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1 PRIJAVA V PROGRAM 

Ob vstopu v program moramo vnesti uporabniško 
ime in geslo. Vnos uporabniškega imena potrdimo 
s pritiskom na tipko »Enter«. Pravilna kombinacija 
uporabniškega imena in gesla nas prijavi v 
program, drugače pa je dostop v program 
onemogočen. V spodnjem levem delu osnovnega 

okna lahko vidite, kdo je v program prijavljen. 
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2 OSNOVNI MENU 

Po uspešni prijavi v program se nam odpre osnovni menu, ki vsebuje naslednje izbire: 

• Poslovanje, 
• Šifranti, 
• Poročila, 
• Orodja in  
• O programu. 
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3 ŠIFRANTI  

V šifrantih urejamo osnovne podatke, razdeljeni pa so na več sklopov: 

• Osnovni šifranti 
o Materiali/storitve 
o Pregled zalog 
o Sprememba cen 
o Inventura 
o Vrste zalog 
o Skupine zdravil 
o Vakcine 
o Wellness paketi 

• Pomožni šifranti 
o Uporabniki 
o Enote mere 
o Davčne stopnje 
o Anamneze 
o Diagnoze 
o Besedila 
o Klavzule 

• Podatki o živalih 
o Živali 
o Vrste živali 
o Pasme 
o Biki 
o Merjasci 

• Podatki o strankah 
o Gospodarstva (G-MID-i) 
o Lastniki živali 
o Poslovni partnerji 
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3.1 MATERIALI/STORITVE 

 

Šifrant materialov/storitev je namenjen vnosu in pregledu podatkov o materialih/storitvah. 
V tem šifrantu vnašamo osnovne podatke o materialih in storitvah. Zaloge, ki so lahko 
razdeljeno po enotah (skladišče, ambulanta, izdaja zdravil, terenski veterinarji) lahko 
pogledate v meniju »Pregled zalog«. Okno šifrantov je sestavljeno iz več delov, na vrhu 
strani je vrstica z ikonami, pod njo je pregled podatkov. Na dnu strani je iskalnik namenjen 
hitremu iskanju. 
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 VNOS, PREGLED, POPRAVLJANJE MATERIAL A/STORITVE 

Okno je namenjeno vnosu in popravljanju podatkov. Pri odpiranju nove šifre je potrebno 
vnesti  vse podatke, da so pri nadaljnji uporabi programa popolni. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono material/storitev izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

 RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
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podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Odpre se nam okno, kjer določimo 
parametre izpisa. Izpišemo lahko 
celotni šifrant, šifre za eno skupino 
ali razpon od šifre do šifre. 
Izberemo lahko izpis po abecedi. 

 

 SPREMEMBA KOL IČNIKA  

S klikom na ikono za 
spremembo količnika, se nam 
odpre okno za vnos količnika. 
Količnik uporabljamo takrat, 
kadar določeno zdravilo 
namesto v osnovnem pakiranju 
izdajamo v manjši količini. Npr: 
kadar namesto škatle 10 tablet 

izdajamo po 1 tableto vnesemo količnik 10. V oknu vidimo kako se nam s spremembo 
količnika spremenijo tudi cene zdravila. 

3.2 PREGLED ZALOG 

V tem meniju lahko pogledate in urejate zaloge po posameznih enotah. Vsaka enota ima 
namreč svojo zalogo. Tako si lahko vsaka enota prilagodi katere materiale/storitve bo 
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uporabljala v svojem delu programa. Npr.: v zalogo za izdajo zdravil dodamo samo zdravila, 
ne dodamo pa vseh storitev. Prav tako si vsak terenski veterinar lahko prilagodi katere 
storitve bo imel v svoji zalogi.  

Podobno kot pri pregledu šifranta materiala/storitev je tudi okno pregleda zaloge 
sestavljeno iz več delov, na vrhu strani je vrstica z ikonami, pod njo je pregled podatkov. 
Na dnu strani je iskalnik namenjen hitremu iskanju po šifri ali nazivu storitve. 

 

 VNOS, PREGLED, POPRAVLJANJE 

Okno je namenjeno vnosu in 
popravljanju podatkov. Ker 
na zaloge samo »prikličemo« 
šifre iz osnovnega šifranta, 
lahko ob dodajanju vnesemo 
samo šifro, pri popravljanju 
pa privzeto številko serije in 

veljavnost. 

 RAZVRŠČANJE / ISKANJE 

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Izpišemo lahko zalogo, zalogo na dan in cenik. 
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IZPIS ZALOGE 

V oknu, ki se odpre določimo 
parametre izpisa. Izpišemo lahko 
zalogo samo za eno skupino in/ali 
samo za enega dobavitelje, 
naredimo lahko izpis minimalne 

zaloge ali dobimo izpis brez šifer, ki imajo označeno storitev, takso in kilometrino. 

IZPIS ZALOGE NA DAN 

V oknu, ki se odpre določimo datum, 
za katerega želimo izpis. Če želimo, 
lahko zalogo izpišemo tudi samo za 
eno skupino. Podatki za izpis se 

kreirajo iz kartic materiala, zato je pravilnost izpisa odvisna od sprotnosti knjiženja. Na 
pravilnost izpisa lahko vplivajo tudi večje spremembe cen! 

IZPIS CENIKA 

Cenik lahko izpišemo posebej za zdravila, storitve in ostalo. 

 

 

SERIJSKE ŠTEVILKE  

V pregledu vidimo nabavo in porabo zdravil/materiala po serijskih številkah. 
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KARTICE MATERIALA 

V pregledu vidimo kartico zdravil/materiala.  

 PREGLED KARTICE 

Odpre se nam okno s podatki izbrane vrstice na kartici. 

 IZPIS KARTICE 

Izpis kartice dobimo z aželeno obdobje. 
Označimo lahko izpis s serijskimi številkami in 
določimo vrsto zaloge. 

 

 PREGLED DOKUMENTA 

S klikom na ikono se nam odpre predogled dokumenta, ki je osnova za zapis na kartici. 

PRENOS VEČ ŠIFER NA ZALOGO  

Ker je dodajanje posameznih šifer na zalogo enote zelo zamudno 
opravilo, si lahko uporabimo dodajanje večih šifer na zalogo. V 
polje »Šifra« vnesemo začetni del šifre. Na zalogo se prenesejo 
vse šifre, ki imajo začetne znake v šifri enake vnesenemu nizu 

znakov. Npr. če vnesemo niz »STR« nam program prenese vse šifre ki imajo na začetku niz 
»STR« - »STR001«, »STR002«,… Če označimo »Prenos vseh šifer« se nam na zalogo 
prenesejo vse šifre iz šifranta. 
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3.3 SPREMEMBA CEN 

Cene lahko spremenimo za šifre, ki jih označimo. S 
klikom na gumb »Označi šifre« se nam odpre novo 
okno, kjer označimo želene šifre. Potek označevanja je 
opis spodaj. Na desni strani okna vidimo, koliko šifer je 
označenih. Spremembo cene lahko naredimo v %. Če 

cene povišamo vnesemo odstotek povišanja, če pa želimo cene znižati, vnesemo odstotek 
s predznakom »-«. Maloprodajne cene  zaokrožite na dve decimalki, če to označite.  

OZNAČEVANJE ŠIFER  

Odpre se nam okno, kjer lahko označimo šifre, katerih želimo spremeniti ceno. Izbrane šifer 
so v preglednici označene z drugo barvo, neoznačene pa so bele.  

 OZNAČI/ODZNAČI  

S klikom na to ikono ali z dvoklikom na vrstico v preglednici označimo oz. odznačimo 
posamezno šifro. 

 OZNAČI VSE  

S klikom na to ikono označimo vse šifre v šifrantu. 

 OZNAČI SKUPINO  

S klikom na to ikono označimo vse šifre iz skupine, ki jo izberemo v oknu, ki se odpre. 

 ODZNAČI VSE  

S klikom na to ikono zbrišemo oznake vsem šifram 
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 ODZNAČI SKUPINO  

S klikom na to ikono zbrišemo oznake vsem šifram iz skupine, ki jo izberemo v oknu, ki se 
odpre. 

 RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.4 INVENTURA 

Inventuro naredimo tako, da po vrsti izbiramo vse izbire v meniju, ki se nam odpre. 

PRIPRAVA 

Priprava inventure na zalogi pripravi vse potrebno za izvedbo 
inventure. Stanje zalog prenese na knjižno in popisno stanje 
inventure ter prenese cene na inventuro. V oknu, ki se nam 
odpre, na vprašanje zato odgovorimo z »DA« samo prvič, ko 

začnemo z inventuro! Ko enkrat začnemo vnašati stanje, lahko v primeru spremembe zalog, 
pripravo zaženemo še večkrat, vendar na vprašanje odgovorimo z »NE«.  

Če na vprašanje odgovorimo z »DA« in 
imamo nastavljen vnos inventure za skupine, 
moramo izbrati še skupine, za katere bomo 

delali inventuro.  

Če na prvo vprašanje odgovorimo z »NE«, nas program 
vpraša, če želimo prepisati trenutno stanje inventure. Če 
odgovorimo z »DA« se prepiše knjižno stanje na inventuri, 
popisno stanje pa ostane takšno, ko smo ga vnesli. 

IZPIS PODLOGE 

S to izbiro izpišemo podlogo za 
inventuro. Izberemo vrsto 
zaloge in (po želji) skupino, za 
katero želimo izpis podloge.  
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VNOS STANJA 

Odpre se nam preglednica, kjer vnašamo inventurno stanje. Količino vnesemo tako, da 

dvakrat kliknemo na vrstico ali pritisnemo na tipko »Enter« in nato vnesemo količino. 
Program prestavi vrstico na naslednji zapis v preglednici. 

IZPIS INVENTURE 

Ko inventurno stanje vnesemo, 
lahko naredimo izpis inventure. 
Določiti moramo vrsto zaloge, 
za katero želimo izpis. Izpišemo 
lahko vse šifre, viške, manjke, 
neničelne šifre ali samo šifre z 
razlikami. Dodločimo lahko tudi 
cene, po katerih želimo izpis in 

kako bodo šifre na izpisu razvrščene. Odvisno od nastavitev, lahko izpišemo samo 
nepopisane šifre ali le-te na izpisu označimo z zvezdico. 

PRENOS NA KARTICE 

Ko smo z izpisom inventure zaključili, lahko naredimo prenos 
inventure na kartice. Prenos spremeni zalogo na stanje, kot 
je bilo vneseno na inventuri in na kartice zapiše vnos 
inventure. 
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3.5 VRSTE ZALOGE 

V šifrantu urejamo podatke o vrstah zaloge. Vrste zaloge uporabljamo takrat, ko želimo 
ločiti zalogo za posamezno enoto, oddelek ali veterinarja.  

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis vrste zaloge. 
Določimo še, če se zaloga razknjižuje in vnesemo 
enoto. 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono vrsto zaloge izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.6 SKUPINE ZDRAVIL  

V šifrantu urejamo podatke o skupinah zdravil. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis skupine 
zdravil. 

  

 BRISANJE 

S klikom na ikono skupino zdravil izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

  RAZVRŠČANJE /  ISKANJE 

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.7 VAKCINE 

V šifrantu urejamo podatke o vakcinah za cepljenje 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo podatke o vakcini. Najprej 
vnesemo opis in šifro vakcine v CRP (vnašamo v primeru 
vakcine za cepljenje psov proti steklini), nato pa še šaržo 
in datum veljavnosti vakcine. 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono skupino zdravil izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 OZNAČ I  STORITEV 

S klikom na to ikono se nam odpre okno s šifrantom, kjer določimo šifro storitve, kjer se 
vakcina uporablja 
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 ODZNAČI STORITEV  

S klikom na to ikono storitev, ki je bila izbrana za vakcino odstranimo. 

 OZNAČI ZA PRIVZETO  

Kadar imamo za eno storitev več vakcin moramo eno izbrati za privzeto. To storimo s 
klikom na to ikono. Privzeta vakcina za storitev ima v preglednici to označeno s kljukico. 
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3.8 WELLNESS PAKETI  

V šifrantu urejamo podatke o paketih za wellness. 

 VNOS, POPRAVLJANJE,  PREGLED 

V oknu za vnos vnesemo šifro 
paketa, opis, ceno in ponovitev. 
Cena za paket je odvisna od 
ponovitev. Za letni wellness 
paket vnesete ceno, ki jo 
stranka plača vsako leto in 

ponovitev 12 mesecev.  

Po vnosu zgornjih osnovnih podatkov o paketu vnesete še vključene storitve/material. 

 VNOS 

Pri dodajanju nove storitve se nam odpre okno za izbiro storitve/materiala. 

 POPRAVLJANJE, PREGLED 

V oknu za vnos moramo pri 
popravljanju vnesti šifro 
materiala, naziv in količino. 
Šifro materiala si lahko 

izberemo s klikom na gumb zraven polja za vnos ali s pritiskom na tipko F1. 
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 BRISANJE 

S klikom na ikono vključeno storitev/material v paketu izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo 
na vprašanje o brisanju. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono wellness paket izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

S klikom na to ikono dobi na zaslon predogled z osnovnimi podatki paketa in vključenimi 
storitvami/materialom. 
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3.9 UPORABNIKI  

V šifrantu urejamo podatke o uporabnikih, ki lahko dostopajo do programa. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo najprej 
šifro ter ime in priimek 
uporabnika. Vnesti moramo še 
uporabniško ime in geslo za 
dostop do programa. 
Uporabniku lahko tudi 
onemogočimo dostop do 
glavnega programa (na postaji). 

