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Začetek v 3 korakih 

1. Registracija in prijava v zaledno pisarno Saopnet 

2. Vnos podatkov za prodajo in nastavitve 

3. Povezava Saopnet POS blagajne z zaledno pisarno 

 

KORAK 1: Registracija in prijava v zaledno pisarno Saopnet 

V zaledno pisarno se registrira in prijavlja tisti, ki bo urejal podatke in nastavitve za prodajna 

mesta.  

1. Na spletni strani www.saopnet.si kliknite na gumb Prijava v desnem zgornjem kotu. 

2. Če že imate SAOP uporabniški račun, se prijavite – in nadaljujete s korakom 6. 

3. Če SAOP računa še nimate, izberite Nov uporabnik? Ustvarite račun. 

Vpišite zahtevane podatke. 

4. Na e-poštni naslov, ki ste ga navedli, boste dobili povezavo za aktivacijo računa. Kliknite 

na povezavo. 

5. Odpre se stran, kjer vnesete osnovne podatke o vaši organizaciji. 

Najhitreje bo, če v polje »Ime organizacije« vpišite del naziva ali davčno številko 

organizacije. Prikazali se bodo zadetki iz javne baze. Na seznamu izberite svojo 

organizacijo in podatki se bodo prepisali v spodnja polja. 

Preverite vse podatke. Pozorni bodite na nastavitev, ali ste davčni zavezanec ali ne. 

6. Kliknite na Začnite s prodajo. 

 

Prišli ste v Zaledno pisarno Saopnet. 

 

V njej na enem mestu urejamo podatke in nastavitve za vsa prodajna mesta. 

 

 

  

http://www.saopnet.si/
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Korak 2: Vnos podatkov za prodajo in nastavitve za prodajna mesta 

Zaledno pisarno lahko uporabljamo na kateri koli napravi (računalnik, prenosnik, tablica), ki ima 

spletno povezavo. 

 

Na spletni strani www.saopnet.si izberemo Prijava in se prijavimo s podatki, ki smo jih vnesli ob 

registraciji. 

 

Na tem mestu vnašamo podatke za prodajo in nastavitve za prodajna mesta: 

 artikli za prodajo 

 načini plačila 

 blagajniki 

 blagajne 

 nastavitve za tiskanje računov 

 hitri gumbi za prodajo  

  

V zaledno pisarno se bodo iz prodajnih mest samodejno prenašali blagajniški dnevniki. 

 

Artikli za prodajo 

Artikli so blago ali storitve, ki jih bomo prodajali preko blagajn(e). Šifrant, ki ga vnesemo v 

zaledni pisarni, je namenjen vsem blagajnam. 

1. Naziv artikla bo viden pri iskanju artiklov na blagajni in tudi izpisan na računu. 

2. Opis bolj natančno opredeljuje artikel, na računu pa se ne izpiše. 

3. Vrsta artikla vpliva na poročila in je pomembna za knjiženje. 

4. Maloprodajna cena je prodajna cena, ki vključuje morebitni DDV. 

5. Enota je poljubna: kos, ura, m … 

6. Davčna stopnja je obvezna. Če organizacija ni zavezanec za DDV, se izbira ne prikaže. 

7. Odkljukana izbira »Dovoli spremembo cene na prodajnem mestu« pomeni, da bo 

blagajnik temu artiklu lahko pri prodaji spremenil ceno. 

8. Črtna koda: artikle lahko na račun dodajamo tudi z uporabo čitalca črtnih kod. 

9. Številka artikla je priporočljiv podatek za enoznačno označevanje artiklov. 

10. Odkljukana izbira »Artikel je v prodaji« pomeni, da se bo artikel prikazal na blagajnah 

in ga je mogoče prodajati. 

 

  

http://www.saopnet.si/
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Načini plačila 

Vnesemo načine plačila, ki jih sprejemamo na prodajnih mestih. 

Gotovina je privzeto že vnesena. 

