
Napredna davčna blagajna. Vse v eni napravi. 
Nastavitev delovanja sistema. Vrhunska podpora.

Davčna blagajna in še mnogo več!

Vse funkcionalnosti blagajne
Brez pogodbenih obveznosti

Spremljanje zakonskih sprememb

MARKETINO
B L AG A J N A



PREPROSTA, A ZMOGLJIVA DAVČNA BLAGAJNA

Hitro izdajanje davčno potrjenih računov

Deluje tudi brez internetne povezave, računi pa se naknadno samodejno davčno potrdijo

Preprosto storniranje računa, ustvarjanje kopije računa in pošiljanje računa po e-pošti

Računi za pravne osebe, ponudbe

Možnost spremembe cene pri ustvarjanju računa

Možnost določanja popusta – na storitev ali na stranko (popust je viden na računu)

Enostavno in hitro upravljanje zalog in opravljanje inventure, možnost uporabe normativov 

Tiskanje sporočila na dnu računa (opomnik na akcijo, sporočilo o letnem dopustu, novoletna čestitka)

Več delavcev na isti blagajni

Možnost podrobnega opisa vsake storitve na računu

Neomejeno število računov, izdelkov in storitev

Samodejno pošiljanje dokumentacije knjigovodji brez prenašanja papirja

Številne druge funkcionalnosti za optimizacijo poslovanja

Davčna blagajna
za vse dejavnosti

ZA SALONE

ZA TAKSISTE ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE



VSE V ENI NAPRAVI

Naprava, pripravljena za delo – brez kabelske povezave, brez nameščanja programov

Vgrajen tiskalnik s hitrim tiskanjem

Velik in pregleden zaslon z ojačano odpornostjo

S spletom se poveže s kartico SIM (DATA), mobitelom (Hot Spot) ali omrežjem Wi-Fi

Baterija, ki zdrži več dni – uporabno za delo na terenu

Prijetna za držanje v roki in lepa na pultu

Naprava najnovejše generacije: 6-palčni zaslon, 8 GB spomina, izjemno tanka in lahka, odporna 

na padce do 1 m višine, polnjenje prek priključka USB-C, operacijski sistem Android 7.1

VRHUNSKA STORITEV

Reševanje vsakega vprašanja ali težave v najkrajšem možnem roku

Spremljanje zakonskih sprememb in ustrezno samodejno posodabljanje programa

Nenehno varnostno shranjevanje podatkov (cloud backup) – podatki so vam na voljo v 

vsakem trenutku, tudi na drugi napravi

Pomoč pri nastavitvi in uporabi

Izvrstna izbira tudi za sezonske dejavnosti, ker se storitev zaračuna le za mesece, v katerih  

se uporablja

Zanesljiva storitev – tehnologija, ki davčno potrjuje več kot 20 milijonov računov pri

več tisoč strankah v Sloveniji in na Hrvaškem

ZA SEZONSKE DEJAVNOSTI ZA MOJSTRE IN SERVISERJE



pomoč pri pridobivanju certifikata za davčno potrjevanje računov
uvoz certifikata v Marketino
pripravo internega akta
vnos vašega cenika in prilagajanje nastavitev sistema

Ocena uporabnikov | 9,64

199 EUR259 EUR
Brez pogodbenih obveznosti

Cena podporne storitve 14,99 EUR

Mesečno nadomestilo se plača le za mesece, 
v katerih se blagajna uporablja

Vse cene so izražene brez DDV.

Marketino je zelo enostaven za uporabo in ne zahteva strokovnega
znanja o informacijskih tehnologijah. Če želite pomoč, lahko 
naročite našo storitev nastavitve delovanja sistema, ki vključuje:

NASTAVITEV 
SISTEMA 
40 EUR (neobvezno) 

Izdelaj račun

Pregled računov

Prepis računov

Izdelaj ponudbo

Pregled ponudb

Računi Zaloge Poročila Zaključek

MARKETINO
BLAGAJNA

www.marketino.si
info@marketino.si
Tel: 01 82 816 10

MARKETINO
Vaš prijatelj in pomočnik