Za osemenjevalce goveda moramo vnesti še šifro osemenjevalca, vnesemo lahko še 
stroškovno mesto. Za potrebe davčnega potrjevanja računov mora imeti uporabnik, ki 
izdaja račune vneseno svojo davčno številko. Če uporabnik uporablja zdravila iz svoje 
zaloge vnesemo še vrsto zaloge. Prav tako lahko vnesemo poslovni prostor in elektronsko 
napravo, ki ju uporabnik uporablja. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono uporabnika izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
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 PRAVICE 

S klikom na to ikono se nam odpre okno za vnos pravic uporabnika. Na zavihkih »Šifranti«, 
»Poslovanje«, »Poročila« in »Orodja obkljukamo kaj vse je uporabniku dovoljeno delati v 
programu. Na zavihku »Zap. številke« vnesemo številke za dodajanje dokumentov in 
šifrantov. 
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3.10  ENOTE MERE 

V šifrantu urejamo podatke o enotah mer. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis enote 
mere ter izberemo »EU šifro«, ki je obvezna za 
izdajanje e-računov. 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono enoto mer izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE 

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.11  DAVČNE STOPNJE  

V šifrantu urejamo davčne tarife. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis davčne 
stopnje ter stopnjo davka. Vnesemo še konto (za 
prenos v saldakonte) in tip davčne stopnje (znižana 
ali normalna). 

  

 BRISANJE 

S klikom na ikono enoto mer izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.12  ANAMNEZE 

V šifrantu urejamo anamneze. Anamneze lahko izbiramo na dnevnikih male prakse in na 
ambulantnih dnevnikih. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis anamneze. 
Izberemo lahko tudi besedilo iz šifranta besedil, ki 
se nam prenese v anamnezo ob izboru anamneze 
pri mali praksi ali ambulantnih dnevnikih.  

 BRISANJE 

S klikom na ikono anamnezo izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.13  DIAGNOZE 

 

 

V šifrantu urejamo diagnoze. Diagnoze lahko izbiramo na dnevnikih male prakse in na 
ambulantnih dnevnikih. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis diagnoze. 
Izberemo lahko tudi besedilo iz šifranta besedil, ki 
se nam prenese v diagnozo ob izboru diagnozee pri 
mali praksi ali ambulantnih dnevnikih. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono diagnozo izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.14  BESEDILA 

V šifrantu urejamo besedila, ki jih uporabljamo pri anamnezah, diagnozah in na drugih 
mestih v programu. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos 
vnesemo šifro in 
opis besedila ter 
besedilo. 

 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono besedilo izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Šifrant besedil lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali natisnemo na tiskalniku. 
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3.15  KLAVZULE 

V šifrantu urejamo klavzule, ki jih lahko izberemo pri izpisu računov in zahtevkov. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED 

V oknu za vnos 
vnesemo šifro in 
opis ter besedilo 
klavzule. 

 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono klavzulo izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Šifrant klavzul lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali natisnemo na tiskalniku. 
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3.16  ŽIVALI  

V šifrantu urejamo podatke o živalih. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED 

V oknu za vnos oznako in šifro živali – program nam ponudi naslednjo prazno oznako. Pri 
psih (ali drugih živalih, ki so čipirana) vnesemo številko čipa, pri govedu, prašičih in drobnici 
pa ušesno številko. Značko lahko vnesemo pri živalih, ki niso čipirana in nimajo ušesne 
številke. Označimo tudi če gre za neklavno žival. Vnesemo še številko in datum izdaje 
potnega lista. Če imamo nastavljen vnos kartotek, vnesemo tudi številko kartoteke. 
Izberemo vrsto in pasmo živali ter vnesemo ostale podatke o živali. Nazadnje moramo 
vnesti še podatke o lastniku živali. Izberemo lahko gospodarstvo (G-MID) ali lastnika živali. 
Ko izberemo G-MID ali lastnika se nam izpolnijo ostsali podatki o lastniku živali. V polje 
opomba vnesemo morebitne opombe, ki so pomembne pri živali. 
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 BRISANJE 

S klikom na ikono žival izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

 ISKANJE 

Iščemo lahko po ušesni številki, številki čipa, imenu živali, 
imenu lastnika ali številki potnega lista. 

 

 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE 

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 ZGODOVINA ŽIVALI  

S klikom na ikono se nam odpre okno, 
kjer lahko vidimo zgodovino zdravljenj 
živali. 

 PREGLED DOKUMENTA 

S klikom na to ikono na zgodovini živali se nam odpre okno s podatki dokumenta. 
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 PREGLED KARTOTEKE ŽIVALI  

S klikom na to ikono se nam odpre okno za vnos 
obdobja, za katerega želimo izpis kartoteke živali. 

 

3.17  VRSTE ŽIVALI  

V šifrantu urejamo podatke o vrstah živali. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro in opis vrste živali. 
Izberemo lahko davčno tarifo, ki bo veljala za to 
vrsto živali.  

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono vrsto živali izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.18  PASME 

V šifrantu urejamo pasme živali. Pod trakom z ikonami lahko z izborom samo ene vrste 
živali omejimo podatke v preglednici. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos najprej izberemo vrsto 
živali, nato pa vnesemo šifro in opis 
pasme. 

  

 BRISANJE 

S klikom na ikono pasmo izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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3.19  BIKI 

V šifrantu urejamo podatke o bikih. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro, ime bika, RŠ in 
izberemo pasmo bika. Na koncu vnesemo še 
znesek doplačila za seme (če imamo tak sistem 
obračuna osemenitev). 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono bika izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Šifrant bikov lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali natisnemo na tiskalniku. 
Šifrant je pripravljen ločeno za bike brez doplačila in za bike z doplačilom. 
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3.20  MERJASCI  

V šifrantu urejamo podatke o merjascih. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo šifro, ime 
merjasca in izberemo pasmo 
merjasca. Na koncu vnesemo še 
znesek doplačila za seme (če imamo 
tak sistem obračuna osemenitev). 

 BRISANJE 

S klikom na ikono merjasca izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ,  TISKANJE 

Šifrant merjascev lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali natisnemo na 
tiskalniku. Šifrant je pripravljen ločeno za merjasce brez doplačila in za merjasce z 
doplačilom. 
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3.21  GOSPODARSTVA (G-MID-I)  

V šifrantu urejamo podatke o gospodarstvih. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED 

V oknu za vnos vnesemo šifro G-
MID-a, nato pa podatke o rejcu. 
Izberemo lahko plačnika, če nam 
gospodarstvo ne plačuje z gotovino. 
Izbrati moramo še občino in naselje, 
vnesemo pa lahko še številko 
hlevske knjige na gospodarstvu. 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono G-MID izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Šifrant gospodarstev lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali natisnemo na 
tiskalniku. 

 ŽIVALI NA GOSPODARSTVU 

S klikom na ikono dobimo preglednico živali na gospodarstvu. Živali lahko dodajamo in 
popravljamo, lahko jih poiščemo (enako kot v šifrantu živali) in razvrščamo po več kriterijih. 
Za izbrano žival lahko pogledamo tudi kartoteko. 

 PRENOS ŽIVALI Z VOLOS -A 

Če imamo vneseno uporabniško ime in geslo za dostop do VOLOS-a, s klikom na to ikono z 
VOLOS-a prenesemo podatke o aktivnih živalih na gospodarstvu. Poleg dostopa do VOLOS-
a, moramo imeti tudi dostop do podatkov za gospodarstvo. 
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3.22  LASTNIKI ŽIVALI  

V šifrantu urejamo podatke o lastnikih živali. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo 
šifro lastnika, nato pa 
podatke o lastniku. 
Izberemo lahko plačnika, 
če nam lastnik živali ne 
plačuje z gotovino. 
Izberemo lahko občino 
lastnika, vnesemo naslov 
elektronske pošte, 
določimo status lastnika 
in vnesemo še opombo. 

Če imamo vnesene podatke za GDPR izjave jih lahko v tem oknu obljukamo. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono lastnika živali izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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 PREDOGLED, IZVOZ, TISKANJE  

Šifrant lastnikov živali lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali natisnemo na 
tiskalniku. 

 

 ŽIVALI PRI LASTNIKU  

S klikom na ikono dobimo preglednico živali pri lastniku. Živali lahko dodajamo in 
popravljamo, za izbrano žival pa lahko pogledamo kartoteko. 
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3.23  POSLOVNI PARTNERJI  

V šifrantu urejamo poslovne partnerje – naše kupce in dobavitelje.  

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnesemo najprej šifro, nato pa še ostale osnovne podatke poslovnega 
partnerja. Osnovne podatke partnerja lahko dobimo tudi z interneta tako, da vnesemo 
davčno številko in pritisnemo na gumb »Dobi podatke z interneta« 

 BRISANJE 

S klikom na ikono poslovnega partnerja izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje 
o brisanju. 
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  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED, IZVOZ,  TISKANJE 

Šifrant poslovnih partnerjev lahko pregledamo na ekranu, ga izvozimo v PDF ali 
natisnemo na tiskalniku. 
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4 POSLOVANJE 

V poslovanju vnašamo dokumente: 

• Veterina 
o Osemenitve 
o Osemenitve svinj 
o Ambulantni dnevniki 
o Mala praksa 
o Cepljenje psov 
o Registracija psov 
o Beležka 
o Urnik 
o Wellness 

• Izdaja zdravil/materiala 
o Izdaja zdravil/materiala 

• Obračun 
o Obračun dela 
o Preveri prenos na FURS 
o Prenos IFA,GOT v saldakonte 
o Zahtevki za zavarovalnice 
o Prenos zahtevkov v saldakonte 
o Storitve (odredba) 
o Dodaj pogodbe na odredbo 

• Skladišče 
o Prejemni listi 
o Izdajnice med enotami 
o Zapisnik o spremembi cen 
o Prenos DFA v saldakonte 

• Blagajna 
o Prejemki 
o Izdatki 
o Izdelava dnevnika 
o Prenos v saldakonte 
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4.1 OSEMENITVE 

Modul je namenjen vnosu prvih in ponovnih osemenitev goveda. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

Pri dodajanju nas program vpraša. Če gre za vnos ponovne 
osemenitve. Pri ponovni osemenitvi vnesemo samo številko prve 
osemenitve in program prenese podatke o gospodarstvu in kravi, 
vnesti je potrebno še bika ter serijo semena in vnos ponovne 

osemenitve je končan. 

V oknu za vnos vnašamo podatke o gospodarstvu, živali, biku, pojatvi in zadnji telitvi.  

Pomembni podatki: 
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• “G-MID” – gospodarstvo izberemo iz šifranta, 
• »Plačnik« – če ima gospodarstvo pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 

plačnika izberemo iz šifranta. Če ima gospodarstvo v šifrantu vneseno šifro 
plačnika se polje izpolni samo, 

• »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo gospodarstvo in 
žival izberemo izmed živali na gospodarstvu, lahko takoj vnesemo ušesno številko 
živali in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o gospodarstvu. 

• »Krava/Telica« - obvezen vnos, 
• »Bik« – bika izberemo iz šifranta, obvezno moramo vnesti serijo semena, 
• »Osemenjevalec« - vnesemo ali izberemo veterinarja, 
• »Pojatev«  – v primeru prve osemenitve moramo vnesti trajanje ter obliko pojatve 

ter plodnostne motnje, 
• »Zadnja telitev« – v primeru prve osemenitve moramo vnesti podatke o zadnji 

telitvi, 
• »Zdravljenje« - če ob osemenitvi opravimo tudi zdravljenje, izpolnimo tudi vrsto 

zdravljenja in karence. 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 

 VNOS POSTAVKE 

Pri novem vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale. 
Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko 
»F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v preglednico. 
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 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za osemenitev s klikom na gumb »Shrani« 
podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas program opozori, da 
podatke dopolnimo! 

 BRISANJE 

S klikom na ikono osemenitev izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Osemenitev pregledamo na ekranu. 
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 TISKANJE 

Osemenitev natisnemo na tiskalnik. Če osemenitev še ni zaključena, jo moramo najprej 
zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. Dobavnico lahko izberemo 
samo v primeru, da je na osemenitvi vnesen plačnik. Če je način plačila gotovina, kartica ali 
ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in davčno potrdi. 

 TISKANJE DOKUMENTOV ZA OBDOBJE 

Dokumente izpišemo za želeno obdobje. Če želimo izvoz v PDF 
to obljukljamo – dobimo dve PDF datoteki: za prve osemenitve 
in za pregonitve. 

 

TISKANJE BREZ PODATKOV PRVE OSEMENITVE  

S klikom na to ikono natisnemo obrazec za osemenitev brez podatkov prve osemenitve. 
Tako lahko za 4., 5. in 6. osemenitev kmetu natisnete nov obrazec, kamor lahko veterinar 
ročno vpiše podatke o ponovni osemenitvi. Ikona je aktivna samo na prvih osemenitvah.  

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na osemenitvi vnesen 
plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku 
prenese v obračun dela in davčno potrdi. 

Če imamo nastavljen vnos VKR (vezane knjige računov) in gre za takšen račun, vnesemo 
tudi te podatke. 
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 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo osemenitev zaključili kot dobavnico, jo moramo prenesti na račun. Če želimo  na 
račun prenesti samo izbrano osemenitev, kliknemo ikono in na vprašanje, ki ga program 
postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR OSEMENITEV PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran preogled zbirnika po veterinarjih. 
Zbirnik lahko dobimo tudi samo za poknjižene dokumente. 

 

 ZBIRNIK OSEMENITEV 

Zbirnik osemenitev dobimo za 
želeno obdobje. Podatke lahko 
dobimo samo za eno gospodarstvo, 
enega plačnika, bika ali 
osemenjevalca. Prav tako lahko 
dobimo podatke za eno pasmo bika. 
Podatke lahko omejimo na samo 
poknjižene osemenitve, na samo 
prve in samo ponovne ali samo 

plačane z gotovino ali kartico. 
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4.2 OSEMENITVE SVINJ 

Modul je namenjen vnosu osemenitev svinj. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

Pri dodajanju nas program vpraša. Če gre za vnos ponovne 
osemenitve. Pri ponovni osemenitvi vnesemo samo številko prve 
osemenitve in program prenese podatke o gospodarstvu in svinji, 
vnesti je potrebno še merjasca ter serijo semena in vnos ponovne 

osemenitve je končan. 

V oknu za vnos vnašamo podatke o gospodarstvu, živali, merjascu in zadnji prasitvi.  

Pomembni podatki: 

• “G-MID” – gospodarstvo izberemo iz šifranta, 
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• »Plačnik« – če ima gospodarstvo pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 
plačnika izberemo iz šifranta. Če ima gospodarstvo v šifrantu vneseno šifro 
plačnika se polje izpolni samo, 

• »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo gospodarstvo in 
žival izberemo izmed živali na gospodarstvu, lahko takoj vnesemo ušesno številko 
živali in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o gospodarstvu. 

