Izjemno ugodna
AKCIJSKA ponudba
programov VEGATOP - Mercury
za novoustanovljena podjetja
Ponudba velja
3 mesece po ustanovitvi podjetja

Prednosti programa – enostavna uporaba, možnost dograditve modulov po vaših željah, za
delovanje programa ne rabite dodatnih licenc, število uporabnikov v okviru DOO ali SP ni
omejeno.

MERCURY LITE

290€ + DDV
- Vnos šifrantov, artikli, poslovni partnerji, davki, prodajalci, klavzule ...
- Izdaja računov, predračunov
- Zapiranje odprtih postavk in vodenje evidenc (plačano – neplačano – zapadlo)
- Zbirniki računov, zbirnik predračunov…

MERCURY MICRO

490€ + DDV

81,2€+DDV

161,7€+DDV

Vsebuje vse module programa Mercury LITE
+ Šifranti - zaloge, vrste zalog, skupine artiklov, enote mer, inventura…
+ Prevzemi - redni prevzemi, zapisniki o spremembi cen
+ Prodaja - dobavnice
+ Obračun - zbirniki dobavnic, prevzemov, zapisnikov

MERCURY CLASSIC

995€ + DDV
328,3€+DDV
Vsebuje vse module programa Mercury MICRO
+ SKLADIŠČNO-MATERIALNO POSLOVANJE, zaloge, vrste zalog,
skupine artiklov, tuje valute, enote mer...
+ možnost dodajanja slik artiklov, izpis prodajnih dokumentov s slikami artiklov
+ možnost premikov med trgovinami, konsignacijske prodaje, reverzov, izdajnic, zaključnic,
servisov ….
+ Evidenca TDr, TSt,...
+ finančna poročila
+ poročila o zaslužku (po izdelkih, partnerjih,…)
+ podrobna analiza prodaje in nabave (po izdelkih, skupinah,…),
+ obračun porabe materiala,
+ analiza zalog (staranje zalog, zaloga po skupinah, izpis marž,…)

BLAGAJNA

87€+DDV

SERVIS

87€+DDV

290€+DDV
- Izdaja računov končnim kupcem in zavezancem, pregled računov,
zaključek blagajne,
- izdaja prejemkov, izdatkov,
- vodenje prometa po vrstah plačil (gotovina, kartice, boni,…)
290€+DDV
- servisni delovni nalogi (sprejem blaga v popravilo, obračun dela,
poraba materiala)
- povezava z blagajno (prenos na račun) in poslovanjem (prenos na dobavnico)

Kontakt in informacije:
Za informacije ali obisk svetovalca nas kontaktirajte na 02 88 41 850 - prodaja, ali pišite na
info@vegatop.si

IZDELAVA SPLETNIH STRANI
V sodelovanju z oblikovalci studia 28 vitamin, vam izdelamo

predstavitev vašega podjetja na internetu.
- Osnovna spletna stran: idejna zasnova strani, oblikovanje strani, enostavna navigacija po
straneh, 2 podstrani, postavitev na strežnik
- Razširjena spletna stran: idejna zasnova strani, oblikovanje strani, dinamična spletna stran,
podatkovna baza, samostojno osveževanje strani, 12 podstrani, novice, forum, fotogalerija,
postavitev na strežnik
Pri naročilu spletnih strani niste omejeni samo na ta dva osnovna paketa, spletno predstavitev vam pripravimo po vaših željah in oblikovano glede na vaše potrebe.
Zagotovimo vam prostor na spletnem strežniku in registriramo vašo domeno
(spletni naslov - .si, .com, .net, …).

VEGATOP SPLETNA TRGOVINA
-

SINHRONIZACIJA Z MERCURY PROGRAMOM (prenos šifer v spletno trgovino)
Samostojno urejanje izdelkov - pregled izdelkov je hiter in enostaven
Samostojno urejanje strani – spletna trgovina je tudi vaša spletna stran
Enostaven proces naročanja v samo nekaj korakih
Razvrščanje kupcev v skupine (različni ceniki)
Akcijski artikli, novi artikli, priporočeni artikli, novice
Obdelava in avtomatizacija naročil
Obvestilo o prispelem novem nakupu na mail
Optimizacija
Podrobne uporabniške nastavitve trgovine
Statistika obiska
Zagotovljena hitra uporabniška podpora
Možnost nadgradenj in posodobitev po naročilu, zagotovljene nadgradnje v skladu z zakonodajo
Brezplačno izobraževanje 2h

POSEBNA UGODNOST
spletna trgovina + mercury classic
Kontakt in informacije:
Za informacije ali obisk svetovalca nas kontaktirajte na 02 88 41 850 - prodaja, ali pišite na
info@vegatop.si

