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PANTHEON - Prodaja in nabava - osnove 

Tematski sklopi: 

Naročila, Blago >> 4 šolske ure 

Priporočeno predznanje: Poznavanje procesov poslovanja in povezanih dokumentov. 

Planirani mejniki in vsebinski sklopi: 

1. Izdaja in prevzem računov 

2. Naročila kupcev in dobaviteljem 

3. Skladišča in zaloge 

 

 

1. SKLOP |  

Izdaja in prevzem računov 

 Uporaba in odpiranje novih vrst dokumentov (dokument, interno, zbirno, lastna 
poraba, avans). 

 Pregled nad izdanimi in prejetimi domačimi računi, dobropisi, tujina. 

 Pregled nad izdanimi in prejetimi avansnimi računi, tujina. 

 Prevzem in izdaja reverza. 

 Maloprodaja (POS), zaključevanje blagajne. 

 Prevzem blaga na komisijo, komisijska prijava in odjava, zbirna faktura dobavitelja 
komisijskega blaga. 

 Obročno plačevanje, blagajna, likvidatura. 

 Iskanje po različnih filtrih: kupec, dobavitelj, številka računa, davčna številka, itd. 

 Možnost direktnih prenosov iz predračuna na račun - tudi POS. 

 Obračuni prejetih in izdanih dokumentov - izpisi in pregledi. 
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 Blagovni paketi, kosovnica. 

 Uporaba kod subjektov. 

 Masovno tiskanje računov. 

 Izdaja eRačuna. 

 Priprava Cassasconta. 

 Najpogostejše napake, neznanje in zmote s.p jev in malih podjetij na področju izdaje 
(primeri in rešitve). 

 
2. SKLOP |  

Naročila kupcev in dobaviteljem  

 Spremljanje in obračun naročil kupcev, izdelava predračunov in ponudb. 

 Spremljanje in obračun naročil dobaviteljem in izdelava naročilnic. 

 Trde rezervacije. 

 Direktna povezava naročil z računi. 

 Izpis posebnih položnic. 

 Neznanje povezovanja naročil in blagovnih dokumentov. 

 Nastavitve in uporaba statusov. 

 Pri predračunu za prodajo izdelkov se izpiše na predračunu sestavnica za izdelek 

 Izpis prodajne cene na predračunu. 

 Najpogostejše napake, neznanje in zmote (primeri rešitev) in več. 

 

3. SKLOP |  

Skladišča in zaloge 

 Prenosi med skladišči - enostavno prenašanje blaga s skladišča na skladišče. 

 Izpis skladiščnega kartona in pregled trenutne zaloge. 

 Periodični obračun prevzetega oz. prodanega blaga. 

 Pregled trenutne, proste in minimalne zaloge. 

 Preračun prometov (izračun cen za vrednotenje, obnovitev zalog). 
 


