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Fakturiranje Mini 
 - Preprost in pregleden program za izdajo storitvenih računov - 
 

 

Fakturiranje Mini vam preko preprostega vmesnika omogoči vsakodnevno izdajo gotovinskih računov s storitvami. 

Namenjen je vsem podjetjem, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo in prejemajo gotovinska plačila (najemi, frizerski in 

drugi saloni,…). Tiskanje računov je mogoče na A4 tiskalnike ali tudi namenske POS tiskalnike. V primeru, da uporabljate 

v svojem poslovanju tudi bone, je tudi ta možnost (prodaja in sprejem) podprta. 

Faw Mini zadosti vsem zakonsko zahtevanim izpisom in kontrolam. V njem imate možnost izpisovati tako prodajo, knjigo 

izdanih računov in trgovsko knjigo storitev. V njem lahko naredite tudi izvoz popravljenih računov za DURS, če dobite 

tako zahtevo. Vsi izpisi so preprosti za uporabo in dostopni v enem meniju. 

Fakturiranje Mini se predstavi: 

 

Meniji in gumbi: 

 

 

 

 

Vnos storitev in kupcev v šifrant: 

 

 

 
 

Program pri vnosu storitev zahteva le nekaj nujnih 
podatkov. Cenik si lahko postavite že v šifrantu, seveda pa 

je mogoče ob izdaji računa vnašati svojo ceno. 

 

 
V šifrantu kupcev imate poleg osnovnih podatkov možnost 

vnašati tudi njihove kontaktne podatke. Račun je fizični osebi 
seveda mogoče izdati brez vnosa kupca. 

 
 

Pod meniji se nahajajo »hitri« gumbi, preko katerih dostopate do najbolj uporabnih funkcij 

programa 
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Izdaja računov: 

 

 

 

 

 

Cenik 
 

Za program je potrebno odšteti 290 EUR + DDV. Po 6 mesecih se lahko sklene vzdrževalna pogodba, ki pokriva nove 

verzije programa in Vasco pomoč. Pavšal znese 12,00 EUR + DDV na mesec. Podpis pogodbe pa ni obvezen. 

Program je mogoče tudi najeti. V tem primeru znese mesečna obveznost 15,00 EUR + DDV, s tem, da se na začetku 

plača namestitev in uvajanje po porabljenih urah. Kasneje je morebitna pomoč tudi plačljiva, nove verzije pa so 

brezplačne.  

Program vam brez težav pridemo predstaviti in ga tudi testno namestimo na vaš računalnik.  

Če imate okoli programa Fakturiranje Mini kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte na tel. št. 04 2791 200 ali 

info@vasco.si.  

Vmesnik za izdajo računov je preprost za uporabo. Do vseh možnosti vas vodijo namenski gumbi z bližnjicami. 

Številčenje računov je avtomatsko, cene je mogoče vnesti direktno na račun (brez predhodnega cenika).  

Ob izdaji računa je mogoče poleg gotovine označiti tudi druge načine plačil (bančne - kreditne kartice, boni,...). 

V primeru, da niste ljubitelji miške, lahko celoten program upravljate le s tipkovnico! 
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