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O PROGRAMU 

Program za izdelavo kalkulacij, ponudb, delovne dokumentacije, dobavnic in fakturiranje SOFTGRAFIK Light. 

Program je namenjen vsem, ki želijo na enostaven in hiter način voditi svoje podjetje. Program omogoča 

izdelavo kalkulacij, ponudb, DN, dobavnic. računov in poročil o poslovanju. Program omogoča tudi vodenje 

materialnega poslovanja. 

Program se lahko uporablja na vseh vrstah računalnikov, neodvisno od operacijskega sistema (Windows, Mac, 

Linux…).  

Prva prijava v aplikacijo 

Ukazna vrstica z meniji 

V ukazni vrstici so vidni vsi navigacijski meniji za uporabo programa SOFTGRAFIK Express. V seznamu je v 

skrajnem desnem stolpcu označeno, če je bila za projekt izdelana dobavnica (D) in račun (R). 

 Projekti – seznam obstoječih projektov. 

 Nov projekt – vpis novega projekta. 

 Ostalo – Dobavnice – Računi – Poročila – Kooperacije – Vzdrževanje – Uporabniški profil. 

 Skladišče – materialno poslovanje 

 Partnerji – vpis novega partnerja in seznam obstojećih. 

 Pomoč – prikaz navodil za uporabo. 

 

Na skrajni desni strani ukazne vrstice je prikazan prijavljen uporabnik in meni za izhod iz profila. 
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Vpis novega partnerja 
 

S klikom na meni Partnerji se odpre seznam obstoječih partnerjev. Če želimo vnesti novega partnerja 

pritisnemo gumb Dodaj in odpre se obrazec za vnos podatkov o partnerju. 

V spodnjem delu so faktorji za preračun posameznih faz dela in materialov, ki jih lahko za posameznega 

partnerja prilagodimo.  

    

 

 

 

  

S klikom na gumb Dodaj se odpre maska 

za vnos novega partnerja. Po vnosu 

podatkov pritisnemo gumb Vpiši. 

Primer: 

Faktor 1 = 100% vrednost 

Faktor 1,1 = 110% vrednosti 

Faktor 0,9 = 90% prednastavljene vrednosti 

 

Po končanem vnosu pritisnemo gumb Vpiši, da se podatki 

shranijo v bazo, podatke je možno kasneje spreminjati. 
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Izdelava nove kalkulacije 
S klikom na meni Nov projekt se odpre maska za vnos osnovnih podatkov o projektu. Vnesti moramo vse 

zahtevane podatke. 

 

 

Odpre se maska projekta, ki ga program samodejno razdeli na sestavine (notranjost, ovitek), ki jih nato 

izračunamo. Dokler sestavine niso preračunane so označene z rdečim krogom. S klikom na Prikaz se odpre 

maska za preračun sestavine. 

 

V tem meniju lahko na projekt tudi dodajamo sestavine (Ščitni ovitek) ali Ostalo 1-3, ki sicer niso sestavni del te 

brošure, želimo pa jih voditi na istem projektu (npr. razne naročilnice, prospekte, letake, vizitke itd..). 

Komercialno ime projekta 

 

Partnerja izberemo iz baze partnerjev. Novega partnerja dodamo v bazo 

s klikom na meni Partnerji v ukazni vrstici in klikom na gumb Dodaj. 

 

Izdelek izberemo iz obstoječega nabora prednastavljenih izdelkov v 

katerih so že nastavljene vse faze dela, normativi in cene.  

 

Naklada, obseg število strani) in končni porezan format tiskovine v mm. 

 

 

V Opombe lahko vpišemo razna navodila ali zaznambe o projektu. 

 

Po končanem vnosu pritisnemo gumb Vpiši izdelek. 
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Preračun sestavine 
 

S klikom na Prikaz se odpre maska z osnovnimi podatki, kjer določimo tehnologijo in materiale ter preračuna-

mo sestavino. 

 

  

Osnovni podatki projekta 

Idealni format – je minimalni format papirja na katerem je še možno tiskati 
izbrano zgibalno shemo – Večje naklade, naročanje papirja v formatu. 
 

Porezava –3 možnosti: Normalna porezava 5mm, minimalna porezava 3mm 
in brez porezave (podatki so prednastavljeni). 

Dovoli AB – obračalna ali preobračalna pola. 

Združitve – združi ostanek strani na zgibalni shemi na novo TP. 

Izberemo format stroja na katerem bomo tiskali. 

Način tiska – število barv. 

Število mutacij – je omejeno na 1 barvo, lahko pa jih izberemo poljubno 
število. 

Material – izberemo papir na katerega bomo tiskali. Papirji so v bazi in so 
opremljeni s ceno na kg. Ceno lahko popravimo tudi ročno v kvadratku, 
vendar se spremeni samo za ta projekt. 
 

