
Софтвер за Малопродажба

Софтвер за Големопродажба

Софтверот е наменет за водење на мали бизниси како, 
продавници, ресторани, пицерии, сервиси...
Истиот ги има следните можности:
џ Внес на артикли (производи и услуги), нивна поделба по 

оддели и групи и евиденција на лагер
џ Евиденција на Фирми, и нивна поделба на Купувачи, 

Добавувачи или Физички лица
џ Подесување на корисници на програмата (продавачи, 

келнери, сервисери...) и дефинирање на права
џ Продажба со издавање на фискална сметка, со можност за 

поврзување на сите типови фискални апарати
џ Прием на роба и печатење на ПЛТ
џ Креирање на Испратници, Фактури, Профактури, 

Нивелации на цени
џ Евиденција на сервисни налози
џ Издавање на Гаранции
џ Водење на КДФИ - Книга за Дневни Финансови Извештаи
џ Автоматско печатење на ЕТ Книга
џ Материјална евиденција со можност за подесување на 

нормативи за пицерии и рсторани 
џ Финансова евиденција на Купувачи и Добавувачи и 

книжење на изводи
џ Можност за мрежно поврзување како и поврзување за 

работа преку интернет

Софтверот е наменет за магацини за трговска стока со 
можност за мобилна продажба. Истиот ги има следните 
можности:
џ Отварање на повеќе Магацини, Возила за мобилна 

продажба и Продавници.
џ Внес на артикли (производи и услуги), нивна поделба по 

оддели и групи и дефинирање на евиденција на лагер
џ Внес на Фирми, и нивна поделба на Купувачи, Добавувачи
џ Подесување на корисници на програмата (администратор, 

магацинери, мобилни продавачи) и дефинирање на права
џ Продажба со креирање на фактури во готово и автоматско 

издавање на фискална сметка (мобилна продажба)
џ Прием на роба и печатење на Приемници
џ Креирање на Испратници, Повратници, Фактури, 

Профактури, Сторни фактури, Преносници
џ Можност на креирање на финансови документи: 

Одобренија, Задолженија, Компензација
џ Финансова евиденција на Купувачи и Добавувачи
џ Комплетна Материјална евиденција со можност за след-

ливост на артиклите по лотови и датум на производство
џ Креирање на различни типови на извештаи за промет, 

контрола на влез и излез, спецификаци и можност за 
автоматско книжење во програмата за книговодство 

џ Можност за мрежно поврзување како и поврзување за 
работа преку интернет

Цена за купување: Одржување: 6,000ден.  месечно 100ден 
или годишно 1,000ден по компјутер
Цена за изнајмување: 200ден месечно по компјутер  

Цена за купување: Одржување: 12,000ден.  месечно 200ден 
или годишно 2,000ден по компјутер
Цена за изнајмување: 400ден месечно по компјутер 



Софтвер за Книговодство
www.medianet.mk

Софтвер за Производство

Софтверот овозможува финансово и материјално книговодство на 
повеќе фирми, како и водење евиденција на вработени, и пресметка 
на плати. Истиот се состои од 3(три) модули кои можат да се вклучат 
или исклучат во зависност од потребите на корисникот, и тоа:
1. Финансово книговодство
џ Креирање на повеќе контни планови, така да различни фирми, во 

различни години можат да користат различни контни планови
џ Шаблони за автоматско книжење на документи во налозите
џ Можност за дефинирање на профитни и трошковни центри и 

разграничување на книжењата по истите
џ Различни типови на извештаи, аналитика и синтетика,             

биланс на успех, автоматско креирање на даночни пријави
џ Водење на основни средства
џ По потреба креирање на различни корисници со пооделни права
2. Трговија
Во овој модул овозможува материјална евиденција на продавници и 
магацини за трговија. Книжењата на сите типови документи, како 
приемници, испратници, преносници, фактури, пописи и задолженија 
се врши автоматски кон модулот за Финансово книговодство
3. Личен Доход
Модулот овозможува евиденција на вработени и пресметка на плати. 
Софтверот за плати може да се користи од стандардни пресметки, до 
сложени пресметки, во зависност од потребите на компаниите. 
За потребите на големите компании постои и модул “карнетка”, која 
овозможува дневна евиденција на присутност на вработените, 
доделување на бонуси и казни, и автоматско креирење на пресметка 
за плата.