1. Naziv načina plačila bo prikazan na blagajni, kjer blagajnik izbere, kako bo stranka 

plačala. Izpisan bo tudi na računu. 

2. Vrsta plačila: podatek je pomemben za poročanje na FURS. Opredelimo ustrezno vrsto. 

3. Način plačila je v uporabi na prodajnih mestih: če je možnost odkljukana, potem se 

bo na blagajnah ta način plačila prikazal, sicer ne. 

 

Blagajniki 

Blagajniki so osebe, ki bodo imele dostop do blagajn Saopnet POS. 

 

Uporabnik zaledne pisarne ni avtomatično tudi blagajnik.  

 

1. Ime  

2. Priimek 

3. Davčna številka blagajnika, ki se bo v skladu z zakonom pošiljala na FURS. 

4. Osebna PIN številka za vstop: 4 poljubne številke, s katerimi se bo blagajnik prijavljal v 

program. Vsak blagajnik mora imeti svojo (različno) PIN številko. 

5. Blagajnik je aktiven: samo aktivni blagajniki lahko dostopajo do blagajn. Blagajniku 

lahko začasno ali trajno onemogočimo dostop do blagajn. 

 

Predloge za hitre gumbe 

Če hitrih gumbov na blagajni ne potrebujete, lahko ta korak preskočite. 

 

Hitri gumbi so namreč bližnjice na blagajni za dodajanje artiklov na račun.  

 

V predlogi določimo postavitev hitrih gumbov. Eno predlogo lahko uporablja več blagajn. 

Najprej uredimo predloge, nato na posameznih blagajnah določimo, katero predlogo 

uporabljajo. 

 

Primer: imamo 2 salona z enakim programom. Naredimo predlogo »Salon« in pri 4 blagajnah 

izberemo isto predlogo.  

 

Občasno storitve opravljamo na terenu. Ker na terenu opravljamo zelo omejen obseg storitev, 

naredimo še predlogo »Teren« z manj gumbi, in za blagajno 5 izberemo to predlogo. 
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Nova predloga  

S klikom na znak + dodamo predlogo in jo poimenujemo. Na blagajni se to ime ne prikaže, na 

primer »Salon«. 

 

Skupine gumbov 

Gumbe lahko za večjo preglednost organiziramo v skupine, ki se na blagajni prikažejo v levem 

meniju prodajnega okna. 

 

Dodajanje skupine 

1. Kliknemo Dodaj skupino gumbov 

2. Vpišemo Ime skupine: ime se prikaže v levem meniju prodajnega okna na blagajni 

3. Vnos potrdimo s klikom na kljukico na gumbu za skupino. 

 

Hitri gumbi 

Hitri gumb:   

 Je vezan na en artikel, 

 ima naziv (ki ni nujno enak nazivu artikla), 

 barvo ter 

 maloprodajno ceno (samodejno iz cenika). 

   

Dodajanje gumbov 

1. Izberemo skupino gumbov, kamor želimo dodati gumb. 

2. Kliknemo na prazen gumb z znakom + 

3. V polje Ime artikla vnesemo ime (ali del) artikla iz šifranta artiklov in ga s klikom 

izberemo. 

4. Ime artikla se prenese v naziv gumba, ki ga lahko popravimo. Popravljen naziv velja 

samo za gumb, ki ga urejamo. Naziv gumba bo prikazan na blagajni. 

5. Izberemo barvo gumba s klikom na puščico v spodjem delu gumba.  

6. Maloprodajna cena za artikel se prikaže samodejno iz cenika. 

 

Blagajne 

Za vsako napravo, ki jo bomo uporabljali kot blagajno, odpremo v meniju Blagajna v zaledni 

pisarni svojo blagajno. 

1. Vnesemo naziv blagajne. Uporabljen bo v blagajniških evidencah. Primer: Blagajna 1. 

2. Vnesemo šifro blagajne. Izpiše se kot predpona številke računa. Primer: B1, račun bo B1-

1234. 

