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Novosti

 Dodelava TronTerm

 Dodelava TronPos - pozicije za izdajo

 Pošiljanje obvestila o zapadlosti računov po elektronski pošti.

 TIC V Nad prejemnik B2B – ID: 135311 

 TIC V Funkcija pošiljanja podatkov na FTP v csv, txt ali xml obliki – ID: 

135109  



Dodelava TronTerm

• V fazi izdaje na TronTerm bi uporabnik lahko izbral katere pozicije 

popiše: - tako kot je sedaj - vse ki so najavljene, - tiste kjer je 

dejanska zaloga (zaloga skladišča, ki je vneseno na dokumentu) 

večja od 0.

• korekcija popisa. - v "pregled najave in popisa" se doda gumb 

"spremni količino" in "briši",- funkcija spremni količino ne bo 

vplivala na popisane serijske "rok uporabe", - funkcija briši bo 

pobrisala tudi serijske "rok uporabe".

• Dodajanje nove nastavitve, ki bo preprečila dodajanje neaktivnega 

artikla na popis terminala. Dodajanje nove nastavitve, ki bo 

opozorila, da je uporabnik vnesel artikel z rokom uporabe, ki se bo v 

kratkem iztekel. V nastavitvi bo možno definirat število dni za 

kontrolo roka uporabe.



Dodelava TronTerm



Dodelava TronPos - pozicije za izdajo

• - izdelava funkcije "pozicije za izdajo", ki se veže na hitri gumb v blagajni 

TronPos, 

• - ob kliku na gumb se prikažejo artikli, ki jih je uporabnik vnesel na pozicije 

izdelave računa, 

• - uporabnik izbere pozicije, ki jih želi na izpisu za izdajo, 

• - izbrani artikli za izdajo se ob tiskanju dvojnika ali kopje računa ne bi 

izpisovali, prav tako se ne bo beležilo katere artikle je blagajnik izbral za 

izdajo, 

• - izdelava izpisa izdaje za pos tiskalnik kot prikazano v "priloga2.txt", - izpis 

se po zaključku računa 2 x natisne.



Dodelava TronPos - pozicije za izdajo



Pošiljanje obvestila o zapadlosti računov po 

elektronski pošti



TIC V Nad prejemnik B2B – ID: 135311 

- v šifrant poslovnih partnerjev se doda novo polje Nad prejemnik,

- v polju je možno vpisat ID stranke iz šifranta poslovnih partnerjev.

TIC dodelava kreiranje dokumenta iz B2B:

- v primeru, da je na prijavljenem uporabniku na spletu v TIC-u vpisan "Nad 

prejemnik" se le ta zapiše ob kreiranju EPN v TIC-u,

- v eno od opomb na EPN se zapiše uporabnik, ki je izdelal naročilo.

Dodelava B2B pregled naročil in predračunov:

- pregled se predela tako, da prikazuje naročila in predračune od "Nad 

prejemnika",

- v primeru, da "Nad prejemnika" ni deluje kot sedaj.



TIC V Nad prejemnik B2B – ID: 135311 



TIC V Funkcija pošiljanja podatkov na FTP v csv, txt

ali xml obliki – ID: 135109

Primer uorabe izvoza datoteke v csv:

TIC V Izdelava izvoza do 5 podatkov v csv ali txt. Odlaga se enkrat na dan na 

FTP.

CSV vsebuje: Kataloška številka, Blagovna znamka, Cena (iz cenika 11) Zaloga, 

(samo skladišče 1).