Zgibanje – vse klasične zgibalne sheme so že v programu in so opremljene z 
vsemi potrebnimi informacijami. Izbiramo jih glede na izkoristek vrsto zgiba 
in željeni format papirja.  

Kratice: KP – knjigoveška pola, TP – tiskovna pola, KP na TP – število KP na TP, 

Ide. – idealni format papirja, Tek: BB in SB – tek vlaken papirja. 

Plastika – izberemo vrsto plastifikacije papirja. 

Lak – UV – izberemo vrsto ofsetnega in UV lakiranja tiskovine. 

 

 

 

 

Pakiranje – pakiranje izdelka v škatle ali natron papir. Vpišemo količino v 
paketu. 
 

Preračun – preračuna sestavino. 

Preračun zapri – preračuna sestavino in nas vrne na osnovo projekta. 

Ko je sestavina preračunana se rdeči gumb spremeni v zelenega. 

 

Prijemači – Skala – so prednastavljeni, lahko pa jih spreminjamo. 

 

Faktor tiska – Faktor dodelave – spreminjamo % vrednosti. 

Primer: 

Faktor 1 = 100% vrednost 

Faktor 1,1 = 110% vrednosti 

Faktor 0,9 = 90% prednastavljene vrednosti 

 

Dodaten opis sestavine – vpišemo dodatne opise. 

 

Postavitev zgibalne sheme – na sredino ali na prijemače 
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Zgibalne sheme - opis 
 

Vse klasične zgibalne sheme za vse formate strojev so prednastavljene. Na spodnji sliki vidimo izbrano zgibalno 

shemo 16 str.. V prvem stolpcu nam pokaže % izkoristka papirja, z < izberemo shemo, TP mm = format tiskovne 

pole za izbrano shemo, KP mm = format knjigoveške pole, KP = število KP na TP, tek = tek vlaken papirja 

(program samodejno izbere pravilen tek glede na zgibalno shemo), Idealni = idealni format papirja. Ob izbiri 

formata tiska program pokaže samo zgibalne sheme za ta format. 

  Izbrana je zgibalna shema ZS-16p (4x2) na B1 

 

Dodajanje nove sestavine 
 

Na vsak izdelek lahko še dodamo novo sestavino. Napr., da izračunavamo TV šivano knjigo pa naročnik želi 

imeti še ščitni ovitek. Dodamo ga tako, da v seznamu sestavin izberemo Šč. ovitek ter pritisnemo gumb Dodaj. 

Nato ga preračunamo po klasičnem postopku. 
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Preračun  2. sestavine – ovitka 

Iz slike je razvidno, da je notranjost že preračunana in označena z zelenim gumbom. Po istem postopku 

preračunamo še ostale sestavine izdelka. 

 

Ko preračunamo vse sestavine se z gumbom Nazaj pomaknemo na kalkulacijo. Lahko pa izberemo v osnovnem 

meniju Projekti ter s klikom na Prikaz  na izbranem projektu ravno tako pridemo na kalkulacijo. 

Kalkulacija – podrobnosti 
Na levi so prikazani osnovni kalkulacijski podatki. Če želimo razčlenjene podatke o storitvi po fazah in materialih 

s cenami izberemo ikono  in pokažejo se razčlenjeni podatki. 
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Dodajanje kooperacij, nenormiranih materialov ali storitev 
 

Z gumbom Dodaj-popravi se odpre maska za dodajanje kooperacij, nenormiranih materialov ali storitev. Iz slike 

je razvidno, da smo dodali lepilni trak. Vse ročno dodane sestavine lahko tudi izbrišemo. Na ponudbi se ti 

stroški prištevajo k osnovi in so navedeni ločeno. 

 

 

Popravilo vrednosti storitev in materialov 
 

V meniju za popravilo vrednosti s faktorji, lahko popravljamo tako cene storitve kot tudi cene materialov. Do 

menija pridemo s klikom na gumb Dodaj-popravi. Odpre se meni za ročno dodajanje materialov ali storitev. 

Z izbiro ikone  se odpre meni za popravilo storitev, z ikono  pa meni za popravilo cene materialov. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Sprememba cen s faktorji vpliva samo na to kalkulacijo, prednastavljene cene in normativi ostanejo nespremenjeni. 
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Izdelava ponudbe 
Po končani izdelavi kalkulacije program na osnovi podatkov iz vašega profila ter kalkulacijskih elementov izdela 

ponudbo. 

Iz osnovnega seznama izberemo projekt za katerega želimo izdelati ponudbo in s klikom na ikono (seznam 

ikon) generiramo ponudbo. Po izdelavi ponudbe se projekt premakne v seznam predračun. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudbo lahko shranimo v MS Word, Excel, PDF ali HTML (za vse, ki nimajo nobene od naštetih aplikaci), ter jo 

pošljemo naročniku. 
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Združena PONUDBA več projektov 

 

Izberemo nosilni projekt ponudbe. Klik na Prikaz. 