•  »Merjasec« – merjasca izberemo iz šifranta, obvezno moramo vnesti serijo 
semena, 

• »Osemenjevalec« - vnesemo ali izberemo veterinarja, 
•  »Zadnja prasitev« – vnesemo podatke o zadnji prasitvi. 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 

 VNOS POSTAVKE 

Pri novem vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale. 
Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko 
»F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v preglednico. 
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 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za osemenitev s klikom na gumb »Shrani« 
podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas program opozori, da 
podatke dopolnimo! 

 BRISANJE 

S klikom na ikono osemenitev izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Osemenitev pregledamo na ekranu. 
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 TISKANJE 

Osemenitev natisnemo na tiskalnik. Če osemenitev še ni zaključena, jo moramo najprej 
zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. Dobavnico lahko izberemo 
samo v primeru, da je na osemenitvi vnesen plačnik. Če je način plačila gotovina, kartica ali 
ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in davčno potrdi. 

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA 

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na osemenitvi vnesen 
plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku 
prenese v obračun dela in davčno potrdi. 

Če imamo nastavljen vnos VKR (vezane knjige računov) in gre za takšen račun, vnesemo 
tudi te podatke. 

 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo osemenitev zaključili kot dobavnico, jo moramo prenesti na račun. Če želimo  na 
račun prenesti samo izbrano osemenitev, kliknemo ikono in na vprašanje, ki ga program 
postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR OSEMENITEV PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. Zbirnik lahko dobimo tudi samo za poknjižene 
dokumente. 

 



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  50 

 ZBIRNIK OSEMENITEV 

Zbirnik osemenitev dobimo za 
želeno obdobje. Podatke lahko 
dobimo samo za eno gospodarstvo, 
enega plačnika ali osemenjevalca. 
Podatke lahko omejimo na samo 
poknjižene osemenitve, na samo 
prve in samo ponovne ali samo 
plačane z gotovino ali kartico. 
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4.3 AMBULANTNI DNEVNIKI  

Modul je namenjen vodenju ambulantnih dnevnikov za zdravljenje na terenu. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o zdravljenju živali.  

Pomembni podatki: 

• “G-MID” – gospodarstvo izberemo iz šifranta, 
• »Plačnik« – če ima gospodarstvo pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 

plačnika izberemo iz šifranta. Če ima gospodarstvo v šifrantu vneseno šifro 
plačnika se polje izpolni samo, 
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• »Soplačnik« - v primeru zavarovanja živali, je potrebno vnesti zavarovalnico, 
odstotek soudeležbe in številko police, 

• »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo gospodarstvo in 
žival izberemo izmed živali na gospodarstvu, lahko takoj vnesemo ušesno številko 
živali in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o gospodarstvu. 

• »Dodatne živali« - kadar zdravimo ob enem obisku več živali, jih lahko vnesemo s 
klikom na gumb »Označi dodatne živali«. V oknu, ki se nam odpre izberemo živali. 

• »Prenos iz beležke«  če imamo za izbrano gospodarstvo (in/ali žival) pripravljeno 
beležko, lahko podatke z beležke prenesemo na ambulantni dnevnik. Prenesejo 
se osnovni podatki, pri postavkah pa lahko izberemo, katere bomo prenesli, 

• »Anamneza« – Vnesemo »vrsto pregleda« ( in v primeru uporabe šifranta bolezni 
tudi šifro bolezni), »anamnezo« in »status praesens«. »Anamneze« lahko 
izberemo iz šifranta ali ročno vnesemo, »status praesens« pa vnesemo preko 
vnosnega okna ali ročno, 

• »Diagnoza« – vnesemo jo lahko izberemo iz šifranta ali ročno vnesemo, 
• »Opis dela« - vnesemo ročno, 
• »Priloge« - dodamo priloge – izvide, rentgenske slike,… 
• »Preiskave« - v primeru modula »FUSE« lahko zahtevamo novo preiskavo in 

preverimo ter shranimo rezultate preiskave, 
• »Karenca« - vnesemo dneve karence za mleko, meso in notranje organe, 
• »Delovni čas« - izberemo iz seznama, 
• Označimo še »izredno porabo zdravil«, »izredno porabo humanih zdravil« ali da 

»žival ni namenjena za prehrano ljudi«. 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 
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 VNOS POSTAVKE 

 

Pri novem vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale. 
Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko 
»F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v preglednico. 

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

 SPREMEMBA CENE 

Če imamo tako nastavljeno v nastavitvah, program po kliku na to ikono na izbrani postavki 
spremeni ceno (zviša) za nastavljen odstotek. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za ambulantni dnevnik s klikom na gumb 
»Shrani« podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas program 
opozori, da podatke dopolnimo! 
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  BRISANJE 

S klikom na ikono ambulantni dnevnik izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Ambulantni dnevnik pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE 

Ambulantni dnevnik natisnemo na tiskalnik. Če ambulantni dnevnik še ni zaključen, ga 
moramo najprej zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. Dobavnico 
lahko izberemo samo v primeru, da je na ambulantnem dnevniku vnesen plačnik. Če je 
način plačila gotovina, kartica ali ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in 
davčno potrdi. 

 TISKANJE DODATNIH ŽIVALI  

Če smo na ambulantnem dnevniku vnesli dodatne živali, s klikom na to ikono na ekran 
dobimo predogled izpisa dodatnih živali, ki ga lahko izpišemo. 
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 TISKANJE DOKUMENTOV ZA OBDOBJE  

Dokumente izpišemo za želeno 
obdobje. Če želimo izvoz v PDF to 
obljukljamo.  

 

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na ambulantnem dnevniku 
vnesen plačnik. Če je način plačila 
gotovina, kartica ali ček se račun ob 
zaključku prenese v obračun dela in 
davčno potrdi. Če imamo nastavljen vnos 
VKR (vezane knjige računov) in gre za 
takšen račun, vnesemo tudi te podatke. 

 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo ambulantni dnevnik zaključili kot dobavnico, ga moramo prenesti na račun. Če 
želimo  na račun prenesti samo izbran ambulantni dnevnik, kliknemo ikono in na vprašanje, 
ki ga program postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. Zbirnik lahko dobimo tudi samo za poknjižene 
dokumente. 
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 ZBIRNIK AMBULANTNIH DNEVNIKOV  

Zbirnik ambulantnih dnevnikov 
dobimo za želeno obdobje. Podatke 
lahko dobimo samo za eno 
gospodarstvo, enega plačnika, 
soplačnika ali veterinarja. Podatke 
lahko omejimo na samo poknjižene 
ambulantne dnevnike, na dnevnike 
»samo storitve« ali samo plačane z 

gotovino ali kartico. 

 ZBIRNIK AMBULANTNIH DNEVNIKOV S POSTAVKAMI  

Zbirnik ambulantnih dnevnikov s 
postavkami dobimo za želeno 
obdobje. Podatke lahko dobimo 
samo za eno gospodarstvo, 
veterinarja in/ali žival. Na izpisu so 

poleg osnovnih podatkov ambulantnega dnevnika vidni tudi podatki o anamnezi, statusu 
praesens, opisu dela in opravljenih storitvah/porabljenem materialu. 
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4.4 MALA PRAKSA 

Modul je namenjen vodenju ambulantnih dnevnikov male prakse. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED 

V oknu za vnos vnašamo podatke o zdravljenju živali.  

Pomembni podatki: 

• “Lastnik” – lastnika živali izberemo iz šifranta, 
• »Plačnik« – če ima lastnik živali pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 

plačnika izberemo iz šifranta. Če ima lastnik živali v šifrantu vneseno šifro 
plačnika se polje izpolni samo, 
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•  »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo lastnika živali in 
žival izberemo izmed živali pri lastniku, lahko takoj vnesemo številko čipa živali 
in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o lastniku živali. 

•  »Prenos iz beležke«  če imamo za izbranega lastnika (in/ali žival) pripravljeno 
beležko, lahko podatke z beležke prenesemo na ambulantni dnevnik. Prenesejo 
se osnovni podatki, pri postavkah pa lahko izberemo, katere bomo prenesli, 

• »Anamneza« – Vnesemo »vrsto pregleda« ( in v primeru uporabe šifranta bolezni 
tudi šifro bolezni), »anamnezo« in »status praesens«. »Anamneze« lahko 
izberemo iz šifranta ali ročno vnesemo, »status praesens« pa vnesemo preko 
vnosnega okna ali ročno, 

• »Diagnoza« – vnesemo jo lahko izberemo iz šifranta ali ročno vnesemo, 
• »Opis dela« - vnesemo ročno, 
• »Priloge« - dodamo priloge – izvide, rentgenske slike,… 
• »Preiskave« - v primeru modula »FUSE« lahko zahtevamo novo preiskavo in 

preverimo ter shranimo rezultate preiskave. 

 OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 

 VNOS IZ MALE PRAKSE 

 

Pri vnosu iz male prakse se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene 
storitve/materiale iz zaloge ambulante. Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat 
kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko »F12«. S klikom na gumb »Izberi« se 
storitve/material prenesejo v preglednico. 
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 VNOS IZ IZDAJE ZDRAVIL 

Pri vnosu iz izdaje zdravil se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene 
storitve/materiale iz zaloge izdaje zdravil. Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat 
kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko »F12«. S klikom na gumb »Izberi« se 
storitve/material prenesejo v preglednico.  

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za ambulantni dnevnik male prakse s klikom 
na gumb »Shrani« podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas 
program opozori, da podatke dopolnimo! 

  BRISANJE 

S klikom na ikono ambulantni dnevnik male prakse izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na 
vprašanje o brisanju. 
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  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Ambulantni dnevnik male prakse pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE 

Ambulantni dnevnik male prakse natisnemo na tiskalnik. Če ambulantni dnevnik še ni 
zaključen, ga moramo najprej zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. 
Dobavnico lahko izberemo samo v primeru, da je na ambulantnem dnevniku vnesen plačnik. 
Če je način plačila gotovina, kartica ali ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in 
davčno potrdi. 

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na ambulantnem dnevniku 
vnesen plačnik. Če je način plačila 
gotovina, kartica ali ček se račun ob 
zaključku prenese v obračun dela in 
davčno potrdi. Če imamo nastavljen vnos 
VKR (vezane knjige računov) in gre za 

takšen račun, vnesemo tudi te podatke. 
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 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo ambulantni dnevnik male prakse zaključili kot dobavnico, ga moramo prenesti na 
račun. Če želimo  na račun prenesti samo izbran ambulantni dnevnik, kliknemo ikono in na 
vprašanje, ki ga program postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. Zbirnik lahko dobimo tudi samo za eno enoto. 

 

 ZBIRNIK AMBULANTNIH DNEVNIKOV MALE PRAKSE 

Zbirnik ambulantnih dnevnikov male 
prakse dobimo za želeno obdobje. 
Podatke lahko dobimo samo za 
enega lastnika, plačnika ali 
veterinarja. Podatke lahko omejimo 
na samo poknjižene ambulantne 
dnevnike, na samo prodajo na 
obroke ali samo plačane z gotovino 

ali kartico. 
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4.5 CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI  

Modul je namenjen vodenju cepljenj psov proti steklini. Za cepljenje psov proti steklini 
lahko uporabljamo ta modul, lahko pa cepljenja opravljamo v okviru male prakse. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o cepljenju psa.  

 

Pomembni podatki: 

• “Lastnik” – lastnika živali izberemo iz šifranta, 
• »Plačnik« – če ima lastnik živali pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 

plačnika izberemo iz šifranta. Če ima lastnik živali v šifrantu vneseno šifro 
plačnika se polje izpolni samo, 

•  »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo lastnika živali in 
žival izberemo izmed živali pri lastniku, lahko takoj vnesemo številko čipa živali 
in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o lastniku živali. 

• »Datum naslednjega cepljenja«, 
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• »Vakcina« - vnesemo opis, šifro (CRP) šaržo in rok veljavnosti vakcine. 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 

 VNOS POSTAVKE 

 

Pri novem vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale. 
Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko 
»F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v preglednico. 

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 
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 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za cepljenje, s klikom na gumb »Shrani« 
podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas program opozori, da 
podatke dopolnimo! 

 BRISANJE 

S klikom na ikono dokument izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE 

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Potrdilo o cepljenju pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE 

Potrdilo o cepljenju psa natisnemo na tiskalnik. Če dokument še ni zaključen, ga moramo 
najprej zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. Dobavnico lahko 
izberemo samo v primeru, da je na dokumentu vnesen plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in davčno potrdi. 



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  65 

ZAKLJUČEK DOKUMENTA 

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na dokumentu vnesen 
plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku 
prenese v obračun dela in davčno potrdi. 
Če imamo nastavljen vnos VKR (vezane 

knjige računov) in gre za takšen račun, vnesemo tudi te podatke. 

 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo dokument  zaključili kot dobavnico, ga moramo prenesti na račun. Če želimo  na 
račun prenesti samo izbran dokument, kliknemo ikono in na vprašanje, ki ga program 
postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. 
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4.6 REGISTRACIJA PSOV 

Modul je namenjen vodenju registracij psov. Za registracijo psov lahko uporabljamo ta 
modul, lahko pa registracijo psov opravljamo v okviru male prakse. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED 

V oknu za vnos vnašamo podatke o registraciji psa.  

Pomembni podatki: 

• “Lastnik” – lastnika živali izberemo iz šifranta, 
• »Plačnik« – če ima lastnik živali pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 

plačnika izberemo iz šifranta. Če ima lastnik živali v šifrantu vneseno šifro 
plačnika se polje izpolni samo, 

•  »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo lastnika živali in 
žival izberemo izmed živali pri lastniku, lahko takoj vnesemo številko čipa živali 
in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o lastniku živali. 
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 OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 

 VNOS POSTAVKE 

 

Pri novem vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale. 
Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko 
»F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v preglednico. 

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
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Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za registracijo psa, s klikom na gumb »Shrani« 
podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas program opozori, da 
podatke dopolnimo! 

