
OPIS SPREMEMB, DOPOLNITEV IN ODPRAVLJENIH NAPAK V PROGRAMU INVENTURA 

 

 

 

INVERNTURA V6.07 R05        19.12.2017 

 

 

- V glavnem meniju v Pomoč so dodane možnosti za prikaz navodil Kako naredim, preverjanja 

nove verzije programa in možnost starta programa ISL Light, ki omogoča oddaljeno pomoč 

- V navodilih Kako naredim je dodan podroben opisan postopka izmenjave podatkov inventure med 

poslovalnico s samostojno Blagajno in glavnim računalnikom 

 

INVERNTURA V6.07 R04        18.12.2017 

 

- Podatke o inventuri lahko Inventura izmenjuje samo v primeru, da je kot uporabnik izbrano 

področje Blagajne (n.pr. TRGO1._B);  

- V seznamu uporabnikov so prikazana področja za Blagajne, če ima konfiguracijska datoteka 

invent.cfg, ki se nahaja v mapi z izvajalnim programom, spremenljivka INVB vrednost D,S ali X;  

- Popravek pri izmenjavi podatkov inventure za samostojne blagajne: 

o podatke o šifrantu pošilja Blagajna-strežnik, nič več Inventura-strežnik (INVB=S ali 

INVB=X) 

o Inventura-delovna postaja (INVB=D) lahko samo bere šifrant artiklov iz FTP strežnika in 

pošilja podatke o inventuri na FTP strežnik 

o Inventura-strežnik za eno trgovino (INVB=S) lahko prebere samo podatke inventure ene 

lokacije 

o Inventura-strežnik za več trgovin (INVB=X) lahko prebere podatke inventur za več 

trgovin, vsaka trgovina mora imeti svojo šifro skladišča; inventura v vsaki trgovini 

mora obvezno imeti podano šifro skladišča!!!  

 

 

INVERNTURA V6.07 R01        27.2.2017 

 

- Inventuro lahko naredimo tudi na računalniku v oddaljeni poslovalnici, ki nima nameščenega 

programa Posli, ampak samo program Blagajna. Podobno, kot pri Blagajni, izmenjava podatkov 

poteka preko FTP strežnika med dvema Inventurama: samostojno Inventuro v poslovalnici in 

glavno Inventuro na sedežu podjetja, kjer so nameščeni Posli. Iz glavne Inventure pošiljamo šifrant 

materialov in podatke o zalogi in beremo podatke o vnesenih inventurah v poslovalnicah, na 

samostojnih Inventurah pa iz FTP strežnika beremo podatke o šifrantu artiklov in na FTP strežnik 

pošiljamo podatke o inventuri. Inventurni dokument po prenosu iz poslovalnice kreira lahko samo 

glavna Inventura. Izmenjava podatkov preko FTP strežnika zahteva dodatno letno licenco za vsako 

samostojno Inventuro. 

 

 

 


