
Povezava med Minimaxom 
in POS blagajno Shopsy



Imam 71 strank in mnoge med njimi 

ponujajo storitve in blago, ki jih kupci 

plačajo z gotovino ali kartico.  

Potrebujejo hitro in enostavno rešitev, 

zato sem jih priporočila Shopsy POS 

blagajno. Uporabljajo jo lahko na 

računalniku, tablici ali telefonu.

Na POS blagajni izdajajo račune. Ko 

zaključijo delovni dan, z enim klikom 

podatke za knjigovodstvo posredujejo v 

Minimax. 

Sem Valerija, 
računovodja. Svojim 

strankam vodim 
računovodstvo v 

Minimaxu. 



To je moja 
Frizerska hiša 

Bradač. Kako poteka izdajanje 
računov? 

• Strankam svoje storitve zaračunavam s 
pomočjo blagajne Shopsy.

• Račune izdajam na tabličnem računalniku 
in jih natisnem na mini tiskalniku. 

• Ko zaključim dan, podatke z enim klikom 
pošljem računovodji v Minimax. 

• Delo je enostavno tudi za moje zaposlene, 
ki so programa hitro priučili in ga znajo 
uporabljati. 

• Tudi pošiljanje obračunov v računovodstvo 
lahko izvedejo sami, ko sem jaz odstoten. 



S povezavo med programoma 
Shopsy in Minimax je delo steklo 
nemoteno.

Pri Bradaču konec dneva zaključijo blagajno 
in z enim klikom pošljejo dnevni iztržek.

V Minimax prejmem temeljnico dnevnega 
iztržka v Dvostavnem knjigovodstvu. To 
samo še preverim in potrdim. 

EN KLIK

POGLEDAM IN POTRDIM



Sem Vodko s.p. in izvajam 
vodoinštalaterske

storitve. Poleg storitev 
zaračunavam tudi 

material, ki ga porabim. 

Kako poteka izdajanje 
računov na terenu in 
vodenje zalog?

• Delam na terenu in davčna blagajna 
Shopsy je hitra in enostavna. 

• Račune  za storitve in porabljeni material 
izdajam kar na mobilnem telefonu in jih 
natisnem na mini tiskalniku.  

• V Shopsy-ju vodim tud zaloge.  

• Z računovodjo sva dogovorjena, da ji 
enkrat na teden pošljem podatke za 
knjiženje.  To naredim v Shopsy-ju z enim 
klikom.



V Minimax dobim osnutek temeljnice 
dnevnega iztržka in temeljnico 
prometa zalog. Podatke preverim in 
temeljnice potrdim. 

Tudi Vodko s.p. uporablja 
program Shopsy za izdajo 
računov, v njem pa vodi tudi 
zaloge.

Vsak ponedeljek mi pošlje 
podatke za pretekli teden. 

POGLEDAM IN POTRDIM

PREJMEM TEDENSKE PODATKE



Jaz sem Arna in to je moja pekarna 
Pek-Arna. Izdelujemo slaščice in 
drobno pecivo. Z njimi zalagamo 
veletrgovine, prodajamo pa tudi v 
svoji prodajalni. 

Kako spremljamo zaloge in 
izdajamo račune? 

• Za vodenje zalog in veleprodaje 
uporabljamo program Minimax. Za to 
skrbi moja kolegica Sara.

• Za prodajo v naši trgovinici pa 
uporabljamo blagajno Shopsy.  Podatki 
o artiklih in cenah, ki jih vnese Sara v 
Minimax, se samodejno prenesejo v 
Shopsy. 

• Pomembno nam je, da je za naše 
prodajalce program enostaven.



Ker sta Minimax in Shopsy
povezana, je zelo enostavno 
sodelovanje z računovodjo.

Zvečer zaključim blagajno in z 
enim klikom pošljem podatke v 
Minimax.

Naslednje jutro Sara preveri 
podatke o zalogah. Računovodja 
Valerija pa podatke za knjigovodstvo, 
ki jo že čakajo v sistemu.  



Pekarna Pek-Arna d.o.o. 
je ena mojih večjih 
strank. 

Vsak dan mi pošljejo podatke 
za prejšnji dan.

PREJMEM DNEVNE PODATKE

Jaz skrbim za knjigovodstvo. 

ZALOGE VODIJO SAMI

NEPOSREDNA IZMENJAVA PODATKOV
Iz programa Shopsy dobim v Dvostavno 
knjigovodstvo v Minimaxu temeljnico dnevnega 
iztržka ter zmanjšanje zalog za prodane artikle. 



Zakaj je dobro, da je POS povezan 
z računovodskim programom?

STRANKE SO ZADOVOLJNE 

Strankam ni treba več nositi dokumentacije v računovodstvo, kar olajša 
sodelovanje. Ni več težav z usklajevanjem urnikov.

Ker so podatki takoj v sistemu, računovodja ne čaka več, da stranka 
prinese dokumentacijo. S tem doseže enakomerno porazdelitev dela 
skozi mesec. 

PODATKE RAČUNOVODJA DOBI SPROTI 

Ker podatkov ni več treba pretipkavati računov, je tudi manj napak, saj 
izmenjava poteka samodejno. To omogoča, da se računovodja lahko posveti 
svetovanju. 

BREZ PRETIPKAVANJA IN NAPAK



Zanimajo me posebne ugodnosti in 
prehod na program Shopsy

Shopsy je POS blagajna, ki je povezana 
z Minimaxom. Primerna je za vse tipe 
dejavnosti, ki potrebujejo enostavno in 
hitro izdajanje davčno potrjenih 
računov. 

Minimax in Shopsy sta sedaj povezana. 
To uporabnikom olajša delo.

Shopsy je za uporabnike 
Minimaxa še ugodnejši, 
z 10 % popustom na 
redne cene.  

https://www.minimax.si/pos-shopsy-prehod/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_minimax_shopsy&utm_campaign=shopsy


Shopsy je enostavna davčna blagajna 
ponudnika RCL, ki je s POS rešitvami 
vodilni med slovenskimi podjetji. 



Saop d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50
info@minimax.si 
www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_minimax_shopsy&utm_campaign=shopsy


Izjava o omejitvi odgovornosti 
Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot glavni vir 
informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju obstoječe 
vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 
svetujemo posvet s strokovnjaki.