  BRISANJE 

S klikom na ikono dokument izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Potrdilo o registraciji pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE 

Potrdilo o registraciji psa natisnemo na tiskalnik. Če dokument še ni zaključen, ga moramo 
najprej zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. Dobavnico lahko 
izberemo samo v primeru, da je na dokumentu vnesen plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in davčno potrdi. 
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ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na dokumentu vnesen 
plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku 
prenese v obračun dela in davčno potrdi. 
Če imamo nastavljen vnos VKR (vezane 

knjige računov) in gre za takšen račun, vnesemo tudi te podatke. 

 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo dokument  zaključili kot dobavnico, ga moramo prenesti na račun. Če želimo  na 
račun prenesti samo izbran dokument, kliknemo ikono in na vprašanje, ki ga program 
postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. 
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4.7 BELEŽKA  

Beležka je namenjena izdelavi beležk za malo prakso ali ambulantne dnevnike. Beležke si 
naredimo v primeru, ko zdravljenje živali še ni zaključeno, želimo pa vnesti opravljene 
storitve in porabljena zdravila/material. 

 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o lastniku / G-MID-u in živali. Če uporabljamo urnik lahko 
beležko uporabljamo tudi kot planer naših zdravljenj. Vnaprej si vnesemo dogovorjene 
termine zdravljenj. 

Pomembni podatki: 

• “Lastnik” ali »G-MID« – lastnika živali izberemo iz šifranta, 
• »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo lastnika živali in 

žival izberemo izmed živali pri lastniku, lahko takoj vnesemo številko čipa živali 
in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o lastniku živali. 
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•  »Anamneza« – Vnesemo »vrsto pregleda« ( in v primeru uporabe šifranta bolezni 
tudi šifro bolezni), »anamnezo« in »status praesens«. »Anamneze« lahko 
izberemo iz šifranta ali ročno vnesemo, »status praesens« pa vnesemo preko 
vnosnega okna ali ročno, 

• »Diagnoza« – vnesemo jo lahko izberemo iz šifranta ali ročno vnesemo, 
• »Opis dela« - vnesemo ročno, 
• »Opombe« - vnesemo opombe 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 

 VNOS POSTAVKE 

Pri novem vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale. 
Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete tipko 
»F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v preglednico. 
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 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke na beležki, s klikom na gumb »Shrani« podatke 
shranimo. 

 VSE / NEPORABLJENE POSTAVKE 

S klikom na to ikono v preglednici opravljenih storitev / porabljenega materiala izbiramo 
med prikazom vseh ali samo neporabljenih postavk na beležki. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono dokument izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
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podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Beležko pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE 

Beležko natisnemo na tiskalnik. 
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4.8 URNIK 

Na urniku si lahko pogledate, kaj vse ste opravili v preteklosti in kaj vse imate v planu za 
naprej. Prazniki in nedelje so obarvani rdeče, trenutni dan pa rumeno. Dodajate lahko 
beležke in naredite prenos iz Wellness-a. Pregled urnika je narejen za vsakega veterinarja 
posebej.  

 

 VNOS DATUMA 

S klikom na to ikono se nam odpre okno, kjer si izberemo datum, za katerega želimo 
pogledati urnik. Program na urniku pokaže podatke za mesec datuma, ki smo ga izbrali. 
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 POMIK NAPREJ,NAZAJ 

S klikom na to ikono podatke na urniku prikažemo za prejšnji ali naslednji mesec. 

 ODPRI DAN 

S klikom na to ikono prikažemo podatke za izbrani dan. Odpre se nam okno, kjer so vidni 
dokumenti, ki smo jih zaključili na izbrani dan. 

 DODAJ BELEŽKO  

S klikom na to ikono se nam odpre okno za vnos beležke (glej poglavje 4.7). Ko vnos 
zaključimo, se podatki o beležki dodajo na urnik. 

 DODAJ IZ WELLNESS-A 

S klikom na to ikono se nam odpre okno za izbiro stranke Wellness-a.  

 DODAJ POSTAVKE IZ WELLNESS-A 

S klikom na to ikono se nam odpre okno s podatki o izbranem Wellness-u. Na vrhu vidimo 
podatke o lastniku in živali, spodaj pa vključene storitve/material. V preglednici vključenih 

storitev s klikom na ikono  označimo storitve, ki jih želimo prenesti na beležko. Ko 
kliknemo na gumb »Shrani« nas v primeru, da smo izbrali kakšno storitev, program vpraša, 
če želimo narediti prenos iz Wellness-a na beležko. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, 
se nam odpre okno z vnosom beležke z izbranimi storitvami. Ko beležko shranimo in 
zapremo okno za izbiro Wellness-a se beležka doda na urnik. 
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 RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 
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4.9 WELLNESS 

Modul Wellness je namenjen vodenju vnaprej dogovorjenih paketov zdravljenj za živali. 

 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o lastniku in živali.  

Pomembni podatki: 

• “Lastnik” - lastnika živali izberemo iz šifranta, 
• »Žival« – Žival lahko vnesemo na več načinov – lahko vnesemo lastnika živali in 

žival izberemo izmed živali pri lastniku, lahko takoj vnesemo številko čipa živali 
in (če je žival že vnesena) izpolnijo se podatki o lastniku živali. 

•  »Paket« – izberemo paket Wellness-a, 
• »Opomnik« - vnesemo datum, ko želimo, da nas program opomni 

VKLJUČENE STORITVE/MATERIAL 

Vključene storitve/material se nam pokažejo v preglednici, ko izberemo Wellness paket. 
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 BRISANJE 

S klikom na ikono dokument izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
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4.10  IZDAJA ZDRAVIL/MATERIALA 

Modul je namenjen izdaji zdravil in materiala. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o izdaji zdravil.  

Pomembni podatki: 

• “Vrsta živali” – vrsto živali izberemo iz šifranta, 
• »Plačnik« – če ima lastnik živali pogodbo in za storitve želimo izdati dobavnico, 

plačnika izberemo iz šifranta.  
• “Lastnik” - lastnika živali izberemo iz šifranta, 
• “GMID” - gospodarstvo izberemo iz šifranta, 
• »Oznake živali« - vnesemo ušesne številke ali druge oznake živali, za katere 

izdajamo zdravila. 

 OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

 

Opravljene storitve in porabljen material v preglednici urejamo s pomočjo hitrih gumbov 
in/ali ikon nad preglednico 
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 VNOS POSTAVKE 

Pri vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale iz zaloge 
izdaje zdravil. Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali 
pritisnete tipko »F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v 
preglednico.  

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
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 VNOS BESEDILA 

S klikom na to ikono se nam odpre okno za vnos besedila za postavko. Privzeto se iz 
šifranta materiala/storitev prenese besedilo karence. 

 POPUST NA CEL RAČUN  

S klikom na to ikono v okno za vnos, ki se nam odpre, vnesemo % 
popusta, ki se določi vsem postavkam dokumenta. 

 

 VNOS IZDAJE RECEPTA 

V primeru takšne nastavitve, se s klikom na to ikono na dokument doda postavka za izdajo 
recepta. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za izdajo zdravil s klikom na gumb »Shrani« 
podatke shranimo. Če nam kateri od obveznih podatkov manjka, nas program opozori, da 
podatke dopolnimo! 

  BRISANJE 

S klikom na ikono izdajo zdravil izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
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  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Izdajo zdravil pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE / TISKANJE NA MALI TISKALNIK  

Izdajo zdravil natisnemo na tiskalnik ali mali tiskalnik za račune. Če dokument še ni 
zaključen, ga moramo najprej zaključiti – odpre se nam okno, kjer izberemo način plačila. 
Dobavnico lahko izberemo samo v primeru, da je na dokumentu vnesen plačnik. Če je način 
plačila gotovina, kartica ali ček se račun ob zaključku prenese v obračun dela in davčno 
potrdi. 

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA 

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. Dobavnico lahko izberemo samo v 
primeru, da je na dokumentu vnesen 
plačnik. Če je način plačila gotovina, 
kartica ali ček se račun ob zaključku 
prenese v obračun dela in davčno potrdi. 
Če imamo nastavljen vnos VKR (vezane 
knjige računov) in gre za takšen račun, 

vnesemo tudi te podatke. V primeru da imamo nastavljeno kontrolo POS terminala, moramo 
v primeru plačila s kartico vnesti tudi številko slip-a POS terminala. 
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 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če smo dokument izdaje zdravil zaključili kot dobavnico, ga moramo prenesti na račun. Če 
želimo  na račun prenesti samo izbran dokument, kliknemo ikono in na vprašanje, ki ga 
program postavi pritrdilno odgovorimo. 

 ZBIR PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. Zbirnik lahko dobimo tudi samo za eno enoto. 

 

 ZBIRNIK IZDAJE ZDRAVIL  

Zbirnik izdaje zdravil dobimo za 
želeno obdobje. Podatke lahko 
dobimo samo za enega plačnika ali 
veterinarja. Podatke lahko omejimo 
na samo poknjižene dokumente ali 
samo plačane z gotovino ali kartico. 

 ZBIRNIK IZDAJE ZDRAVIL S POSTAVKAMI  

Zbirnik izdaje zdravil s postavkami 
dobimo za želeno obdobje. Podatke 
lahko dobimo samo za en GMID, 
plačnika, lastnika ali veterinarja.  
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4.11  OBRAČUN DELA  

Obračun dela je namenjen vodenju izdanih računov. V obračun dela se prenašajo vsi 
gotovinski računi in računi iz dobavnic. Račun lahko tudi skopiramo, naredimo zbirni račun, 
izvozimo e-račun v obliki e-slog in vnašamo plačila. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke računa: 

Pomembni podatki: 

• »Šifra plačnika« - izberemo iz šifranta, izpolnijo se podatki o plačniku, 
• »Vrsta dokumenta« - izbiramo lahko med »računom«, »dobropisom«, 

»bremepisom« in »storno računom«, 
• »Datum opr. storitve« - vnesemo datum, ko je bila storitev opravljena ali 

dobavljeno blago, 
• »Datum valute« - vnesemo datum zapadlosti računa, 
• »Klavzula« - besedilo pod računom – izberemo iz šifranta, 
• »Besedilo« - vnesemo besedilo – obvezno pri e-računih, 
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• »Naročilo« in »Datum« - vnesemo številko in datum naročilnice – obvezno pri e-
računih. 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

Opravljene storitve in porabljen material vnašamo s pomočjo ikon nad preglednico. 

 VNOS POSTAVKE 

 

Pri vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve/materiale iz zaloge 
obračuna dela. Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali 
pritisnete tipko »F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve/material prenesejo v 
preglednico. 

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  86 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

 ISKANJE POSTAVKE 

Če imamo razvrščanje postavk po nazivu, lahko iščemo po 
postavkah. Po kliku na ikono se odpre okno, kjer vnesemo 
iskalni niz. 

  RAZVRŠČANJE POSTAVK 

S klikom na ikono spremenimo razvrščanje postavk. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za račun s klikom na gumb »Shrani« podatke 
shranimo.  

 KOPIRANJE 

S klikom na to ikono trenutno izbrani račun skopiramo. V oknu, 
ki se odpre naprej izberemo vrsto dokumenta - izbiramo lahko 
med »računom«, »dobropisom«, »bremepisom« in »storno 
računom«. Nato označimo ali želimo skopirati postavke in če 

želimo postavke dati v minus. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono račun izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
Brišemo lahko samo nezaključene račune! 
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 IZLOČI STORITVE  

S klikom na ikono vse storitve na (zbirnem) računu (razen »odredb«) izločimo z izpisov. 
Program nas pred izločitvijo storitev vpraša, če to res želimo narediti. Storitve lahko 
izločimo samo na nezaključenih računih! 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Račun pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE  

Račun natisnemo na tiskalnik. Če dokument še ni zaključen, ga moramo najprej zaključiti.  

 TISKANJE VEČ DOKUMENTOV  

S klikom na to ikono lahko izpišemo več zaporednih 
računov. V oknu ki se nam odpre vnesemo začetno in 
končno številko ter leto računa. Če izberemo »Izpis 
računov z UPN nalogom« se bodo računi izpisali z UPN 

nalogom na dnu strani. 
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 TISKANJE Z UPN NALOGOM 

S klikom na to ikono račun z UPN nalogom natisnemo na tiskalnik. Če dokument še ni 
zaključen, ga moramo najprej zaključiti. 

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

S klikom na to ikono račun zaključimo, če na vprašanje o zaključevanju računa odgovorimo 
pritrdilno. Zaključenih računov ne moremo popravljati ali brisati. 

 DAVČNO POTRDI RAČUN  

S klikom na to ikono račun davčno potrdimo. 

 PRENOS NEOBDELANIH DOKUMENTOV NA RAČUN  

S klikom na to ikono se nam odpre 
okno, kjer lahko vnesemo obdobje, za 
katerega želimo prenesti dokumente. 
Če želimo podatke prenesti samo za 

enega plačnika, ga vnesemo ali izberemo v polje »Plačnik«. Vnesemo še datum opravljene 
storitve. 

Po vnosu parametrov program poišče neobdelane dokumente in odpre preglednico z 
neobdelanimi dokumenti. 

Privzeto so vsi neobdelani dokumenti označeni za prenos.  
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 OZNAČI / ODZNAČI DOKUMENT  

S klikom na to ikono izbrani dokument v preglednici označimo ali odznačimo. Enako 
funkcijo kot klik na ikono ima tipka »Enter« na tipkovnici ali dvoklik izbrane vrstice. 

 OZNAČI VSE  

S klikom na to ikono vse dokumente v preglednici označimo za prenos. 

 ODZNAČI VSE  

S klikom na to ikono vsem dokumentom zbrišemo oznako. 

 PREGLED DOKUMENTA 

S klikom na to ikono se nam odpre okno za pregled dokumenta. 

