
 Podprte davčne 

blagajne 

 Enostavno poslovanje 

 Hitro kreiranje 

poljubnega računa 

 POS in A4 izpisi 

 Blagajniški dnevnik v 

celoti s 3 kliki 

 Za vse tipe poslovanja 

 Redne nadgradnje 
Prenosna POS blagajna, izdajanje davčnih računov deluje tudi brez internetne povezave. 

STANDARD VERZIJA BREZPLAČNA VERZIJA 

ENOSTAVNO, RAČUN KOT GA PRIČAKUJETE 

POSODOBITVENI PAKET 

 www.simple-shop.si 

Vaš partner: RED ZION d.o.o., Pod griči 4, 4226 Žiri 

Spletna trgovina: www.vse-za-blagajne.si, info@vse-za-blagajne.si 

Kontakt: www.simple-shop.si, info@simple-shop.si, 031 299 904, 041 349 858 

PROGRAM ZA IZDAJANJE DAVČNIH RAČUNOV 

BREZPLAČEN PRENOS PROGRAMSKE OPREME PREKO SPLETNE STRANI  WWW.SIMPLE-SHOP.SI 

Za vse verzije velja: podpora za davčne račune, e-računi, hitra namestitev, enostavna uporaba, program podpira zaslon na dotik, oddaljeno namizje - podpora, nadzor nad 

več poslovalnicami, redne nadgradnje, spletni radio, poročila in informativni izračuni, blagajniški dnevnik, izvozi v računovodske programe, zagotovo največ za najmanj, ... 

Prestigio Multipad Visconte Quad POS tiskalnik TM 80 USL Simple Shop STANDARD 

V ceno vključen zagon + 

vnos cenika (do 100 artiklov). 

Cena: 30 EUR z DDV / leto Cena: 200 EUR z DDV Cena: BREZPLAČNO 

POSODOBITVE:   

ZALOGA: 

ARTIKLI: 

STRANKE: 

UPORABNIKI: 

ŠTEVILO RAČUNOV: 

DAVČNA BLAGAJNA: 

možnost nadgradnje (neobvezno) 

DA (brez omejitev) 

DA (brez omejitev) 

DA (brez omejitev) 

DA (brez omejitev) 

 5 / dan 

DA (brez omejitev) 

DA, 1 leto brezplačno (kasneje neobvezno) 

DA (brez omejitev) 

DA (brez omejitev) 

DA (brez omejitev) 

DA (brez omejitev) 

    NI OMEJITVE 

DA (brez omejitev) 



Tehtnica AXIS BDxTW (RS232, USB) 

Štiri različne izvedbe: do 3kg, d=1g ● do 6kg d=2g ● do 15kg d=5g ● do 30kg d=10g. 

Možnost napajanja preko dodatne baterije (6V, 4.5Ah) - avtonomno delovanje najmanj 100 

delovnih ur, priklop preko USB kabla, deluje s Simple Shop. 

Vsaka tehtnica ima certifikat in žig z zakonsko overitvijo za Republiko Slovenijo. 

Cena: 200 EUR z DDV *; Cena z baterijo: 220 EUR z DDV * 

POS tiskalnik TP 80 USL (RS232 USB, LAN, RJ priklop predalnika za gotovino) 

Zmogljiv in priljubljen termalni tiskalnik za vsestransko uporabo z mrežnim vmesnikom. Izpis termo širine 80 

mm. Tiskalnik ima RJ priključek za predal za denar, RS232, USB in LAN. »Drop-In« sistem vstavljanja papirnega 

traku. Hitrost do 260 mm/sek, vgrajen avtomatski nož. Termo rolica premera do 80 mm, grafični logotip. 

