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Novost – Program B2B naročila 
- neboleča vez med dobavitelji in njihovimi kupci - 
 

Dobavitelji! 

Želite rešiti vsakodnevne težave s sprejemanjem naročil kupcev? Da bi se vam namesto telefonskih klicev, 

elektronskih sporočil in faksov naročila preprosto zbirala v programu Fakturiranje, na elektronsko pošto pa bi 

dobili le opomnik?  

Kupci!  

Morate za oddajo naročila čakati na prosto telefonsko linijo, posamezno preverjati za zalogo določenih artiklov, 

niste prepričani, da so vaše elektronsko sporočilo prejeli,…? Želite takoj videti aktualne zaloge in cene za 

katerikoli artikel dobavitelja ali več njih, ter z nekaj kliki oddati naročilo? Vse to preko preprostega programa, ki 

ni odvisen od muh internet brskalnikov? 

»Program B2B naročila tako dobaviteljem kot kupcem olajšuje vsakodnevno naročanje 

artiklov.« 

Funkcije programa B2B naročanje: 

- Pregled artiklov dobavitelja z aktualno zalogo in ceno, 

- Močan iskalnik, ki podatek poizkuša poiskati kjerkoli v podatkih (šifra, naziv), 

- Pregledno kreiranje in pošiljanje naročil z avtomatskim statusom (v pripravi, poslano,…), 

- Možnost vnosa opomb dobavitelju v glavo naročila ali k posamezni postavki artikla, 

- Omogočeno naročanje večim dobaviteljem skozi en sam program, 

- Ob poslanem naročilu se avtomatsko pošlje tudi opomnik v dobaviteljevo elektronsko pošto, 

- Kupec za uporabo programa B2B naročanje NE potrebuje drugih Vasco programov. 

Slike programa B2B naročanje 

1. Kreiranje in pošiljanje aktualnih naročil skupaj s pregledom že poslanih je omogočeno z enega zaslona. 

Dodan je status naročila, da vsak trenutek veste kaj se z njim dogaja. 

 

2. Pregled artiklov je podprt z močnim iskalnikom, ki vam pomaga iskati artikle. V pregledu jasno vidite 

aktualno zalogo artiklov in cene, ki si jih lahko poljubno osvežite. 
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3. Pregled naročila: 

Osrednji del programa prikazuje aktualno naročilo, spisek naročenih artiklov z aktualnimi cenami za 

posameznega kupca (upoštevajo se rabati in posebne cene iz Fakturiranja), z barvami se ločijo artikli, ki so 

naročeni v večji količini, kot jih ima dobavitelj na zalogi. Na to vas ob pošiljanju naročila program dodatno 

opozori. 

 

Ko naročilo prispe k dobavitelju 

Prejeto naročilo kupca lahko dobavitelj v Fakturiranju obdela po želji. Lahko z enim gumbom kreira naprej 

dobavnico ali tudi dela ročno. Ker so naročila številčena ločeno za vsakega kupca posebej, tudi ni težav s 

pregledom naročil ali njihovim križanjem.  

Na dobaviteljevi strani na strežniku teče manjši servis, ki skrbi za prenos podatkov in je tudi delo Vasco d.o.o., 

tako, da resnih posegov v strežnik ni. Kdor želi testni vpogled v program, ga lahko namestimo direktno k 

dobavitelju in testirate delovanje na svojih podatkih. 

 

Cenik 

Ker je program preprost za distribucijo in vse lahko opravi dobavitelj sam, se B2B naročanje vrednosti le glede 

na količino licenc (kupcev), ki jih dobavitelj potrebuje:  

1 kupec = brezplačno 

od 2 do 10 kupcev = 30 EUR mesečno + DDV 

od 11 do 20 kupcev = 40 EUR mesečno + DDV 

od 21 do 40 kupcev = 50 EUR mesečno + DDV 

od 41 do 60 kupcev = 60 EUR mesečno + DDV 

60+ kupcev = 70 EUR mesečno + DDV 

 

Če imate okoli programa B2B naročanje kakršnakoli vprašanja, nas kontaktirajte na tel. št. 04 2791 200 ali 

info@vasco.si.  
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