 OBDELAJ OZNAČENE  

S klikom na to ikono označene neobdelane dokumente obdelamo – naredimo račune, če na 
vprašanje odgovorimo pritrdilno. Za plačnike, ki imajo več neobdelanih dokumentov se 
naredi en zbirni račun. Če imate dobavnice za različne lastnike na enaki šifri plačnika, jih 
morate posamezno prenesti na račune pred obdelavo! 
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 IZPIS UPN NALOGA 

S klikom na to ikono odpremo okno za vnos UPN naloga. Polja za vnos so izpolnjena s 

podatki računa. S klikom na ikono  UPN nalog natisnemo. Pred tiskom moramo 

določiti še položaj na listu, saj so na A4 obrazcu trije UPN nalogi. S klikom na ikono  
okno za vnos zapremo. 
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 IZVOZ E-RAČUNA  

S klikom na to ikono naredimo izvoz računa v XML datoteko formata e-Slog 2.0. Če podatki 
na računu ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov, izvoz e-računa ni mogoč. Program nas na 
pomanjkljivosti opozori. Izvoz e-računa lahko poskusimo narediti preden račun zaključimo. 
Če so na računu vneseni vsi podatki potrebni za izvoz e-računa, nam program javi, da mora 
biti račun zaključen. Ko je vse to urejeno, se nam odpre okno s podatki o pošiljatelju in 
prejemniku računa ter osnovnimi podatki računa. Pod podatki računa je preglednica prilog.  

 DODAJANJE PRILOG 

S klikom na ikono dodamo novo PDF ikono. Odpre se nam okno s podatki o prilogi. 

Datoteko priloge poiščemo na svojem računalnik s klikom na gumb poleg polja za vnos 
datoteke. Opis datoteke lahko popravimo, tip priloge pa je lahko samo PDF. 
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 BRISANJE PRILOGE 

S klikom na ikono prilogo zbrišemo, če na vprašanje odgovorimo pritrdilno. Priloge E-
računa v eSlog 2.0 obliki ne moremo zbrisati. 

Po kliku na gumb »Shrani« program naredi datoteko .ZIP z elektronsko ovojnico (.ENV) in 
prilogami. Datoteka se shrani v podmapo »eracuni« v mapi, kjer je instaliran program. 

 PLAČILA  

Na negotovinskih računih lahko vnašamo plačila. S klikom na to ikono se nam odpre okno 
s preglednico plačil za izbrani račun. Na vrhu vidimo podatke računa, v preglednici spodaj 
pa plačila po datumih. Plačila lahko dodajamo, popravljamo, pregledamo in zbrišemo z 
ikonami na orodni vrstici na vrhu okna. 

 ZBIRNIK RAČUNOV  

S klikom na to ikono izpišemo 
zbirnik računov. V oknu ki se odpre 
vnesemo obdobje. Če želimo 
zbirnik za enega plačnika, ga 
vnesemo v polje »Plačnik«. 
Izpišemo lahko vse ali samo 

poknjižene, samo gotovinske, samo negotovinske račune. Če izpisujemo zbirnik 
negotovinskih računov lahko v primeru da vnašamo plačila, izpišemo tudi samo neplačane 
račune. Izpišemo lahko tudi samo račune plačane s karticami ali z gotovino. 
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4.12  PREVERI PRENOS NA FURS 

S to izbiro preverimo, če so vsi računi davčno potrjeni. V primeru, da kakšen račun ni davčno 
potrjen, nam program izpiše koliko računov ni potrjenih in nas vpraša, če jih želimo davčno 
potrditi. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, program račune davčno potrdi in na koncu 
potrjevanja izpiše, koliko jih je uspešno potrdil.  

4.13  PRENOS IFA,GOT V SALDAKONTE 

S to izbiro naredimo prenos računov v saldakonte. V 
oknu ki se odpre vnesemo obdobje prenosa. Če želimo 
prenesti samo izdane račune (negotovinske) to 
označimo. Prenos deluje samo s programi, 

združljivimi s paketom ArtemisVeterina! 
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4.14  ZAHTEVKI ZA ZAVAROVALNICE  

Modul je namenjen vodenju zahtevkov za zavarovalnice. Zahtevke lahko dodamo ročno ali 
jih prenesemo z ambulantnih dnevnikov, ki imajo vnesenega soplačnika. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

 

V oknu za vnos vnašamo podatke zahtevka za zavarovalnico: 

Pomembni podatki: 

• »Šifra plačnika« - izberemo iz šifranta, izpolnijo se podatki o plačniku, 
• »Datum opr. storitve« - vnesemo datum, ko je bila storitev opravljena ali 

dobavljeno blago, 
• »Datum valute« - vnesemo datum zapadlosti računa, 
• »Klavzula« - besedilo pod računom – izberemo iz šifranta in   
• »Besedilo« - vnesemo besedilo. 
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OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

 

Opravljene storitve in porabljen material vnašamo s pomočjo ikon nad preglednico. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
podatke o postavki: naziv, 
količino, prodajno ceno ter 
davčno tarifo in stopnjo 
davka. Maloprodajna cena 
se izračuna samodejno, 

lahko pa jo popravite. 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za zahtevek za zavarovalnico s klikom na gumb 
»Shrani« podatke shranimo.  

 BRISANJE 

S klikom na ikono zahtevek za zavarovalnico izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na 
vprašanje o brisanju. Brišemo lahko samo nezaključene zahtevke za zavarovalnice! 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
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podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Zahtevek za zavarovalnico pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE  

Zahtevek za zavarovalnico natisnemo na tiskalnik. Če dokument še ni zaključen, ga 
moramo najprej zaključiti.  

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

S klikom na to ikono zahtevek za zavarovalnico zaključimo, če na vprašanje o zaključevanju 
odgovorimo pritrdilno. Zaključenih zahtevkov ne moremo popravljati ali brisati. 

 PRENOS DNEVNIKOV NA ZAHTEVEK 

S klikom na to ikono se nam odpre 
okno, kjer lahko vnesemo obdobje, za 
katerega želimo prenesti dokumente. 
Če želimo podatke prenesti samo za 

enega plačnika, ga vnesemo ali izberemo v polje »Plačnik«. Vnesemo še datum opravljene 
storitve. 

Po vnosu parametrov program poišče neobdelane dokumente in odpre preglednico z 
neobdelanimi dokumenti. 

Privzeto so vsi neobdelani dokumenti označeni za prenos. 
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 OZNAČI / ODZNAČI DOKUMENT  

S klikom na to ikono izbrani dokument v preglednici označimo ali odznačimo. Enako 
funkcijo kot klik na ikono ima tipka »Enter« na tipkovnici ali dvoklik izbrane vrstice. 

 PREGLED DOKUMENTA 

S klikom na to ikono se nam odpre okno za pregled dokumenta. 

 OBDELAJ OZNAČENE  

S klikom na to ikono označene neobdelane dokumente obdelamo – naredimo zahtevke za 
zavarovalnice, če na vprašanje odgovorimo pritrdilno. Za vsakega soplačnika se naredi po 
en zahtevek. 

 ZBIRNIK ZAHTEVKOV ZA ZAVAROVALNICE  

S klikom na to ikono izpišemo zbirnik 
zahtevkov. V oknu ki se odpre 
vnesemo obdobje. Če želimo zbirnik 
za enega soplačnika, ga vnesemo v 
polje »Soplačnik«. Izpišemo lahko 

vse ali samo poknjižene zahtevke. 

 SHRANI DATOTEKO ZAHTEVKA ZA PRENOS  

S klikom na to ikono shranimo elektronsko datoteko za prenos na Zavarovalnico Triglav. 
Datoteke se shranjujejo v podmapo »Zahtevki« mape kjer je instaliran program. Program 
nas o uspešno shranjeni datoteki obvesti z obvestilom, kjer je navedeno ime datoteke za 
prenos. Shranimo lahko samo zahtevke, ki so zaključeni. 
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4.15  PRENOS ZAHTEVKOV V SALDAKONTE  

S to izbiro naredimo prenos zahtevkov v saldakonte. V 
oknu ki se odpre vnesemo obdobje prenosa. Prenos 
deluje samo s programi, združljivimi s paketom 

ArtemisVeterina! 
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4.16  STORITVE (ODREDBA)  

Modul je namenjen vodenju storitev, ki jih opravimo po odredbah ali drugih storitvah, ki jih 
opravimo na gospodarstvih. Če imamo z gospodarstvi sklenjene mesečne pogodbe, jih 
lahko prenašamo v ta modul. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos, ki se odpre, vnesemo podatke storitve: 

• »Datum« - vnesemo datum opravljene storitve, 
• »Plačnik« - vnesemo (ali izberemo) šifro plačnika 

OPRAVLJENE STORITVE/PORABLJEN MATERIAL  

 

Opravljene storitve in porabljen material vnašamo s pomočjo ikon nad preglednico. 
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 VNOS POSTAVKE 

Pri vnosu se nam odpre okno s šifrantom, kjer izberemo želene storitve iz zaloge izdaje 
zdravil. Izberemo lahko več šifer naenkrat – dvakrat kliknete izbrano vrstico ali pritisnete 
tipko »F12«. S klikom na gumb »Izberi« se storitve prenesejo v preglednico.  

 POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo 
šifro (izberemo jo lahko iz 
šifranta), naziv, količino, 
prodajno ali maloprodajno 
ceno ter tarifo in stopnjo 
davka ter popust. 

 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

Ko imamo vnesene vse postavke in podatke za storitve s klikom na gumb »Shrani« podatke 
shranimo.  

 BRISANJE 

S klikom na ikono storitev izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
Brišemo lahko samo nezaključene dokumente! 



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  101 

  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Storitev (odredbo) pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE  

Storitev (odredbo) natisnemo na tiskalnik. Če dokument še ni zaključen, ga moramo najprej 
zaključiti – odpre se nam okno, kjer potrdimo edini način plačila - dobavnico.  

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

Odpre se nam okno, kjer izberemo način 
plačila. kjer potrdimo edini način plačila - 
dobavnico. 

 

 

 OBRAČUN DOKUMENTA  

Če želimo  na račun prenesti izbran dokument, kliknemo ikono in na vprašanje, ki ga 
program postavi pritrdilno odgovorimo. 
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 ZBIR PO VETERINARJIH  

Za želeno obdobje dobimo na ekran predogled zbirnika po 
veterinarjih. Zbirnik lahko dobimo tudi samo za poknjižene 
dokumente. 

 

 ZBIRNIK STORITEV 

Zbirnik storitev dobimo za želeno 
obdobje. Podatke lahko dobimo tudi 
samo za enega veterinarja in samo 
poknjižene dokumente. 

 

4.17  DODAJ POGODBE NA ODREDBO 

S to izbiro prenesemo zneske 
pogodb na storitve (odredbe). 
Zneske pogodb (in rabate) moramo 
imeti vnesene v šifrantu poslovnih 

partnerjev. Vnesemo datum, ki ga želimo imeti na dokumentu storitev, šifro veterinarja in 
označimo, če želimo, da se pri prenosu upošteva rabat kupca. Po kliku na gumb »V redu« 
program kreira dokumente storitev za vse poslovne partnerje, ki imajo vnesene zneske 
pogodbe. Dokumenti so po prenosu nezaključeni in jih morate pred obračunom (prenosom 
na račun) še zaključiti! 
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4.18  PREJEMNI LISTI  

Modul »Prejemni listi« je namenjen vnosu in obdelavi prejema zdravil in materiala. Okno 
ima zavihke »Prevzemi« s preglednico prejemnih listov, »Vrednosti« z vrednostni 
prejemnega lista in »Postavke« s preglednico postavk na prejemnem listu. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos, ki se nam odpre vnašamo osnovne podatke za prejemni list: 

• »Datum« - vnesemo datum prevzema, 
• »Dobavitelj« - vnesemo (ali izberemo) šifro dobavitelj, 
• »Dobavnica« in »Datum dobavnice« - vnesemo podatke z dobavnice dobavitelja, 

Po vnosu osnovnih podatkov prejemnega lista, lahko vnesemo podatke na zavihku 
»Postavke« 
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 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

Odpre se nam okno za 
vnos podatkov postavke 
prejemnega lista. Če 
uporabljamo čitalec 
črtne kode, preberemo 
črtno kodo v polje »Črtna 
koda« in program najde 
šifro po črtni kodi. Če 
čitalca ne uporabljamo 
vnesemo šifro (ali jo 
izberemo iz šifranta) v 
polje »Šifra izdelka«. 

Ko smo izbrali šifro 
izdelka, nadaljujemo s 
kalkulacijo za postavko. 
Vnesemo količino, 
nabavno ceno, vstopno 

tarifo davka in količnik. Tako dobimo nabavno ceno na enoto. Določimo še popust, rabat in 
odvisne stroške. Prodajno ceno lahko določimo na več načinov:  

• Vnesemo procent marže – program preračuna prodajno ceno in maloprodajno 
ceno, 

• Vnesemo prodajno ceno – program preračuna % marže in maloprodajno ceno, 
• Vnesemo maloprodajno ceno – program preračuna prodajno ceno in % marže. 

Za pravilen vnos maloprodajne cene mora biti  pravilno vnesena davčna tarifa. Pri prvem 
prejemnem listu za izdelek moramo vse podatke vnesti ročno, pri nadaljnjih prevzemih pa 
se podatki postavke prenesejo iz zaloge.  
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Ko vnesemo kalkulacijo moramo pri zdravilih vnesti še serijske številke in rok veljave. Če 
uporabljamo 2D čitalec črtne kode, nam je ročni vnos (in s tem tudi možnost napak) 
prihranjen, saj se nam serijske številke dodajo že ob čitanju QR kode z zdravil. Če čitalca 
nimamo, moramo serijske številke vnesti ročno. To naredimo s klikom na gumb »Vnos 
številke serije«.  

Odpre se okno za vnos serijskih številk. 
Serijske številke vnašamo, popravljamo in 
brišemo s pomočji ikon na orodni vrstici. 

 VNOS SERIJSKE ŠTEVILKE  

V oknu za vnos, ki se nam odpre, vnesemo številko serije, število kosov in datum veljavnosti 
zdravila. 

 POPRAVLJANJE SERIJSKE ŠTEVILKE  

V oknu za vnos lahko popravimo število kosov in datum veljavnosti zdravila. 

 BRISANJE SERIJSKE ŠTEVILKE  

S klikom na ikono serijsko številko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

S klikom na gumb »Konec« zaključimo vnos serijskih številk. Če se število kosov na 
prejemnem listu in pri serijskih številkah ne ujema nas program na to opozori. 



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  106 

Po vnosu serijskih številk lahko podatke za postavko shranimo.  

