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1. Cilji sprememb in novosti 
 

• Več analiz, več informacij v analizah, grafični 
prikaz rezultatov 
 

• Udobnejši vnos in urejanje artiklov 
 

• Povečana učinkovitost iskanja artiklov 
 

• Povečana učinkovitost iskanja dokumentov  
 

• Povečana učinkovitost pregleda rezervacij 
 

 
 



2. Analizator poslovnih dogodkov 

• v razpredelnico smo dodali stolpec z odstotkom marže 
 

• v vrstico s seštevki smo dodali skupni odstotek marže 

 



2. Analizator poslovnih dogodkov 
Marža % = (Prodajna vrednost - Nabavna vrednost) / Nabavna vrednost * 100 
 
Marža % = (1.261,64 - 1.083,00) / 1.083,00 * 100 
 
Marža % =  178,64  / 1.083,00 * 100 
 
Marža % = 16,49 % 
 
 
RVC % = (Prodajna vrednost - Nabavna vrednost ) / Prodajna vrednost  * 100 
 
RVC % = (1.261,64 - 1.083,00) / RVC % * 100 
 
RVC % =  178,64  / 1.261,64 * 100 
 
RVC % = 14,16 % 



2. Analizator poslovnih dogodkov 

Dodatne analize: 
 
• Bonitetni razred 
• Dobavitelj - artikel 
• Dobavitelj - dokument 
• Dobavitelj - konsignacija 
• Proizvajalec 
• Blagovna znamka 
• Nad artikel 
• Sezona 
• Stranka komercialist – maloprodaja 
• Stranka komercialist – veleprodaja 
• Artikli na dokumentu 
• Klasifikacije 2. nivo 
• Klasifikacije 1. nivo 



2. Analizator poslovnih dogodkov 

V analizah, ki imajo stolpec s ključem dokumenta, je zagotovljeno odpiranje 
dokumenta  v urejevalniku dokumentov s klikom na ikono. 
 



2. Analizator poslovnih dogodkov 

V analizi nabave je dodana možnost, da lahko za dokumente tipa prejem 
pregledamo vse odvisne stroške. 
Pri storno prejemih obstaja možnost, da se vrednost dokumenta in knjižna 
vrednost po FIFO metodi razlikujeta. Dodali smo stolpec, ki pokaže to razliko.  
 



3. Iskanje dokumentov 

V iskanje dokumentov je dodana možnost izbire skupine dokumentov. Prejeta 
naročila s tipi PNA, PNO, B2C, B2B lahko pregledamo hkrati. Primer za 
prevzeme: PRE in PRS. 
 



4. Vnos in urejanje artiklov 

Modul za vnos in urejanje artiklov je spremenjen tako, da prikazuje osnovne 
podatke o artiklu ne glede na izbrani zavihek.  
• Šifra     
• Naziv artikla 
 

• Dobaviteljeva šifra artikla 
• Črtna koda 



5. Listanje artiklov 

Filter po dinamičnih atributih je iz zavihka premaknjen na desni rob iskalnika.  



5. Listanje artiklov 

V filtru na zavihku Ostali pogoji lahko izberemo več dobaviteljev hkrati. 



6. Pregled rezervacij 



6. Pregled rezervacij 



6. Pregled rezervacij 



7. Grafična predstavitev podatkov 

Prodaja po poslovnih enotah in mesecih za več let. Sivi stolpec predstavlja 
celotno prodajo in zeleni RVC. Izbran je temno zelen mesec in na spodnjem 
grafu je prikazana analitika po poslovnih enotah.   



7. Grafična predstavitev podatkov 

Trije kazalci za 24 poslovnih partnerjev v obdobju petih let na enem ekranu. To je 
360 podatkov na enem mestu! Obdobje lahko spremenimo na nivo meseca, kvartala 
ali katero drugo časovno dimenzijo. 



7. Grafična predstavitev podatkov 

V tabelaričnem prikazu izkaza uspeha izberemo skupino kontov (zeleno) in na desni 
dobimo prikazano strukturo po posameznih kontih skupine.  



7. Grafična predstavitev podatkov 

Primerjava stroškov po letih, poslovnih enotah in kontih. Zgoraj stroški po 
skupinah kontov in spodaj analitično. Izberemo eno ali več obdobij. 



7. Grafična predstavitev podatkov 

Prodaja po poslovnih enotah in mesecih za več let. Sivi stolpec predstavlja celotno 
prodajo in zeleni RVC. Izbran je temno zelen mesec in na spodnjem grafu je 
prikazana analitika po poslovnih enotah.  



7. Grafična predstavitev podatkov 

Prodaja po poslovnih enotah in mesecih za več let. Sivi stolpec predstavlja celotno 
prodajo in zeleni RVC. Izbran je temno zelen mesec in na spodnjem grafu je 
prikazana analitika po poslovnih enotah.  



7. Grafična predstavitev podatkov 

Iz letnega smo izdelali mesečno poročilo, iz mesečnega pa tedensko. Število 
stolpcev se veča.  



7. Grafična predstavitev podatkov 

Na dnevnem poročilu se veliko število stolpcev zlije v krivuljo. 



7. Grafična predstavitev podatkov 

Primer hitrega poročila prodaje za preteklih 5 dni. Zgoraj zbirni podatki in spodaj 
analitika. 



7. Grafična predstavitev podatkov 

Prodaja po komercialistih za izbrano obdobje zgoraj in trend prodaje za izbranega 
komercialista (zeleni trak) spodaj. 



 
 
 
Vprašajte me! 
  
Dajte mi predloge! 
 
Pišite mi: alfonz.bauman@comtron.si  
 
Pokličite me:  070 897 747 
 
 
 

Hvala Vam! 

mailto:alfonz.bauman@comtron.si
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