne 

V datoteki “miniBO.ini” lahko nastavimo: 

[Ostalo] 

SamodejnoPosljiPrejmiBiroPOS=1 

 

V tem primeru se bodo ob zagonu programa samodejno prenesli vsi neprenešeni zaključki iz blagajne “BiroPOS” v 

program “miniBO”. Ko bomo program zaprli, se bodo prenesli vsi šifranti nazaj v program BiroPOS. 

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" 

Nastavitev regionalnih nastavitev pri Windows 10 

Na Windows 10 je potrebno v regionalnih nastavitvah ročno nastaviti: 

● format zapisa kratkega datuma mora biti vpisan brez presledkov v obliki “d.M.llll” 

● na tretjem zavihku pod dodatno mora prav tako biti izbran jezik “slovenščina” namesto “angleščina” 

Tiskanje dokumentov - opomba zgoraj/spodaj 

V opombah dokumenta je možno v opombo dodati določena polja. Primeri uporabe: 

● Dokument: #OznakaDokumenta#-#LetoDokumenta#-#ZaporednaStevilkaDokumenta# 

● Sklic: SI00 #StevilkaDokumenta# 

● Davčna partnerja: #DavcnaPartnerja# 

● Datum izdaje: #DatumIzdaje# 

● Veljavnost: #DatumIzdaje+5# 

● Zapadlost: #DatumZapadlosti# 

● Storitev: #DatumStoritveOd# do #DatumStoritveDo# 

● Naročilnica: #StevilkaNarocilnice# 

● Število artiklov na dokumentu: #SteviloArtiklovNaDokumentu# 

● Sestavil / izdal: #DokumentSestavil# 

● ZNESEK: #ZnesekZDavkom# EUR 
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MS AZURE SQL 

Programski paket “miniBO” lahko uporabljamo tudi na način, da podatkovno bazo preselimo v MS AZURE SQL. Na ta 

način se vsi podatki sproti zapisujejo v “oblak”. Edina slabo je, da za delovanje programa mora delovati internet. 

Prednosti takšne uporabe: 

● podatki se samodejno arhivirajo v oblaku 

● program lahko zaganjamo s prenosnikom iz katerekoli lokacije 

● sočasno lahko uporabljamo program na različnih, fizično ločenih lokacijah 

● za delovanje ne potrebujemo VPN povezave 

 

Uporaba MS AZURE SQL je plačljiva. Cena je odvisna od velikosti podatkovne baze in se začne s ceno 100,00 EUR / 

leto + DDV. 

miniBO android 

Na androidu obstaja program android verzija programskega paketa “miniBO”, ki prevzame šifrante iz windows verzije, 

ter nam omogoča off-line izdelavo dokumentov: 

● DOB; dobavnice s tiskanjem na POS tiskalnik 

● INV; inventurni popis 

 

Dokumente narejene na androidu preprosto prenesemo v windows program. Iz dobavnic lahko kreiramo zbirne račune, 

iz inventure pa naredimo inventurni dokument ali kontrolo trenutne zaloge.  

 

Za inventuro se priporoča android dlančnik (terminal), ki ima vgrajen čitalec črtne kode. 

 

Primer: 
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Arhiviranje podatkov 

V datoteki “miniBO.ini” lahko nastavimo: 

[Settings] 

BackupFolder=.;g:\arhiv 

 

V kolikor nastavimo eno ali več map, kamor naj se shranjujejo arhivirani podatki, nas bo program vsakih 14 dni od 

zadnjega narejenega arhiviranja na to sam opozoril. Sami lahko podatke arhiviramo dnevno. Več map za arhiviranje 

nastavimo tako, da v nastavitve vpišemo več map ločenih z znakom “;”. Mapa z oznako “.” pomeni, da se bodo podatki 

arhivirali v mapo “<miniBO>\_bkp”. 

 

Primer: 
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