V programu lahko nastavimo, da se postavka prejemnega lista takoj po vnosu prenese na 
zalogo in poknjiži. Če imamo takšno nastavitev, postavk po vnosu ne moremo več brisati. 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

 PRENOS ELEKTRONSKE DOBAVNICE 

Za grosista Kemofarmacijo in Salus lahko prenesete elektronsko dobavnico na prejemni 
list. To storite tako, da najprej v meniju, ki se odpre po kliku na ikono, izberete dobavitelja, 
nato pa izberete datoteko za prenos. Podatki iz elektronske se po črtnih kodah dobavitelja 

prenesejo v preglednico, kjer lahko podatke preverite. S klikom na ikono  naredite 
prenos na postavke prejemnega lista. 

 KOPIRANJE DOKUMENTA 

S klikom na ikono lahko označeni dokument skopiramo. Poleg »glave 
dokumenta« lahko skopiramo tudi postavke oziroma postavke 
skopiramo z negativnim predznakom. Po kliku na gumb »Shrani« se 
prejemni list skopira. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono prejemni list izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 
Brišemo lahko samo nezaključene dokumente! 

 ISKANJE 

S klikom na to ikono lahko iščemo po prejemnih listih. V oknu, ki se nam odpre vnesemo 
številko in leto prejemnega lista ter ga s klikom na gumb »Poišči« poiščemo 
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  RAZVRŠČANJE / ISKANJE  

Hitro iskanje nam omogoča sprotno iskanje podatkov. Iskanje je odvisno od izbranega 
razvrščanja podatkov. Najprej izberemo želeno razvrščanje podatkov, nato vnesemo niz 
podatkov v polje »Poišči« v spodnjem delu ekrana. Podatki se na ekranu samodejno 
osvežujejo. 

 PREDOGLED 

Prejemni list pregledamo na ekranu. 

 SHRANI V DATOTEKO 

S klikom na ikono shranimo prejemni list v PDF datoteko. Pred izvozom moramo izbrati 
kam bomo datoteko shranili. 

 TISKANJE  

Prejemni list natisnemo na tiskalnik.  

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

S klikom na ikono prejemni list poknjižimo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
knjiženju. S knjiženjem prejemnega lista prenesemo postavke na zalogo in kartice zdravil 
/materiala. 

 ZBIRNIK PREJEMNIH LISTOV 

V oknu za vnos vnesemo obdobje in 
če želimo zbirnik samo za enega 
dobavitelja še šifro le-tega. 

 



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  108 

4.19  IZDAJNICE MED ENOTAMI  

Modul je namenjen vodenju izdajnic med enotami. Z izdajnicami zdravila iz zaloga 
skladišča prenesemo na zalogo veterinarja ali druge enote ali nazaj na skladišče. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos, ki se nam odpre, vnesemo osnovne podatke izdajnice: 

• »Datum« - vnesemo datum izdajnice, 
• »Opomba« - vnesemo morebitno opombo in 
• »Na vrsto zaloge« - vnesemo vrsto zaloge, kamor zdravila/material prenašamo. 

Če zdravila/material vračamo v skladišče, v to polje vnesemo zalogo od koder 
zdravila/material vračamo, pri postavkah pa pri količini damo predznak minus. 

Po vnosu osnovnih podatkov izdajnice, lahko vnesemo podatke na zavihku »Postavke« 
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 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED POSTAVKE 

V oknu za vnos vnesemo podatke 
postavke na izdajnici. Enako kot 
pri prejemnem listu si lahko delo 
olajšamo z uporabo čitalca črtnih 
kod tako, da le-to odčitamo v polje 
»Črtna koda«. Drugače vnesemo 
šifro (ali jo izberemo iz šifranta), 
količino ter popust. Prav tako 
moramo vnesti serijske številke 
zdravil. Potek vnosa serijskih 
številk je lahko enak, kot pri 

prejemnih listih, lahko pa v programu nastavimo, da si serijo zdravila izberemo izmed 
serijskih številk na zalogi. V primeru takšne nastavitve, je v oknu dodaten gumb »Izberi 
serijske številke« s pomočjo katerega si izberemo serijo zdravila izmed serij na zalogi. Če 
na zalogi ni nobene serije, jo vnesemo ročno. 

V programu lahko nastavimo, da se postavka izdajnice po vnosu prenese na zalogo in 
poknjiži. Če imamo takšno nastavitev, postavk po vnosu ne moremo več brisati. 

 BRISANJE POSTAVKE 

S klikom na ikono postavko izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

 KOPIRANJE DOKUMENTA 

S klikom na ikono lahko označeni dokument skopiramo. Poleg »glave 
dokumenta« lahko skopiramo tudi postavke oziroma postavke 
skopiramo z negativnim predznakom. Po kliku na gumb »Shrani« se 
premik skopira. 
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 BRISANJE 

S klikom na ikono prejemni list izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o brisanju. 

 ISKANJE 

S klikom na to ikono lahko iščemo po izdajnicah. V oknu, ki se nam odpre vnesemo številko 
in leto izdajnice ter jo s klikom na gumb »Poišči« poiščemo. 

 PREDOGLED 

Izdajnico pregledamo na ekranu. 

 SHRANI V DATOTEKO 

S klikom na ikono shranimo izdajnico v PDF datoteko. Pred izvozom moramo izbrati kam 
bomo datoteko shranili. 

 TISKANJE  

Izdajnico natisnemo na tiskalnik.  

 ZAKLJUČEK DOKUMENTA  

S klikom na ikono izdajnico poknjižimo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o knjiženju. 
S knjiženjem izdajnice prenesemo postavke med zalogami in promet vpišemo na kartice 
zdravil /materiala. 

 POŠLJI PODATKE IZDAJNICE  

S klikom na to ikono podatke izdajnice pošljemo na splet, da jo lahko veterinar ali druga 
enota prejme in naredi prenos. Pošiljamo lahko samo poknjižene izdajnice. Če je bila 
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izdajnice poknjižena vidimo v zadnjem stolpcu predlednice. Poslane izdajnice ima v 
kvadratku kljukico, neposlane pa imajo prazen kvadratek. 

 ZBIRNIK IZDAJNIC 

V oknu za vnos vnesemo obdobje za katero želimo zbirnik. Na 
zbirniku so podatki za vsako izdajnico zbrani po vrstah zaloge. 

 

 

 ZBIR IZDAJNIC PO VRSTAH ZALOGE  

V oknu za vnos vnesemo obdobje za katero želimo zbirnik. Na 
zbirniku je samo seštevek izdajnic po vrstah zaloge. 
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4.20  ZAPISNIKI O SPREMEMBI CEN  

 

Modul je namenjen pregledu zapisnikov o spremembi cen. Podatke lahko samo pregledamo, 
izpišemo ali poiščemo. Okno je sestavljeno iz treh zavihkov: na prvem so podatki o 
zapisnikih, na drugem so vrednosti za izbrani zapisnik, na tretjem pa postavke na izbranem 
zapisniku. 

 ISKANJE 

S klikom na to ikono se nam odpre okno, kjer vpišemo številko in leto zapisnika ter ga s 
klikom na gumb »Poišči« poiščemo. 

 PREDOGLED 

Zapisnik o spremembi cen pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE  

Zapisnik o spremembi cen natisnemo na tiskalnik.  
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4.21  PRENOS DFA V SALDAKONTE 

S to izbiro naredimo prenos prejemnih listov (DFA – 
došlih računov) v saldakonte. V oknu ki se odpre 
vnesemo obdobje prenosa. Prenos deluje samo s 

programi, združljivimi s paketom ArtemisVeterina! 
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4.22  BLAGAJNIŠKI PREJEMKI  

Modul je namenjen vodenju blagajniških prejemkov. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o 
prejemku. Najprej vnesemo datum in  
datum obdobja, nato vnesemo ali 
izberemo blagajnika in veterinarja. Če 
gre za prejemek plačnika vnesemo ali 
izberemo šifro plačnika. Nato 
vnesemo zneske gotovine, kartic in 
čekov. Vnesemo lahko tudi opombo. 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono blagajniški prejemek izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

 PREDOGLED 

Blagajniški prejemek pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE  

Blagajniški prejemek natisnemo na tiskalnik.  



 

Artemis Veterina, uporabniški priročnik  115 

4.23  BLAGAJNIŠKI IZDATKI  

Modul je namenjen vodenju blagajniških izdatkov. 

 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo podatke o 
izdatku. Najprej vnesemo datum in  
datum obdobja, nato vnesemo ali 
izberemo blagajnika in veterinarja. Če 
gre za izdatek plačniku vnesemo ali 
izberemo šifro plačnika. Nato 
vnesemo zneske gotovine, kartic in 
čekov. Vnesemo lahko tudi opombo. 

 

 BRISANJE 

S klikom na ikono blagajniški izdatek izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na vprašanje o 
brisanju. 

 PREDOGLED 

Blagajniški izdatke pregledamo na ekranu. 

 TISKANJE  

Blagajniški prejemek natisnemo na tiskalnik. 
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4.24  IZDELAVA DNEVNIKA 

S to izbiro blagajniške prejemke in 
izdatke prenesemo na blagajniški 
dnevnik. Vnesemo obdobje in če 
želimo dnevnik samo za enega 

veterinarja tudi šifro le-tega. Številka dnevnika se zapiše na prejemke in izdatke in je vidna 
v preglednici prejemkov oziroma izdatkov. 

4.25  PRENOS BLAGAJNE V SALDAKONTE  

S to izbiro naredimo prenos blagajne (BLA) v 
saldakonte. V oknu ki se odpre vnesemo obdobje 
prenosa. Prenos deluje samo s programi, združljivimi 

s paketom ArtemisVeterina! 
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5 POROČILA  

V poročilih so razni statistični izpisi, zbiri in rekapitulacije.  

V meniju so naslednje izbire: 

• Vrednost zaloge 
• Vrste plačil po veterinarjih 
• Vrste plačil po dokumentih 
• Rekapitulacije po dnevih 
• Poročilo po vrstah živali 
• Zbirnik po G-mid-ih 
• Rekapitulacija za veterinarja 
• Osemenitve 

o Zbir po veterinarjih 
o Zbir po bikih 
o Poročilo 
o Pregled Non-return 
o Prenos reprodukcije 
o Poročilo osemenitev svinj 

• Ambulantni dnevniki 
o Poročilo 
o Zbir za šifro 

• Mala praksa 
o Poročilo o delu 
o Zbir za šifro 

• Cepljenje proti steklini 
o Seznam cepljenih psov 
o Prenos cepljenih psov 
o Seznam naslednjih cepljenj 

• Registracija psov 
o Seznam registracij 
o Seznam sprememb lastništva 
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o Seznam v tujini cepljenih psov 
• Izdaja zdravil/materiala 

o Poročilo 
o Poraba po veterinarjih 

• Obračun dela 
o Seznam neobdelanih 
o Poročilo po krajih 
o Zbir za šifro 
o Zbir po šifrah 
o Zbir po skupinah 
o Izpis računov MF 
o Poročilo – storitve (odredbe) 
o Zbirnik po vseh dokumentih 
o Zbirnik za šifro po dokumentih 

• Skladišče 
o Zbir po skupinah na prevzemih 
o Zbir izdajnic po šifrah 
o Zbir po izdajnicah s cenami 

• Blagajna 
o Knjiga blagajne 
o Blagajniški dnevnik 
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5.1 VREDNOST ZALOGE 

S to izbiro na ekran dobimo predogled trenutne vrednosti zaloge po vrstah zalog. 

5.2 VRSTE PLAČIL PO VETERINARJIH  

S to izbiro dobimo na ekran predogled poročilo po vrstah plačil 
po veterinarjih. V oknu za vnos vnesemo obdobje, za katerega 
želimo izpis. Na izpisu so podatki po vrstah plačil za vsakega 
veterinarja. 

5.3 VRSTE PLAČIL PO DOKUMENTIH 

S to izbiro dobimo na ekran predogled 
poročila po vrstah plačil po dokumentih. V 
oknu za vnos vnesemo obdobje in če 
želimo tudi veterinarja, izmeno ali 
uporabnika, ki je dokument pripravil. Na 
izpisu so podatki ločeni po vrstah 

dokumentov in vrstah plačila – ločen je gotovinski promet  in promet na dobavnicah. 

5.4 REKAPITULACIJA PO DNEVIH  

S to izbiro dobimo na ekran predogled poročila po dnevih. V oknu 
za vnos vnesemo želeno obdobje. Na izpisu so podatki ločeni po 
dnevih. Za vsak dan dobimo podatek o računih, skupnem znesku, 
osnovi za davek, taksah in davku po tarifah ter vrstah plačila. 

5.5 POROČILO PO VRSTAH ŽIVALI  

S to izbiro dobimo na ekran predogled poročila po vrstah živali. V 
oknu za vnos vnesemo želeno obdobje. Na izpisu so podatki ločeni 
po vrstah živali. Za vsako vrsto živali dobimo podatek o skupnem 
znesku in številu posameznih dokumentov. 
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5.6 ZBIRNIK PO G-MID-IH 

S to izbiro dobimo poročilo zbira po G-MID-ih. V oknu za vnos 
vnesemo želeno obdobje. Na izpisu so podatki o skupnem prometu 
ter zneski po vrstah dokumentov za vsak G-MID. Podatki so 
razvrščeni po skupnem znesku. Tako na poročilu dobimo vpogled s 

katerimi gospodarstvi največ sodelujemo. 

5.7 REKAPITULACIJA ZA VETERINARJA 

S to izbiro dobimo na ekran predogled 
rekapitulacije za veterinarja. V oknu za 
vnos vnesemo obdobje in če želimo tudi 
veterinarja, izmeno ali uporabnika, ki je 
dokument pripravil. Rekapitulacijo lahko 
izpišemo tudi samo za račune iz vezane 

knjige računov (VKR).  Na izpisu so podatki po vrstah dokumentov in po vrstah plačil. 
Ločene so dobavnice in gotovinski promet. Razvidni so tako zneski kot število dokumentov 
za vsako vrsto dokumentov. Če so za obdobje vneseni prejemki so prav tako upoštevani na 
rekapitulaciji. 
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5.8 OSEMENITVE 

ZBIR PO VETERINARJIH  

S to izbiro dobimo poročilo o osemenitvah po veterinarjih. V oknu za 
vnos vnesemo želeno obdobje. Na zbiru so za vsake veterinarja 
podatki o številu krav in telic, % telic, ter število vseh in prvih 
osemenitev, številko pregonitev skupaj in število 2., 3. in več kot 

tretjih pregonitev. 