Софтверот е наменет за производни фирми и овозможува следење и 
планирање на производство. Се состои од 3 модули:
1.   Магацин за суровини и материјали 
џ Следење и планирање на Нарачки (Purchase Orders)
џ Можност за креирање на повеќе магацини со различни 

магационери
џ Внесување на приемници, издатници и преносници на материјали
џ Следење на залиха по централни броеви (следење на лотови)
2.  Производство 
џ Дефинирање на нормативи (BOM - Bill of Materials).
џ Можност за креирање на повеќе погони за производво, за шкарт и 

магацини за полупроизводи со различни магационери
џ Креирање и следење на работни налози
џ Креирање на документи Составници со која се задолжуваат 

производите и автоматски се раздолжуваат употребените 
материјали 

џ Следење на залиха по централни броеви (следење на лотови)
3.   Продажба и Готови Производи 
џ Следење на Порачки (Orders)
џ Креирање на Фактури, Профактури денарски и девизни, 
џ Креирање на Испратници и Пакинг Листи 
џ Следење на залиха по централни броеви (следење на лотови)
џ Можност за креирање на Приемници на Трговска роба
Софтверот содржи повеке модули кои овозможуваат планирање на 
производтсво како и планирање на набавки на материјали, на 
неделна основа. Овозможува и финансова евиденција на купувачи и 
добавувачи, а по потреба може да се поврзи со Софтверот за 
Книговодство заради автоматско книжење на документите.

Цена за купување: Одржување: 12,000ден.  месечно 200ден 
или годишно 2,000ден по компјутер
Цена за изнајмување: 400ден месечно по компјутер  

Цена за купување: Одржување: 30,000ден.  месечно 300ден 
или годишно 3,000ден по компјутер
Цена за изнајмување: 600ден месечно по компјутер 

ДППКУ МедиаНет компјуерс ДООЕЛ - Кочани    •    Адреса: ГТЦ Блок А 2300 Кочани    •    Тел: 033-279-961    •    E-mail: info@medianet.mk     •     Web: www.medianet.mk
Цените се изразени БЕЗ ДДВ    •    МедиаНет компјутерс го задржува правото на промена на цените и не одговaрa за евентуални печатни грешки

Со своето долгогодишно искуство во повеќе полиња од информатичката технологија, МедиаНет нуди решенија за набавка, инсталација,  одржување и 
сервис на компјутерска опрема, инсталација и одржување на компјутерски мрежи. МедиаНет нуди сопствен софтвер за книговодство, плати, 
материјална евиденција на продавници и магацини за трговска стока, софвер за материјална евиденција и планирање на производство, Доколку 
имате потреба од изработка на специјален софтвер, МедиаНет е вистинскиот избор. Вршиме изработка на софтвер по нарачка.
Наши корисници се: АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА - Кочани, РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ - Кочани, Рудник БУЛМАК 2016 - Пробиштип, БОБО ЈЛА - 
Кочани, ОРИОН КОМЕРЦ - Крива Паланка, ЧАПЕ ФУНГИ - Македонски Брод, РИКИ ЈУНИОР - Кочани, Сервис ГАГИ - Скопје, Пицерија ФИЛИТЕА - Кочани, 
Ресторан ОГНИШТЕ - Кочани, Пицерија ГРАНД ИТАЛИЈА - М.Каменица, ЕВРОМАРКЕТ - Кочани, СВИТ БЕБЕ - Прилеп, ВЕИТМАК - Штип, КРИС КОНТО - Кочани...