Cena: 120 EUR z DDV * 

Garancija: 12 mesecev 

Garancija: 24 mesecev 

Prenosni POS tiskalnik Simple Shop P80 (RS232, USB, Bluetooth) 

Simple Shop P80 je tih in hitro delujoč termalni tiskalnik in predstavlja idealno rešitev za namene prenosne maloprodaje, 

prodaje na terenu, tržnice ipd. Podpira vrsto fontov za različne države (podprta tudi Slovenija). Kompakten dizajn, prenosna 

naprava, opcija izbire različnih vmesnikov: usb - že integriran, com - že integriran, bluetooth - že integriran, zato ga postavljajo v 

ospredje idealnih rešitev za uporabo v raznovrstnih prenosnih POS okoljih. Ob nakupu brezplačno prejmete še dodatno baterijo. 

Cena: 200 EUR z DDV z dodatno rezervno baterijo * 

Garancija: 12 mesecev 

Mini usmerjevalnik TP-LINK MR 3020 (WiFi, LAN, USB - 3G/4G mobilno omrežje) 

Odličen mini usmerjevalnik (router) za povezljivost programske opreme Simple Shop s strojno 

opremo (POS tiskalnik) ter internetom preko WiFi ali preko mobilnega 3G/4G omrežja. 

 

Cena: 30 EUR z DDV * 

Garancija: 36 mesecev 

PIPO X8 SSE (Windows 10, 64GB pomnilnik, Bluetooth, WiFi, 4x LAN, TF kartica, zvočniki) 

Vsestranska mini davčna blagajna (računalnik) z diagonalo zaslona na dotik 17,8 cm. Blagajna je 

primerna tudi za stensko montažo. Nima aktivnega hlajenja, zato je primerna tudi za prašno 

okolje. Procesor: Intel® Z3736F quad core, grafika: Intel® Gen7, pomnilnik: 2GB DDR3. 

Cena: 180 EUR z DDV * 

Garancija: 12 mesecev 

SHUTTLE X50V4L (vse-v-enem računalnik z zaslonom na dotik, Windows 7 POS Ready) 

Vse v enem osebni računalnik z zaslonom na dotik. Shuttle X50V4 je vse v enem osebni računalnik s 15,6 colskim (39,6 cm) LCD zaslonom na dotik in 

močnim Intelovim procesorjem Celeron 2957J »dual core«. Skupaj z Intelovo grafiko omogoča izjemno neslišno delovanje brez ventilatorja za redno 

uporabo vseh računalniških in spletnih aplikacij. Z vgrajenimi zvočniki, čitalcem kartic SD, spletno kamero, WLAN, USB, (opcijsko COM in LPT) priklopi 

ponuja kar največ za vsakdanjega uporabnika. Vse aplikacije lahko preprosto in najhitreje zaženemo že z dotikom. Je izjemno energijsko varčen, saj 

je s tovrstnim modelom poraba električne energije zmanjšana za 50%. Ker meri le 4,2 cm v debelino, se ga lahko montira tudi na steno in s tem 

pridobi na prostoru. 

Cena: 500 EUR z DDV * 

Garancija: 36 mesecev 

Tablica HP Stream 7 Windows 8.1 

Vsestranski tablični računalnik HP Stream 7 ima zaslon diagonale 17,8 cm z zaslonom na dotik. 

Zaradi zmogljive baterije je primeren za uporabo na terenu kot tudi za salonsko delo. 

 

Cena: 110 EUR z DDV * 

Garancija: 12 mesecev 

Prenosni računalnik Lenovo IdeaPad G40-30 (Windows 8.1, zaslon 14'', 500GB HDD, 2GB RAM) 

Zmogljiv in kompakten prenosnik Lenovo, velikosti zaslona 35,6 cm (14''), zaradi česar je  primeren 

za statično postavitev kot tudi za delo na terenu. Povezljivost: WiFi, Bluetooth, LAN, 3x USB. 

 

Cena: 300 EUR z DDV * 

Garancija: 12 mesecev 

* Cena velja ob nakupu programske opreme Simple Shop STANDARD ali ULTIMATE 