 

Klik na Popravi da se odpre sledeča maska nakar klik na ikono da se odpe naslednja maska.  
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Iz spustnega menuja Združena Ponudba izberemo projekt, ki ga želimo dodati na ponudbo in klik na 

Popravi 
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Vrnemo se nazaj na meni z izdelavo ponudb in izberemo ikono za izdelavo ponudbe.

                   

Klik na Skupna ponudba nakar se odpre nova maska za izpis ponudbe. 

Na maski vidimo katere projekte smo dali na ponudbo. Nato izberemo iz spustnega menija v katero 

datoteko želimo izpisati ponudbo (Word, PDF, Excel). 

 

 

Primer izpisane ponudbe. 

 



13 
 

Izdelava DN – delovnega naloga 

V meniju s kalkulacijsko ceno izberemo gumb Popravi, ki nas vrne na prikaz sestavin projekta. Izberemo   za 

spremembo osnovnih podatkov.  

V obrazec vpišemo sledeče podatke: rok izdelave, dogovorjena cena, morebitne 

pripombe. 

Izberemo fazo Proizvodnja ter pritisnemo gumb Popravi s čimer generiramo DN. 

Projekt se premakne v seznam projektov v Proizvodnji. 

 

Do DN dostopamo s klikom na  v kalkulacijskem oknu. Na DN se avtomatično generira zaporedna številka 

DN. 

DN shranimo v MS Word, Excel ali HTML datoteko ter ga kasneje urejamo ali natisnemo ter damo v 

proizvodnjo. 

Zaključek projekta in izdelava dobavnice  
Po istem postopku prestavimo projekt med zaključene projekte. Označi s z zelenim gumbom. Ko je projekt med 

zaključenimi lahko izdelamo dobavnico. V glavnem meniju izberemo Ostalo nato iz spustnega menija izberemo 

- Dobavnice, nato pa Nova dobavnica. 

        

S klikom na gumb Išči se odpre seznam projektov s katerega izberemo projekt za katerega želimo izdelati 

dobavnico, vnesemo količino dobave in pritisnemo gumb Vpiši. Za vsak projekt lahko kreiramo več dobavnic. 

 

http://localhost:49532/Protect/BasicCalculation?id=43&cp=1
http://localhost:49532/Protect/BasicDetail/43/1
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Po zaključenem kreiranju dobavnico izvozimo v MS Word ali PDF iz katerega jo kasneje lahko natisnemo. Vse 

dobavnice se na vašem profilu shranijo v seznam dobavnic. 

 

 

 

 

 

 

Materialno poslovanje 

 

SOFTGRAFIK Light vam omogoča tudi vodenje materialnega poslovanja. Izvajamo vse vrste transakcij kot so: 

Vnos materialov, dostava od dobavitelja, izdaja na DN, na oddelek, vračilo materialov, izdelava naročilnic… 
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Izdelava računa 
Po istem postopku kot dobavnico iz aplikacije lahko izdelamo tudi račun. 

Postopek: 

 

 

Vnesemo datum izdaje računa, datum zapadlosti, izberemo osebo, ki je 

izdelala račun, določimo popust v % in pritisnemo gumb Dodaj sestavino 

računa., nakar se odprejo dodatne možnosti za izdelavo računa. 

Vrsta računa – izdelamo lahko račun za projekt ali samo za za dodatne stroške 

ali prevoz. 

Izberemo Projekt ter vnesemo številko dobavnice, z gumbom Prikaži se odpre 

spisek dobavnic za ta projekt, z gumbom Prenos, prenesemo podatke iz 

dobavnice na račun.  Če imamo vpisano dogovorjeno ceno se ta prenese na 

račun.

 

Izberemo stopnjo DDV in s klikom na Vpiši sestavino dodamo dobavo na 

račun. 

Dodajamo lahko poljubno število dobavnic za izbrani projekt. V spustnem 

meniju  Opis sestavine na račun lahko dodamo še ostale stroške brez 

dobavnic. Izberemo sestavino, vpišemo količino, ceno ter opis sestavine in 

pritisnemo gumb Vpiši sestavine. 

Izdelan račun lahko izvozimo v MS Word ali HTML format od tu pa ga lahko 

natisnemo, shranimo v PDF in pošljemo naročniku. 
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Pri izvozu računa v MS Word lahko dodamo tudi svoj logotip. 

 

Poročila - analitika 
V meniju Ostalo – Poročila imamo možnost izpisa raznih analitičnih podatkov za določeno časovno obdobje. 