3. Izberemo predlogo za hitre gumbe (samo, če jo želimo uporabljati). 
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4. Digitalno potrdilo: na seznamu izberemo potrdilo, s katerim bodo na blagajni 

elektronsko podpisani računi, ki se pošiljajo na FURS. Če potrdila v zaledni pisarni še 

nismo dodali in ga ni na seznamu, ga lahko na tem mestu dodamo. Podatki o potrdilu 

se bodo samodejno prenesli na blagajno. 

5. Poslovni prostor: na seznamu izberemo poslovni prostor za to blagajno, ki smo 

predhodno vnesli v meniju Poslovni prostori. Podatek o prostoru se pošilja na FURS z 

drugimi podatki o računu. 

 

 

KORAK 3: Povezava Saopnet POS blagajne z zaledno pisarno 

Na napravi (računalniku, prenosniku, tablici), ki jo bomo uporabljali za blagajno, bomo namestili 

program za blagajno Saopnet POS in ga povezali z zaledno pisarno. 

Z vzpostavljeno povezavo se na blagajno prenesejo podatki in nastavitve, ki smo jih vnesli v 

zaledni pisarni. 

1. Na napravi, blagajni, se prijavimo v zaledno pisarno Saopnet. Potrebujemo spletno 

povezavo. 

2. V meniju Blagajne izberemo ustrezno blagajno, ki jo želimo povezati, in kliknemo 

»Povezava z napravo«. 

3. Prikazal se bo ključ za povezavo, ki ga kopiramo (označimo + desni klik miške Kopiraj). 

4. Kliknemo na Prenesite namestitveni paket. Ko se ta prenese, kliknemo na preneseno 

datoteko in izberemo Install. 

5. Po namestitvi zaženemo program Saopnet POS. Pri prvem zagonu vnesemo ključ za 

povezavo, ki smo ga kopirali v zaledni pisarni (desni klik miške + Prilepi) ter kliknemo 

Poveži blagajno. V tem trenutku se začne prenos podatkov, ki smo jih vnesli v zaledni 

pisarni, in traja nekaj trenutkov. 

6. Ko se prikaže vstopna stran, se lahko prijavimo kot blagajnik (PIN številka, ki smo jo za 

posameznega blagajnika vnesli v zaledni pisarni). 

 

Postopek ponovimo na vsaki napravi, ki jo želimo uporabljati kot blagajno. 

 

Kako se prenašajo podatki? 

Blagajniški program Saopnet POS je lokalno nameščen na vsaki blagajni. 

 

Če ima naprava spletno povezavo, program zazna, če so na voljo spremembe iz spletne zaledne 

pisarne. V tem primeru se v glavi programa prikaže ikona za prenos. S klikom nanjo se 

prenesejo novi podatki iz zaledne pisarne (artikli, hitri gumbi, blagajniki, nastavitve za izpise). 

 



 

Saopnet POS / Navodila za delo s programom   /  Začetek v 3 korakih                                                          7 

Iz blagajne Saopnet se v zaledno pisarno sproti pošiljajo računi, blagajniški dnevnik pa se 

prenese, ko ga na blagajni potrdimo. Če spletne povezave na blagajni ni, se prenos samodejno 

sproži ob vzpostavitvi povezave. 

 

Kako se program posodablja? 

Vsakič, ko program zaženemo, ta preveri, če je na voljo novejša različica programa in se tudi 

samodejno namesti. Za to je potrebna spletna povezava. 

 

 

 

SAOP d. o. o. 

Cesta Goriške fronte 46 

5290 Šempeter pri Gorici 

Slovenija 

 

 

Splet: www.saopnet.si 

Podpora: preko spletnega zahtevka  

Splošne informacije: info@saopnet.si  

Telefon: 080 14 50 

 

http://www.saopnet.si/
http://www.saopnet.si/pos/zahtevek-po-pomoci/
mailto:info@saopnet.si