ZBIR PO BIKIH 

S to izbiro dobimo poročilo po bikih 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko 
dobimo tudi za samo eno pasmo 
bika. Na izpisu so podatki za 

vsakega bika in sicer število prvih osemenitev, število pregonitev ter število vseh 
osemenitev in neto znesek. 

POROČILO –  ZBIR PO ŠIFRAH  

S to izbiro dobimo poročilo po šifrah 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko dobimo 
tudi samo za enega veterinarja in 
samo poknjižene dokumente. Na 

izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah po šifrah. Šifre so 
ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o količini ter nabavni, 
prodajni in maloprodajni vrednosti. 
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POROČILO –  NON RETURN 

S to izbiro dobimo poročilo »Non 
return«. V oknu za vnos vnesemo 
obdobje, razpon dnevov od 
osemenitve. Podatke lahko dobimo 
samo za en G-MID, enega bika, ali 
eno pasmo bika. Dobimo lahko tudi 
samo poknjižene dokumente. Na 

izpisu so podatki za vsakega veterinarja ločeni po kravah in telicah. Prikazano je število 
osemenitev, število »Non return« in % »Non return« ločeno za krava in telice ter za oboje 
skupaj. 

PRENOS REPRODUKCIJE 

S to izbiro naredimo datoteke za prenos osemenitev, ki jih moramo 
poslati na center za reprodukcijo goveda. V oknu za vnos vnesemo 
želeno obdobje. V podmapi »REPGOV« mape kjer je instaliran 
program se pripravijo datoteke za prenos. Na koncu obdelave 

program javi, kje so datoteke shranjene. 

POROČILO OSEMENITEV SVINJ –  ZBIR PO ŠIFRAH  

S to izbiro dobimo poročilo po šifrah 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko dobimo 
tudi samo za enega veterinarja in 
samo poknjižene dokumente. Na 

izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah po šifrah. Šifre so 
ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o količini ter nabavni, 
prodajni in maloprodajni vrednosti. 
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5.9 AMBULANTNI DNEVNIKI  

POROČILO  

S to izbiro dobimo poročilo po šifrah 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko dobimo 
tudi samo za enega veterinarja, en 
GMID in samo poknjižene 

dokumente. Na izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah po 
šifrah. Šifre so ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o količini 
ter nabavni, prodajni in maloprodajni vrednosti. 

ZBIR ZA ŠIFRO  

S to izbiro dobimo zbir za 
šifre za želeno obdobje, ki 
ga vnesemo v oknu za 
vnos. Izpis lahko dobimo 
za več šifer. Šifro najprej 
izberemo iz šifranta, nato 
jo s klikom na gumb 
»Dodaj« dodamo na 

seznam, ki se prikaže v polju pod vnosom šifre. Dobimo lahko tudi samo poknjižene 
dokumente. Podatke na izpisu lahko razvrstimo po ušesnih številkah živali. Na izpisu 
dobimo podatke o dokumentu, veterinarju, živali in lastniku živali. Na ta način lahko dobimo 
zbir npr. za zdravilo, ki smo ga uporabili ali za storitev, ki smo jo opravili v želenem obdobju 
pri naših strankah. 
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5.10  MALA PRAKSA 

POROČILO O DELU  

S to izbiro dobimo poročilo po šifrah 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko dobimo 
tudi samo za enega veterinarja, eno 
enoto in samo poknjižene 

dokumente. Na izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah po 
šifrah. Šifre so ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o količini 
ter nabavni, prodajni in maloprodajni vrednosti. 

ZBIR ZA ŠIFRO  

S to izbiro dobimo zbir za 
šifre za želeno obdobje, ki 
ga vnesemo v oknu za 
vnos. Izpis lahko dobimo 
za več šifer. Šifro najprej 
izberemo iz šifranta, nato 
jo s klikom na gumb 
»Dodaj« dodamo na 

seznam, ki se prikaže v polju pod vnosom šifre. Dobimo lahko tudi samo poknjižene 
dokumente. Podatke na izpisu lahko razvrstimo po čipih / identih živali. Na izpisu dobimo 
podatke o dokumentu, veterinarju, živali in lastniku živali. Na ta način lahko dobimo zbir 
npr. za zdravilo, ki smo ga uporabili ali za storitev, ki smo jo opravili v želenem obdobju pri 
naših strankah.  
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5.11  CEPLJENJE PROTI STEKLINI  

SEZNAM CEPLJENIH PSOV 

S to izbiro dobimo poročilo o 
cepljenih psih proti steklini za želeno 
obdobje. Izpis lahko dobimo tudi 
samo za enega veterinarja, izberemo 
pa lahko, če želimo izpis združen po 

veterinarjih in/ali razvrščen po abecedi. Na izpisu dobimo podatke o psu in lastniku ter 
podatek o datumu celjenja, datumu naslednjega cepljenja ter veterinarju, ki je storitev 
opravil. Prav tako je za vsako cepljenje razvidna številka dokumenta. 

PRENOS CEPLJENJA PSOV 

S to izbiro naredimo datoteko za prenos podatkov o 
cepljenjih proti steklini v CRP.  Program naredi 
datoteko za prenos v podmapi »PRENOSICRP« v mapi, 

kjer je instaliran program. Ime datoteke je enako datumu v obliki »LLLLMMDD«.dat. Če v 
želenem obdobju ni podatkov nas program o tem obvesti. 

SEZNAM NASLEDNJIH CEPLJENJ  

S to izbiro lahko pripravimo seznam ali izdelamo vabila 
za naslednja cepljenja psov. V oknu za vnos vnesemo 
želeno obdobje in izberemo, če želimo izpis po abecedi. 
Seznam lahko izvozimo v Excel. Če izberemo »Izpis 
vabil« se bo za vsako naslednje cepljenje izpisalo 

vabilo. Vabilo lahko izpišemo tudi brez podatkov o živali, če tako želimo.  
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5.12  REGISTRACIJA PSOV 

SEZNAM REGISTRACIJ  

S to izbiro dobimo seznam registracij psov za želeno obdobje. 
Na izpisu dobimo podatke o psu in lastnik ter podatek o 
datumu prijave ter veterinarju, ki je storitev opravil. Prav tako 
je za vsako cepljenje razvidna številka dokumenta. 

SEZNAM SPREMEMB LASTNIŠTVA  

S to izbiro dobimo seznam sprememb lastništva psov za 
želeno obdobje. Na izpisu dobimo podatke o psu in lastnik 
ter podatek o datumu prijave ter veterinarju, ki je storitev 
opravil. Prav tako je za vsako cepljenje razvidna številka 

dokumenta. 

SEZNAM V TUJINI CEPLJENIH PSOV  

S to izbiro dobimo seznam v tujini cepljenih psov za 
želeno obdobje. Na izpisu dobimo podatke o psu in 
lastnik ter podatek o datumu prijave ter veterinarju, ki je 
storitev opravil. Prav tako je za vsako cepljenje razvidna 

številka dokumenta. 
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5.13  IZDAJA ZDRAVIL/MATERIALA 

POROČILO –  ZBIR PO ŠIFRAH  

S to izbiro dobimo poročilo po šifrah 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko dobimo 
tudi samo za enega veterinarja, 
enega plačnika ali eno enoto in samo 
poknjižene dokumente. Izpis lahko 
izvozimo v Excel ali ga izpišemo brez 

nabavnih cen. Na izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah 
po šifrah. Šifre so ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o 
količini ter nabavni, prodajni in maloprodajni vrednosti. 

PORABA PO VETERINARJIH 

S to izbiro dobimo zbir po veterinarjih za želeno obdobje. Na izpisu 
so podatki ločeni za vsakega veterinarja in sicer so prikazane 
nabavna, prodajna in maloprodajna vrednost ter vrednost DDV. 
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5.14  OBRAČUN DELA  

SEZNAM NEOBDELANIH 

S to izbiro dobimo seznam 
neobdelanih dokumentov. V oknu za 
vnos vnesemo želeno obdobje in če 
želimo izpis samo za enega plačnika 
šifro le-tega. Izberemo lahko tudi izpis 

samo za plačnike brez pogodbe in/ali izpis samo nezaključenih dokumentov. Na izpisu 
dobimo podatke o dokumentih, ki še niso bili preneseni na račune. Če izberemo »Samo 
plačniki brez pogodbe« so podatki razvrščeni po datumih, drugače pa po nazivu partnerja. 

POROČILO PO KRAJIH  

S to izbiro dobimo izpis poročila po krajih 
za želeno obdobje. Izpis lahko dobimo tudi 
samo za enega veterinarja. Podatki na 
izpisu so zbrani po veterinarjih, za vsakega 

veterinarja pa je izpis razvrščen po internih številkah dokumentov, ki se na dokumente 
zapišejo, ko jih zaključimo. Tako lahko vidimo vrstni red izdaje dokumentov in kako smo se 
gibali med kraji. 

ZBIR ZA ŠIFRO  

S to izbiro dobimo zbirnik za eno 
šifra zdravila/materiala/storitve za 
želeno obdobje. Izpis lahko 
dobimo tudi samo za enega 
plačnika in samo za poknjižene 
dokumente. Izberemo lahko tudi 

izpis po veterinarjih in razvrščanje po datumih. Na izpisu dobimo seznam računov, na 
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katerih je izbrana šifra zdravila/materiala/storitve . Na izpisu je poleg podatkov o računu 
viden tudi izvorni dokument. 

ZBIR PO ŠIFRAH  

S to izbiro dobimo zbir po šifrah. Izpis 
lahko dobimo tudi samo za enega 
veterinarja ali enoto in ga lahko tudi 
izvozimo v Excel. Program lahko podatke 
za enoto (po številkah dokumentov) zbere 
samo za ambulantne dnevnike, malo 
prakso in izdajo zdravil. Podatki za 

osemenitve se zaradi drugačnega številčenja upoštevajo glede na druge pogoje izpisa. Na 
izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah po šifrah. Šifre so 
ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o količini ter nabavni, 
prodajni in maloprodajni vrednosti. Izpis je enak kot izpis pri osemenitvah, ambulantnih 
dnevnikih, mali praksi, storitvah in izdaji zdravil in je zbir le-teh, saj podatke zbira iz vseh 
dokumentov. Lahko izpišemo »Samo izdajo zdravil« in dodamo podatke z izdajnic med 
enotami. Enako šifre lahko seštejemo in/ali ločimo po nazivih. 

ZBIR PO SKUPINAH 

S to izbiro dobimo zbir po skupinah. Izpis 
lahko dobimo samo za enega veterinarja, 
eno enoto in/ali samo za izdajo zdravil. 
Program lahko podatke za enoto (po 
številkah dokumentov) zbere samo za 
ambulantne dnevnike, malo prakso in 

izdajo zdravil. Podatki za osemenitve se zaradi drugačnega številčenja upoštevajo glede 
na druge pogoje izpisa. Na izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih 
storitvah po skupinah. Za vsako skupino so podatki o nabavni, prodajni in maloprodajni 
vrednosti, ter količini materiala in storitev. 
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IZPIS RAČUNOV MF  

S to izbiro izvozimo izdane račune za želeno obdobje 
v elektronski obliki namenjeni za davčni nadzor. 
Izpišemo lahko tudi spremne dokumente. Podatki se 
shranijo v podmapo »MF« mape, kjer je instaliran 

program.  

POROČILA –  STORITVE (ODREDBA) 

S to izbiro dobimo poročilo po šifrah 
za želeno obdobje, ki ga vnesemo v 
oknu za vnos. Podatke lahko dobimo 
tudi samo za enega veterinarja, ali 
eno enoto in samo poknjižene 

dokumente. Na izpisu dobimo podatke o porabljenem materialu in opravljenih storitvah po 
šifrah. Šifre so ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je podatek o količini 
ter nabavni, prodajni in maloprodajni vrednosti. 

ZBIRNIK PO VSEH DOKUMENTIH  

S to izbiro dobimo poročilo za vse 
vrste dokumentov. Poročilo lahko 
dobimo za enega ali vse veterinarje 
za želeno obdobje. Podatke na 
zbirniku lahko dobimo tudi samo za 
en G-MID. V tem primeru na izpisu ni 

seštevkov po veterinarjih. Podatki na zbirniku so enaki kot pri zbirnikih pri posameznih 
vrstah dokumentov. Če izberemo možnost »Izpis z računi« dobimo na zbirniku namesto 
naslova stranke številko računa za dokument. Če izberemo možnost »Zbir po dokumentih« 
dobimo pri vsakem veterinarju in na koncu zbir po vrstah dokumentov. Za »Zbir po 
dokumentih« lahko izberete tudi možnost izpisa samo seštevkov.  
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ZBIRNIK ZA ŠIFRO PO DOKUMENTIH  

S to izbiro dobimo zbirnik za eno 
šifra zdravila/materiala/storitve za 
želeno obdobje. Izpis lahko dobimo 
tudi samo za enega plačnik ali 
veterinarja. Izpis je podoben izpisu 

»Zbir za šifro, le da je ta zbir narejen po dokumentih in ne po računih. Na izpisu dobimo 
seznam računov, na katerih je izbrana šifra zdravila/materiala/storitve . Na izpisu je poleg 
podatkov o računu viden tudi izvorni dokument. 

5.15  SKLADIŠČE  

ZBIR PO SKUPINAH NA PREVZEMIH  

S to izbiro dobimo zbir po skupinah. Na izpisu dobimo podatke 
o nabavljenem materialu oz. zdravilih. Za vsako skupino so 
podatki o nabavni, prodajni in maloprodajni vrednosti, ter 
količini materiala/zdravil. 

