
Programski paket Knjiga v7 
Dvostavno knjigovodstvo

Namenjen  je  samostojnim  podjetnikom  in  pravnim  osebam 
(d.o.o.,  d.n.o.,  k.d.),  ki  vodijo  poslovne  knjige  po  sistemu 
dvostavnega knjigovodstva.  Omogoča celovito poslovanje: od 
vodenja samega knjigovodstva, pregleda nad zalogami, obračuna plač in tiskanja vseh 
obrazcev  v  zvezi  z  njimi  do  sestavljanja  računov,  predračunov  itd.  ter  obračuna 
amortizacije osnovnih sredstev.

Lastnosti Primerjalne prednosti
Sodobnost. Paket deluje v okolju 
Windows, črpa informacije s strežnika, 
združljiv je z operacijskimi sistemi 
Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10.

Enostavna namestitev. Kupec prejme 
uporabniško ime in geslo za dostop do 
originalne verzije ter elektronska navodila 
za prenos, namestitev in zagon paketa.

Popolnost. Paket vsebuje vse glavne 
poslovne in davčno predpisane evidence, 
potrebne za vodenje računovodstva.

Enostavna uporaba. Programi so 
zasnovani tako, da z obvladovanjem enega 
znate uporabljati vse.

Univerzalnost. Omogoča vodenje 
poslovnih knjig za samostojne podjetnike 
in pravne osebe.

Enostavno posodabljanje. Paket se 
posodobi z enim samim klikom znotraj 
programa.

Preglednost in enostavnost uporabe. 
Paket ima vgrajene vse glavne in potrebne 
funkcije, brez nepotrebne navlake, obenem 
pa ohranja preglednost informacij na 
zaslonu in enostavnost uporabe (vgrajena 
pomoč, brezplačno izobraževanje).

Brez skritih stroškov in doplačil. Edini 
obveznosti kupca sta nakup programa in 
plačilo letnega vzdrževanja, ki je za prvo 
leto že vključeno v ceni. V primeru najema 
je edini strošek mesečna najemnina

Prilagojenost različnim potrebam. 
Paket je, upoštevaje potrebe različnim 
uporabnikom, na voljo v več variantah.

Brez stroškov obiskov na sedežu 
vašega podjetja. Samostojna namestitev 
in internetno vzdrževanje.

Internetno vzdrževanje. Enostavno, 
ažurno in brez dodatnih stroškov.

Več zavezancev za 20% več. Za samo 
20% višjo ceno je mogoče voditi poslovne 
knjige 5 zavezancem.

Dostopnost. Ugodna prodajna cena, v 
ceni zajeto vzdrževanje paketa za prvih 12 
mesecev.

Fleksibilnost. Nastavitve omogočajo 
prilagajanje paketa vašim potrebam in 
spremembam zakonodaje. Samostojen in 
preprost prenos podatkov v naslednje leto.

Brez skritih stroškov. Edini strošek 
stranke je nakup in letno vzdrževanje. 
Druga opcija je mesečni najem (brez 
dodatnih stroškov).

Razširjenost. Veliko število uporabnikov 
zagotavlja odlično povratno informacijo za 
izboljšave in novosti.

Dolgoročni odnos do stranke. Ažurno 
vzdrževanje preko interneta, pomoč po 
telefonu in e-mailu.

Obveščanje uporabnikov. Uporabniki v 
programu samem prejemajo redna 
obvestila o novih verzijah.
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