
Programska razširitev sistema Microsoft Dynamics 365 
Business Central, AllForAdriatics, je certificirana rešitev 
podjetja Business Solutions, ki omogoča skladnost z 
zakonskimi in lokalnimi zahtevami v Sloveniji, na Hrvaškem 
in v Srbiji. Poleg prevodov v lokalni jezik zagotavlja 
usklajenost z nacionalno računovodsko in davčno 
zakonodajo ter zahtevami.

Prihranite čas in zmanjšajte število napak pri ročnih vnosih 
s programsko rešitvijo AllForAdriatics, ki je prilagojena 
vašim potrebam. 

Lokalizacija za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo

AllForAdriatics
Prednosti

+   popolna prilagodljivost vašemu poslovanju
+   prevodi v slovenski, hrvaški in srbski jezik
+   nabor osnovnih in razširjenih funkcij
+   specifična poročila glede na državo
+   lokalizirani prodajni dokumenti
+   avtomatizirani vnosi podatkov

Certificirana rešitev 
Microsoft 

V skladu z lokalno 
zakonodajo

Vedno zanesljivi in
točni podatki

Temelji na najboljših 
poslovnih praksah

www.b-s.siBusiness Solutions Power Your Business

Zakaj izbrati lokalizacijo AllForAdriatics



Podatke upravljajte varno in natančno skozi celotno poslovanje. Uporabljajte 
funkcionalnosti, ki vam bodo omogočale natančen pregled, ureditev in kalkulacijo 
davčnih poročil.

Funkcionalnosti

Davek na dodano
vrednost (DDV)

Funkcionalnost SI HR RS Opis

Datum DDV

Datum prejema 
dokumenta

Datum popravka DDV

Neodbitni DDV

Izračunaj in knjiži DDV

Rekapitulacijsko 
poročilo (VIES)

Informativni DDV in 
Poročilo o dobavah
PD-O oz. PPO

Izvoz poslovnih knjig 
in davčnih evidenc za 
davčno upravo

Omogoča knjiženje DDV na datum, ki je lahko drugačen od 
datuma knjiženja.

Omogoča uporabo dodatnega datuma za prejem dokumenta 
v podjetju. Pri knjiženju nabavnih dokumentov se datum 
prenese v postavko DDV in v knjižene nabavne dokumente.

Omogoča popravljanje DDV na dokumentih, ki popravljajo 
DDV preteklih obdobij, odraža se v popravkih v 
rekapitulacijskem poročilu in poročilu o dobavah.

Omogoča izračun delno ali v celoti neodbitnega DDV v 
nabavnih dokumentih, ustrezno knjiženje v glavno knjigo in 
postavke DDV.

Omogoča napredni obračun DDV, pri čemer se obračun lahko 
knjiži na ločena konta za prodajo in nabavo. Izračunana 
terjatev ali obveznost za DDV se knjiži na ustrezni konto GK.

Poročanje o dobavah blaga in storitev, ki so opravljene 
osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU. 
Poročilo se hrani kot dokument.

Omogoča natis izračuna informativnega DDV na izdanih 
računih ter poročanje o opravljenih dobavah blaga in storitev, 
za katere je na podlagi čl. 76a ZDDV-1 (Slovenija) oz. 3. odst. 
75. čl. ZPDV (Hrvaška) prejemnik plačnik DDV. Poročilo se 
hrani kot dokument. 

Omogoča pripravo datoteke s podatki glavne knjige, podatki o 
odbitnem DDV in podatki o obračunanem DDV.

Funkcionalnosti razširitve AllForAdriatics zajemajo področja 
Slovenije, Hrvaške in Srbije.



Zagotovite si celovito podporo za računovodstvo na več različnih računih ali skupinah 
računov. Omejite možnost napak z digitalnimi e-računi, ki vam omogočajo 
avtomatizacijo procesov in zmanjšanje ročnega dela.

Podpora 
financam

Funkcionalnost SI HR RS Opis

Saldakonti

Avansi

E-dokumenti

Denarni tok

Obračun obresti

Elektronski sistem 
bančnega plačevanja

Kompenzacije

Potni nalogi

Upravljanje denarnih 
sredstev

Podpora knjiženju saldakontov na več različnih kontih oz. 
knjižnih skupin.

Enostavno upravljanje avansnih računov (predplačil) z 
avtomatiko preknjiževanja plačil.

Omogoča enostavno izdajanje in prejemanje ter elektronsko 
izmenjavo e-računov med gospodarskimi družbami in s 
proračunskimi uporabniki.

Omogoča obračun različnih obrestnih mer za različna obdobja, 
ki se uporabijo za izračun obresti na bremepisih in opominih.

