
ApPOS – POS blagajna s podporo za zaslone na dotik 

 

Verzija V1.1.4.0            11.10.2019 

  
- V nastavitvah programa lahko program prilagodimo za storitveno dejavnost. ApPOS za storitve je 

samostojen program, omogoča vnos podatkov o firmi, prodajalcih in ceniku storitev, ne omogoča 
dela z mizami in ne podpira izdajanja dobavnic.  

- Dodana je možnost izvoza podatkov o izdanih gotovinskih računih v formatih VOD in Vasco za 
izmenjavo podatkov z računovodskim servisom, ki uporablja drug program, kot Posli. 

 

Verzija V1.1.3.0            2.10.2019 

  
- Popravek pri določanju številke negotovinskega računa pri kreiranju sumarnega računa iz izdanih 

dobavnic 

 

Verzija V1.1.2.0              28.8.2019 

  
- Popravek pri zapisu izvorne številke računa v kreiranem računu zbirnega dnevnega izkupička  

 

Verzija V1.1.1.0              21.8.2019 

 
- Prilagoditev programa novemu številčenju izdanih negotovinskih računov v Poslih  

 

Verzija V1.0.43.0              28.5.2019 

- V nastavitvah lahko nastavimo privzeto barvo miz ter privzeto vrsto, obliko, velikost in barvo 

pisave teksta na mizah 

Verzija V1.0.42.0              22.5.2019 

- Dodane dodatne nastavitve za sočasno delo več blagajn v mreži (mize, dobavnice, nastavitev 

gumbov za prodajo, prijave) 

Verzija V1.0.41.0              21.5.2019 

- Popravek pri branju licence za uporabo programa 

Verzija V1.0.40.0              6.5.2019 

- V nastavitvah lahko nastavimo privzeto barvo gumbov, privzeto vrsto, obliko in barvo pisave 

teksta na gumbih 

Verzija V1.0.39.0              27.4.2019 

- Dodana je možnost nastavitve arhivske mape, v katero program ob prvem dnevnem zagonu 

avtomatsko shranjuje delovne podatke. Če mapa ni podana, program podatke prepisuje v 

mapo AVTOREZ na uporabniškem področju. 



- Dodano beleženje zgodovine vseh prijav in odjav 

- Popravek v modulu za prijave za primer, ko vneseno geslo ni pravilno ali pa je postopek 

prijave nasilno prekinjen 

Verzija V1.0.38.0              25.4.2019 

- V nastavitvah programa lahko izklopimo prikaz gumbov v 3D obliki, kar na manj zmogljivih 

računalnikih občutno poveča hitrost izvajanja in odzivnost programa 

Verzija V1.0.36.0              1.4.2019 

- V primeru namestitve več blagajn s skupnimi mizami program po indeksiranju ni ponovno 

odprl datotek s podatki o dobavnicah, če je bila med indeksiranjem aktivna še kakšna 

blagajna 

Verzija V1.0.35.0              18.3.2019 

- Tekst v oknu za vzdrževanje podatkov o prodajalcih je bil neberljiv 

Verzija V1.0.34.0              2.3.2019 

- Dodano ažuriranje indeksov za hitro iskanje po nazivu stranke v programu POSLI 

Verzija V1.0.33.0            19.2.2019 

- Dodana možnost avtomatskega prepisa v rezervo ob prvem dnevnem zagonu programa 

- Dodan dnevnik za beleženje bistvenih postopkov v programu 

- Dodan dnevnik za beleženje podatkov, ki se pošiljajo na FURS za davčno potrjevanje 

Verzija V1.0.32.0            28.1.2019 

- Popravek pri stornu računov, izdanih v preteklem letu, storniranih pa v letošnjem letu 

Verzija V1.0.30.0                              14.1.2019 

- Popravek pri razdelitvi prodaje na mizi na več računov 

Verzija V1.0.28.0                              20.12.2018 

- Dodana je podpora za delo sočasnega dela z mizami in dobavnicami za več blagajn v mreži 

- Cene in zneski na izdanih računih za zavezance in dobavnicah so prikazani z vključenim DDV 

- Manjši popravki in dopolnitve 

Verzija V1.0.10.0                   21.9.2018 

- Dodana podpora za prijavo prodajalcev s pomočjo RFID čitalcev  

- Pred kreiranjem zaključkov in prenosa v Posle program avtomatsko sproži indeksiranje 

podatkov 

- Popravek pri kreiranju zaključka Blagajne 

Verzija V1.0.9.0                   20.8.2018 

- Izpis zaključka je za datum zaključka namesto aktualnega datuma zaključka izpisal prvi datum 

zaključka 

 


