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Cenik dodatnih storitev Shopsy 
 

Storitev Kaj zajema Cena / h brez DDV 

Uporabniške nastavitve  
Shopsy   

Storitve kot so: 
- Zamenjava podjetja 
- Prenos aplikacije na drugo napravo 
- Zamenjava tiskalnika in nastavitev tiskalnika 
- Zamenjava in nastavitve poslovnega prostora 
- Prehod na davčnega zavezanca oz. prehod v nezavezanca  
- Spremembe cen, davčnih stopenj 
- Tehnična pomoč pri zalogah in inventuri 
- Aktivacija in nastavitve dodatnih blagajn /uporabnikov 
- Ostale podobne nastavitve na blagajni in zaledni pisarni 
... 

55 € 

Uvozi in izvozi Shopsy, 
urejanje podatkov 

Storitve kot so: 
- Uvozi/izvozi poročil, šifrantov,  
- Uvozi/izvozi poročil za računovodstvo 
- Prenosi šifrantov iz zunanjih virov 
- Urejanje/dodajanje artiklov/cenikov 
- Vnosi izdelkov in ostalih šifrantov 
- Ostale podobne storitve upravljanja podatkov v Shopsy davčni 
blagajni in zaledni pisarni 
... 

55 € 

Odpravljanje 
uporabniških napak 

Storitve kot so: 
- Odpravljanje težav na strankini opremi (virusi, prezaseden 
disk, ipd.) 
- Napredno odpravljanje uporabniških napak 
- Odpravljanje ostalih napak po krivdi stranke 
... 

65 € 

Svetovanje, 
Izobraževanje 

Storitve kot so: 
- Svetovanje pri postavitvi in optimizaciji poslovnih procesov in 
postopkov 
- Presonalizirano/Dodatno šolanje Shopsy 
- Svetovanje: zaloge, inventura... 
- Druge storitve svetovanja (strojna oprema...) 
... 

75 € 

 

• Minimalna enota obračunavanja je 0,25 h oz. 15 min 

• Storitve se izvajajo na daljavo ali preko telefona 

• Dežurna služba je na voljo: delavniki 16:00 - 20:00, sobota od 8:30 - 12:00 ure 

• V primeru, da se storitve in/ali aktivnosti izvajajo v času dežurstva izvajalca se upošteva pribitek 100% /h 

• Prednostna obravnava – pribitek 100% 

• Možna je pomoč na lokaciji stranke. Pomoč na lokaciji se obračuna kot čas na poti, kilometrina in čas opravljanja 
specifične storitve na lokaciji. 

• Veljavnost cenika od: 1.1.2020 

• Valuta plačila: 8 dni po izstavljenem računu 

 

Ekipa Shopsy. 

mailto:info@shopsy.si