Bančni izpiski in bančna plačila za domači in tuji promet, 
možen uvoz bančnega izpiska in izvoz bančnih plačil. Ob 
knjiženju izpiska izdela program samodejno temeljnico, ki na 
podlagi vnesenih vrstic prometa knjiži tudi promet na 
bančnem računu. Pri knjiženju na saldakontne konte se odprte 
postavke samodejno zaprejo. Za plačila računov,
ki so bili izdani v tuji denarni enoti, se obračunajo tečajne 
razlike.

Omogoča pripravo medsebojne in verižne kompenzacije, 
asignacije ali cesije, za Slovenijo tudi kompenzacije AJPES in 
e-kompenzacije.

Omogoča pripravo, tisk, obračun in knjiženje potnih nalogov.

Blagajniško poslovanje in obračun stroškov. 



Imejte popolni nadzor in varnost pri izvozu prodajnih in nabavnih poročil. Celovita 
podpora maloprodaji, integracija sistema POS in možnost kalkulacij stroškov 
omogočajo hitro in enostavno poslovanje. 

Prodaja in nabava

Funkcionalnost SI HR RS Opis

Davčno potrjevanje 
računov
 

Paket poročil prodaje 
in nabave

Celovita podpora 
maloprodaji
 
Integracija s
sistemom POS

Evidenca nabave in 
kalkulacija stroškov 
nabave

Omogoča izračun EOR, tisk zakonsko predpisanih podatkov na 
izdanem dokumentu in neposredno izmenjavo podatkov s 
sistemom davčne uprave.

Paket poročil prodaje in nabave z možnostjo izvoza (kartice, 
odprte postavke, opomini in IOP).

Pridobite prilagodljivost in hitrost poslovanja z ročnimi terminali in naprednejšimi 
izpisi zalog. Upravljajte delovne naloge ter nastavite lokacije komponent in izdelkov 
glede na proizvodni oddelek. 

Zaloge in 
proizvodnja

Funkcionalnost SI HR RS Opis

Ročni terminali

Paket poročil zalog

Naprednejši izpisi 
zalog in proizvodnje

Vodenje reverzov in 
konsignacij 

Upravljanje z 
delovnimi nalogi 

Nastavljivost lokacij 
komponent in izdelkov 
v odvisnosti od 
proizvodnih oddelkov 

Konfigurator kosovnic 
in artiklov 

Podpora ročnim terminalom (inventura, dobava, prevzem, 
proizvodnja). 

Kartice, sumarne zaloge in obračun inventure.

Nedovršena proizvodnja in statistika delovnih nalogov.



Ohranite stike, posodobljene z najnovejšimi podatki, ki jih lahko posodabljate po 
spletu. Pogled podatkov lahko osvežujete s podatki tečajnic, pri čemer imate vedno 
grafično izpopolnjene dokumente.

Administracija

Funkcionalnost SI HR RS Opis

Posodabljanje kupcev, 
dobaviteljev in stikov 
preko spleta

Posodabljanje tečajnic 
preko spleta 

Dokumentni sistem

Podpora likvidaciji 
dokumentov 

Grafična podpora 

Omogoča hitrejši vnos in posodobitve obstoječih podatkov o 
poslovnih subjektih po spletu. 

Omogoča samodejno posodabljanje dnevnih ali mesečnih 
tečajnic za valute iz nacionalne banke.
 
Dokumentni sistem z uvozom priponk, s podporo skeniranju 
in elektronskemu hranjenju dokumentov.

Omogoča elektronsko likvidacijo ali zavrnitev dokumentov 
(računov), likvidiranje dokumentov na več ravneh ...

Glava in noga dokumentov, skeniran podpis ter žig.

Uporabite več kot 100 dodatnih in dopolnjenih poročil, ki omogočajo izdajanje poročil 
glede na lokalno zakonodajo. Dostopajte do letnih poročil, oblikujte obrazce za DDPO 
ali dostopajte do statistik finančnih računov.

Poročila

Funkcionalnost SI HR RS Opis

Poročila

Intrastat

Okoljske dajatve

Letna poročila 
gospodarskih družb

Davek od dohodkov 
pravnih oseb

Statistika finančnih 
računov

Poročila o poslovanju 
s tujino

Več kot 100 dodatnih in dopolnjenih poročil.

Podpora poročanju Intrastat (nizki, visoki prag) z dodatnim 
nadzorom ključnih podatkov ob knjiženju dokumentov.

Podpora poročanju okoljskih dajatev za odpadno embalažo, 
električno in elektronsko opremo.

Omogoča pripravo letnega poročila za oddajo na AJPES.

Omogoča pripravo obrazca za obračun davka od dohodkov 
pravnih oseb (DDPO) za oddajo na eDavke.

Celostna podpora statistiki finančnih računov (poročilo SFR). 
Poročilo se hrani kot dokument.

Poročili BST in KRD. Poročili se hranita kot dokument.


