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Mreža gumbov z artikli je popolnoma nastavljiva (tako po število gumbov, kot po njihovi vsebini, barvi in funkciji) v programu Fakturiranje. Na mrežo 
lahko postavite tako artikel, kot tudi mapo (Na sliki – Alkoholna pijača), v kateri so drugi artikli itd. Seveda je prisoten tudi klasičen iskalnik, ki omogoča 
ročni vnos artikla na račun. Številčnica na desni služi za hitri vnos količine artikla, vse pomembne funkcije so dosegljive preko gumbov na spodnjem 
delu ekrana. Program podpira tudi BT čitalce.

Račun se polni na desni strani. Takoj vidimo vse pomembne podatke računa, ki jih s pritiskom na artikel tudi  
popravljamo (ceno, rabat, količino).

Popravljanje artikla in vnos plačilnih 
sredstev

Vasco odslej tudi na 
mobilnih Android napravah!

Predstavljamo Android aplikacijo mVasco, ki bo v sebi združevala lep nabor funkcionalnosti in preprosto 
uporabo. 

Aplikacija mVasco bo ponujala tri module, ki si jih lahko izberete in seveda uporabljate tudi hkrati. 

mBlagajna (davčna blagajna)
Modul mBlagajna bi lahko imenovali tudi davčna blagajna. Omogočala vam bo preprosto izdajo računov (paragonskih blokov), 
njihovo tiskanje in tudi potrjevanje na Finančni upravi RS. Ker bo za svoje delo uporabljala povezavo na Vasco Fakturiranje, bo 
nastavljanje vmesnika, izpisa računa in pravic zelo preprosto. Hkrati se izdani računi shranjujejo direktno v Fakturiranju, kar pomeni, 
da takoj vplivajo na zaloge in s tem na poslovanje, omogočajo takojšnje preglede in elektronsko pošiljanje naprej v računovodstvo 
(Glavna knjiga).

mBlagajna bo primerna za različne vrste poslovanja, kot so prodaja na terenu, tržnice, sejemska prodaja in storitvene dejavnosti 
(saloni,…) ter trgovine.

Ogled programa v slikah:



Vse dodatne informacije so na voljo na številki 04 27 91 200 ali na info@vasco.si.

mVpogledi
Modul vam omogoča vpogled v vse ključne informacije programov Fakturiranje in Glavne knjige. Lahko ste v pisarni, na poti ali na 
sestanku pri svojih poslovnih partnerjih – vedno so vam pri roki aktualni podatki, kot so:
• Saldi kupcev (pregled neplačanih in plačanih računov posameznih 

partnerjev s podrobnim pregledom tako zneskov, računov in njihovih 
postavk),

• Zaloga artiklov (količina, prodajna in nabavna vrednost) po skladiščih,

• Kartice strank (pregled šifranta partnerjev, osnovni podatki, vsi izdani 
dokumenti, plačila, evidenca prodaje),

• Kartice artiklov (pregled šifranta artiklov, kartica artikla, pregled 
vsebine dokumentov),

• Pregled prodaje (prodaja po različnih filtrih, razlika v ceni, grafi),

Modul je namenjen vsem, ki informacije svojega poslovanja 
potrebujejo kadarkoli, kjerkoli. 

mTerminal
Modul je v zaključni fazi izvedbe in bo omogočal vnos različnih dokumentov (dobavnice, prevzemnice, naročila kupcev, predračune,…) 
in obdelavo obstoječih iz Fakturiranja. Podpiral bo skeniranje črtnih kod preko kamere ali bluetooth čitalca in tiskanje na BT A4 
tiskalnik + pošiljanje dokumenta na e-mail. mTerminal bo lahko tekel na Android napravah kot so telefoni in tablice, mogoče pa ga 
bo uporabiti tudi na profesionalnih Android čitalcih za skladišča. 

Tiskanje računov bo podprto na različne POS tiskalnike s tehnologijo bluetooth.
Konec dneva bo mogoče narediti tudi zaključek blagajne, ki vam bo izpisal celotno 
dnevno prodajo. 
Ker bo mBlagajna za svoje delovanje potrebovala program Fakturiranje, načrtujemo 
tudi samostojno verzijo, s katero ne bo potrebno za vnos šifrantov dostopati do 
zalednega programa.

Program vam ob zaključku računa prikaže seštevke, shrani račun v bazo Fakturiranja, opravi 
potrditev pri FURS in račun stiska. Na izdanem računu bo mogoče popraviti tako način plačila, 
kot tudi stranko.

Ponudba in predstavitve
mVasco je mogoče uporabljati na napravah z operacijskim sistemom Android 4.0 ali novejše. Aplikacija je testirana na različnih 
telefonih in tablicah podjetja Samsung in Qdis, tiskanje pa na tiskalnikih HP Mobile 100 (A4) in POS tiskalnikih Rongta RPP-02 ter 
Datecs DPP – 350BT. Vasco d.o.o. strojne opreme ne bo ponujal, vsekakor pa priporočamo, da se pred nakupom posvetujete z nami. 

Moduli se obračunavajo mesečno za posamezno aktivno napravo: 

Glede na povpraševanje bomo organizirali tudi brezplačne predstavitve davčnih blagajn in aplikacije mVasco v naših prostorih v 
Šenčurju.

Termini, ki so trenutno na voljo za prijavo so sreda, 14.10.2015 ob 9.00 in četrtek 15.10.2015 ob 9.00. 

Naslednje termine bomo odpirali glede na povpraševanje.  
Predstavitev bo predvidoma trajala uro in pol. Vabljeni!

mVpogledi

mTerminal*

mBlagajna

Vsi trije moduli skupaj

5,00 € + ddv na mesec

15,00 € + ddv na mesec

15,00 € + ddv na mesec

30,00 € + ddv na mesec
* Pri modulu mTerminal se poleg mesečnega vzdrževanja obračuna še nakupna cena aplikacije in sicer za prvo napravo 400,00 eur + ddv, od vključno druge 

naprave naprej pa 200,00 eur + ddv. Ob tem dobite pri prvi napravi tudi 4 ure namenjene za uvajanje in nastavitve, pri vsaki nadaljnji napravi pa 2.