         

Določimo časovno obdobje za katerega želimo izpis in izberemo vrsto izpisa. 

Izpise izvozimo v Excel ali HTML datoteko in jih kasneje lahko poljubno obdelujemo. 

V seznamu projektov v desni koloni Izd vidimo, da je 

bila za projekt izdelana dobavnica in izdan račun (D-R). 
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Primeri specifičnih izračunov 
V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov, ki se preračunavajo na specifičen način. 

1. Večlistni bloki z enakimi listi – 100 listov, v nakladi 1000 izvodov 

 

Pri preračunu moramo upoštevati, da obseg ne more biti 200 ker bi program v 

tem primeru preračunal število plošč glede na zgibalno shemo. Postopek je 

sledeč: 

 Izberemo izdelek blok lepljen; 

 Naklada notranjosti za tisk  je: 1000 izvodov x 100 listov = 100.000; 

 Naklada kartonske podloge ali ovitka je 1000 izvodov. 

STROŠEK LEPLJENJA BLOKOV DODAMO ROČNO – DODAJ POPRAVI 

V primeru da imamo 3 ali več enakih listov v bloku je način sledeč: 

o Izberemo izdelek BLOK Z ZNAŠANJEM 

o dodamo še 2 dodatni notranjosti, 

o naklada vsake notranjosti je 33.000, 

o V okence Dodaten opis sestavine, na preračunu sestavin lahko 

vpišemo npr. barvo tiska posameznega lista. 

 

1. Mapa izsekana 

Pri tem izdelku moramo vedno upoštevati, da je format tiskovine odprt format mape z zavihki. Pri 

tem izdelku moramo ročno dodati strošek orodja za izsekovanje. 

2. TV platno 

Če imamo namesto tiskane prevleke na trdo vezani knjigi platno moramo kot material za tisk 

izbrati Knjigoveško platno ter kot način tiska NI TISKANO. Popolnoma vseeno je kateri format 

tiska izberemo. 

Zlatotisk, slepi tisk, klišeje in ostalo dodajamo ročno, saj je cena odvisna od velikosti. 

3. TV polplatno 

V tem primeru dodamo še novo Prevleko, nakar na njej izberemo platno in prilagodimo dimenzijo 

glede na debelino hrbta.  

Postopek izračuna je standarden. 

4. Kuverte 

Vpiše se točna dimenzija tiskane kuverte, porezava se spremeni v Brez porezave, prijemače in 

skalo OBVEZNO na = 0. 
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Seznam ikon in uporabljenih kratic 
 

 Osnovni podatki projekte s kalkulacijsko ceno. 

 Ponudba. 

 Kalkulacija razčlenjena. 

 Delovni nalog DN – tehnologija. 

 
Prikaz zgibalne sheme na TP. 

 
Popravilo cene storitev s faktorjem. 

 
Popravilo cene materialov s faktorjem. 

 
Sestavine projekta. 

 
Sprememba osnovnih podatkov projekta. 

> Pomik na naslednjo stran. 

< Pomik na prejšnjo stran 

KP Knjigoveška pola. 

TP Tiskovna pola. 

HTML Zaklenjena oblika zapisa, ki jo prikazujejo iskalniki. 

TV Knjiga s trdimi platnicami 

 

Izvoz dokumentov 
 

Vse ustvarjene dokumente, ki jih procesira SOFTGRAFIK Express lahko izvozimo v različne datoteke. To je zlasti 
primerno za kasnejše urejanje ali dodajanje tekstov, logotipov itd. 

Izvažamo lahko v sledeče formate: 

Word Microsoftov urejevalnik besedil kjer lahko spremenimo obliko, dodamo tekste, logotipe, tabele itd. 

Excel Excel je program za urejanje preglednic sistema Microsoft Office. Z njim lahko ustvarjate in oblikujete 

delovne zvezke (zbirke delovnih listov), če želite analizirati podatke in sprejemati s podatki podprte 

poslovne odločitve. Excel lahko uporabite, če želite spremljati podatke, graditi modele za analiziranje 

podatkov, pisati formule za izvajanje izračunov teh podatkov, na številne načine obračati podatke in 

predstaviti podatke v različnih strokovnih grafikonih. 

HTML Datoteka HTML je običajna znakovna datoteka, kar pomeni, da jo lahko odpremo in urejamo s 

poljubnimi urejevalniki besedil. Privzeta nastavitev Windows nam te vrste datoteke odpre v spletnem 

brskalniku (Explorer, Firefox, Edge, Chroma..), od tu pa jih lahko natisnemo na tiskalnik. 

PDF PDF je oblika zapisa namenjena predvsem za izmenjavo. Načeloma PDF dokumenta potem 

nihče ne more spreminjati, lahko se ga le gleda oz. natisne, oziroma pošilja po E-pošti. 