ZBIR IZDAJNIC PO ŠIFRAH  

S to izbiro dobimo zbir po šifrah 
po izdajnicah med enotami za 
želeno obdobje. Izpis lahko 
dobimo samo za eno vrsto 
zaloge, izvozimo ga lahko v 

Excel in/ali dobimo samo zdravila. Na izpisu dobimo podatke o materialu, ki smo ga izdali 
iz skladišča po šifrah. Šifre so ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je 
podatek o količini ter nabavni, prodajni in maloprodajni vrednosti. 
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ZBIR PO IZDAJNICAH S CENAMI  

S to izbiro dobimo zbir po šifrah 
po izdajnicah med enotami za 
želeno obdobje. Izpis lahko 
dobimo samo za eno vrsto 
zaloge, izvozimo ga lahko v 

Excel in/ali dobimo samo zdravila. Na izpisu dobimo podatke o materialu, ki smo ga izdali 
iz skladišča po šifrah. Šifre so ločene na storitve, zdravila in ostalo, za vsako šifro pa je 
podatek o količini in nabavni, prodajni in maloprodajni ceni. 

5.16  BLAGAJNA 

KNJIGA BLAGAJNE 

S to izbiro izpišemo knjigo blagajne 
za želeno obdobje. Izpis lahko 
dobimo samo za enega veterinarja. 
Na izpisu so podatki o prejemkih in 

izdatkih za želeno obdobje. 

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK  

S to izbiro izpišemo blagajniški dnevnik, ki smo ga naredili v blagajni. 
(glej 4.24) 
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6 ORODJA 

V meniju so: 

• Urejanje datotek, 
• Dodaj polja, 
• Nastavitve, 

o Nastavitve programa, 
o Nastavitve za prenos podatkov. 
o Nastavitve za FUSE, 
o Hitri gumbi na dokumentih, 

• Arhiv baz podatkov, 
• Prenosi 

o Pošlji podatke s terena, 
o Prejmi podatke s terena, 
o Pošlji šifrante, 
o Prejmi šifrante, 
o Prejmi premike med zalogami 

6.1 UREJANJE DATOTEK 

S to izbiro poženemo urejanje datotek. Urejanje datotek je potrebno, če nam med delom 
zmanjka električne energije ali če se program zapre z napako. 

6.2 DODAJ POLJA 

S to izbiro preverimo, če so v podatkovnih datotekah vsa polja, potrebna za delovanje 
programa. Dodajanje polj je potrebno zagnati ob nadgradnji programa. Po dodajanju polj je 
potrebno zagnati urejanje datotek. 
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6.3 NASTAVITVE  

NASTAVITVE PROGRAMA 

S to izbiro odpremo nastavitve programa. Uporabniki lahko nastavljate samo uporabniške 
nastavitve, administratorji pa tudi podatke na vseh ostalih zavihkih. 

NASTAVITVE ZA PRENOS PODATKOV 

S to izbiro odpremo nastavitve za prenos podatkov. Tu se naložijo podatki za dostop do 
strežnika in označijo dokumenti za prenos. 

NASTAVITVE ZA FUSE 

S to izbiro odpremo nastavitve za povezavo programa na FUSE spletni vmesnik za Abaxis 
laboratorijsko opremo. 

HITRI GUMBI NA DOKUMENTIH 

V pregledu, ki se nam odpre urejamo podatke o hitrih gumbih. Na vrhu si izberemo za kateri 
dokument želimo vnašati hitre gumbe. 
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 VNOS, POPRAVLJANJE, PREGLED  

V oknu za vnos vnašamo 
podatke o postavki na hitrih 
gumbih. Najprej vnesemo 
zaporedno številko in napis 
na gumbu. Šifro 
storitve/materiala si lahko 
izberemo ali pa jo vnesemo. 
Če želimo na enem hitrem 

gumbu imeti več postavk, samo vnesemo novo postavko in vnesemo zaporedno številko 
enako kot prej. 

 BRISANJE 

S klikom na ikono postavko na hitrih gumbih izbrišemo, če pritrdilno odgovorimo na 
vprašanje o brisanju. 
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6.4 ARHIV BAZ PODATKOV 

S to izbiro v podmapo »Arhiv« naredimo arhiv podatkovnih datotek 
programa. Ko je arhiv narejen, program odpre okno z obvestilom. 
Arhiv podatkov je priporočljivo delati konec vsakega delovnega dne. 
Arhivski podatki so shranjeni v stisnjenih .ZIP datotekah. V primeru 
okvarjenih ali izbrisanih podatkovnih datotekah lahko iz arhiva vrnemo podatke nazaj, zato 
je priporočljivo arhivske datoteke (podmapo »Arhiv«) kopirati na drug računalnik ali kakšno 
drugo napravo.  

Samo z zagonom te izbire podatki niso varno spravljeni v primeru okvare računalnika ali 
strežnika na katerem je program instaliran! Za trajni arhiv podatkov se obrnite na 
sistemskega administratorja ali skrbnika strežnika oz. računalnika!  
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6.5 PRENOSI 

POŠLJI PODATKE S TERENA  

Program pripravi paket prometnih podatkov (osemenitev, amb. dnevnikov, male prakse,…) 
ter šifrantov (novih živali, novih lastnikov, novih gospodarstev) in jih pošlje na strežnik. 

PREJMI PODATKE S TERENA 

Program sprejme prometne podatke ostalih enot s strežnika in jih obdela. Tako lahko imajo 
vse enote in terenski veterinarji ažurne podatke. 

POŠLJI ŠIFRANTE  

Program pripravi paket šifrantov in jih pošlje na strežnik. Tako so ažurni šifranti na voljo 
ostalim enotam, da jih lahko sprejmejo. Ta izbira je omogočena samo v glavni enoti! 

PREJMI ŠIFRANTE  

Program sprejme šifrante s strežnika in jih obdela. Šifranti se vedno ažurirajo v glavni enoti 
in se v druge enote samo prenašajo. 

PREJMI PREMIKE MED ZALOGAMI  

Program sprejme vse premike med zalogami namenjene tej enoti. Tako imamo vedno 
ažurno stanje zdravil/materiala v svojem pregledu zaloge. 
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7 O PROGRAMU 

 

Odpre se nam okno z različico programa, 
kontaktnimi podatki ter povezavami do naše spletne 
strani, do programa za povezavo »AnyDesk«, do tega 
uporabniškega priročnika, seznama sprememb 
verzij programa in do programa za nalaganje pisav 
za izpise. S pomočjo AnyDesk-a se lahko povežemo 
na vaš računalnik in vam pomagamo, naložimo novo 
verzijo programa ali popravimo kakšno napako. 

 

7.1 ANYDESK 

Ob prvem kliku na »AnyDesk« v oknu »O programu« nas 
program vpraša, če želimo program naložiti na 
računalnik. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se 
program naloži in odpre se okno z obvestilom. V kolikor 
pri nalaganju programa pride do težav in se program ne naloži, nas program o tem obvesti 
in nam odpre spletni brskalnik s povezavo do programa AnyDesk.  
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POVEZAVA S POMOČJO PROGRAMA »ANYDESK«  

Ko je program AnyDesk naložen, s klikom na »AnyDesk« 
program za povezavo zaženete. Odpre se okno v katerem je 
ID za povezavo z vašim računalnikom. Ta ID nam po telefonu 
sporočite in lahko se bomo povezali na vaš računalnik.  

S klikom na »Install AnyDesk in this computer« lahko 
program AnyDesk instaliramo na računalnik. Na namizje se 
vam (v kolikor to izberete pri instalaciji) doda bližnjica. 

Ko nam spročite ID vašega računalnika, se mi lahko 
povežemo na vaš računalnik. Zaradi varnosti pa nam morate 
najprej vi povezavo dovoliti. Šele s tem nam namreč 
omogočite delo na vašem računalniku. 

 

 

 

Povezavo na vaš računalnik nam dovolite tako, 
da v oknu (ki se odpre ob poskusu povezave) 
kliknete na gumb »Accept«.  

Zaradi varnosti vedno preden kliknete na gumb 
»Accept«, na levi strani okna preverite, kdo se 
želi povezati na vaš računalnik!  

S klikom na gumb »Accept« se bo povezava z 
vašim računalnikom vzpostavila in lahko vam 
bomo pomagali.  
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8 SPREMEMBE 

V2019.01 (22.07.2019) 

• Prva različica navodil v novi obliki 

V2019.02 (23.07.2019) 

• Spremenjena stran vnosa postavk pri izdajnicah med enotami (stran 109) 

V2019.03 (29.07.2019) 

• Dodan je opis »Poročila po vrstah živali« (stran 119) 

V2019.04 (19.09.2019) 

• Spremenjeno besedilo pri izpisu zaloge – dodana možnost izpisa zaloge za 
dobavitelja (stran 8) 

V2019.05 (11.10.2019) 

• Zamenjana slika in spremenjeno besedilo pri vnosu živali – dodana oznaka 
neklavna žival (stran 28) 

• Zamenjana slika vnose male prakse – dodano polje »Datum rojstva« pri podatkih 
o živali (stran 57) 

V2019.06 (16.10.2019) 

• Dodano je poročilo »Zbir za šifro« pri poročilih ambulantnih dnevnikov (stran 123) 

V2019.07 (18.10.2019) 

• Zamenjana slika pri izdaji zdravil – dodano razvrščanje po datumu (stran 79) 
• Dodana ikona za razvrščanje po datumu pri izdaji zdravil (stran 82) 

V2019.08 (29.10.2019) 

• Zamenjana slika in besedilo pri poročilu »Vrste plačil po dokumentih« (stran 119) 
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• Zamenjana slika in besedilo pri poročilu »Rekapitulacija za veterinarja« (stran 
120) 

• Zamenjana slika in besedilo pri opisu okna »O programu« (stran 138) 

V2019.09 (28.11.2019) 

• Zamenjana slika pri pravicah uporabnikov (stran 21) 
• Zamenjana slika in besedilo pri seznamu naslednjih cepljenj (stran 125) 
• Spremenjena oblika zapisa sprememb navodil (stran 140) 

V2020.01 (15.01.2020) 

• Zamenjana slika in dopolnjeno besedilo pri poročilu »Zbir po šifrah« (stran 129) 

V2020.02 (22.01.2020) 

• Zamenjava slike na strani »Teamviewer« zaradi nove verzije Teamviewer-ja 
(stran 138) 

V2020.03 (05.03.2020) 

• Zamenjava slike in sprememba besedila pri opisu »Zbira za šifro« pri ambulantnih 
dnevnikih. (stran 123) 

V2020.04 (18.03.2020) 

• Pri poročilih je dodan »Zbirnik po vseh dokumentih« (stran 117,130) 

V2020.05 (20.03.2020) 

• Pri »Obračunu dela« je zamenjana slika (stran 84) 
• Pri »Obračunu dela« je zamenjana slika in spremenjeno besedilo pri tiskanju več 

dokumentov (stran 87) 
• Pri »Obračunu dela« je dodano »Tiskanje z UPN nalogom« (stran 88) 
• Pri »Obračunu dela« je dodan »Izpis UPN naloga« (stran 90) 
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V2020.06 (30.03.2020) 

• Pri »Zbirniku po vseh dokumentih« je zamenjana slika in dopolnjeno besedilo 
(stran 130) 

V2020.07 (04.05.2020) 

• Pri »Zbirniki AD s postavkami« je zamenjana slika in dopolnjeno besedilo (stran 
56) 

• Pri izdaji zdravil je zamenjana slika pri vnosu postavk (stran 79), dopolnjeno je 
besedilo s slikami za vnos besedila, vnos popusta na cel račun in dodajanje izdaje 
recepta (stran 81) 

V2020.08 (07.05.2020) 

• Pri zaključku AD je zamenjana slika (stran 55) 

V2020.09 (17.06.2020) 

• Pri izdaji zdravil je zamenjana slika (stran 79) in dodan »Zbirnik izdaje zdravil s 
postavkami« (stran 83) 

V2020.10 (18.06.2020) 

• Pri »Zbirniku po vseh dokumentih« je zamenjana slika in dopolnjeno besedilo 
(stran 130) 

V2020.11 (22.06.2020) 

• Pri poročilih je dodan »Zbirnik za šifro po dokumentih« (strani 117 in 131) 

V2020.12 (27.07.2020) 

• Pri »Zbirniku po vseh dokumentih« je zamenjana slika in dopolnjeno besedilo 
(stran 130) 
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V2020.13 (02.10.2020) 

• Pri obračunu dela je (v primeru nastavitve) dodana ikona za izločitev storitev (brez 
»odredb«) (stran 87) 

V2020.14 (03.11.2020) 

• Spremenjeno besedilo in dodane slike pri »Izvoz e-računa« v Obračunu dela (stran 
91) 

V2020.15 (19.11.2020) 

• Spremenjeno besedilo in zamenjana slika pri »Zbiru po šifrah« (stran 129) 

V2020.16 (19.11.2020) 

• Spremenjeno besedilo in zamenjana slika pri »Zbirnik po vseh dokumentih« (stran 
130) 

V2020.17 (30.11.2020) 

• Pri poročilih dodan »Zbir po skupinah« (stran 129) 

V2020.18 (07.12.2020) 

• Zamenjava slike in opisa pri »Osemenitvah« (stran 44) 

V2020.19 (21.12.2020) 

• Pri poročilih za skladišče dodan »Zbir po skupinah na prevzemih« (stran 131) 

V2020.20  (31.12.2020) 

• Zamenjana slika pri »Izdajnicah med enotami« (stran 108) 
• Dodana slika in opis za »Kopiranje dokumenta« pri »Izdajnicah med enotami« 

(stran 109)  
• Zamenjana slika pri »Prejemnih listih« (stran 103) 
• Dodana slika in opis za »Kopiranje dokumenta« pri »Prejemnih listih« (stran 106) 
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V2021.01 (01.02.2021) 

• Sprememba slike in opisa pri »O programu«. Namesto TeamViewer-ja je sedaj 
AnyDesk. (stran 138) 

V2021.02 (10.02.2021) 

• Sprememba slike in opisa pri AnyDesk-u. (stran 138) 

V2021.03 (02.03.2021) 

• Sprememba pri poročilih (stran 117), 
• Pri poročilih male prakse dodan »Zbir po šifrah« (stran 124) 

V2021.04 (02.03.2021) 

• Zamenjava slike in opisa pri vnosu obračuna dela (stran 84) 
• Zamenjava slike in opisa pri kopiranju dokumenta v obračunu dela (stran 86) 
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