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1. УВОД
1.1

Шта је Софтек ЕСИР
Софтек ЕСИР је софтверски Електронски Систем за Издавање Рачуна који је креиран у складу
са новим Законом о фискализацији и Техничким водичем Пореске управе. Софтек ЕСИР је софтвер
на рачунару (ПОС) у који порески обвезник уноси податке о рачуну, шаље рачун на фискализацију,
прима одговор и штампа Фискални рачун.
Да би користили Софтек ЕСИР неопходно је да имате потписан уговор о коришћењу и важећу
лиценцу.

1.2

Подаци које Софтек ЕСИР добија од ПФР-а
Софтек ЕСИР не издаје ни једну врсту рачуна уколико није добио податке од ПФР-а са којим је
повезан.
Приликом издавања рачуна Софтек ЕСИР генерише JSON захтев које прослеђује ПФР-у како је
описано у техничкој документацији. Од ПФР-а прима JSON одговор који чува у изворном облику
без њиховог мењања.
Фискални рачун се формира и штампа коришћењем наведеног JSON захтева за креирање
рачуна који је послат ПФР-у и JSON одговора примљеног од стране ПФР-а при чему се не мења
ниједан податак захтева и одговора нити се изоставља ниједан обавезни податак који је примио
од ПФР-а. Ово важи за све делове рачуна укључујући и информације из заглаваља који су
садржани у Безбедносном елементу и који су примљени од ПФР-а.

1.3

Повезивање са другим уређајима
Софтек ЕСИР се повезује са термалним и А4 штампачима и са стандардним рачунарским
периферијама (миш, тастатура, читач баркода итд.) коришћењем стандардних Microsoft Windows
driver-а.
Повезивање Софтек ЕСИР-а са екстерним уређајима не утиче на рад ПФР-а, те стога не утиче
на операције које извршава ПФР.
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2. ИНСТАЛАЦИЈА
2.1

Захтев хардверске конфигурације

Софтек ЕСИР подржава оперативне системе Microsoft Windows од верзије 7 (са инсталираним
Service Pack 1), инсталирaним најновијим допунама и минимум 500 MB слободног простора на диску.

2.2

Процес инсталације
Софтек ЕСИР се инсталира на компјутеру на продајном месту покретањем инсталационог
фајла softek_esir_v_1_0.exe.

Након покретања инсталације softek_esir_v_1_0.exe, пратите редом упутства која се појављују
на монитору вашег рачунара.

Изаберите језик или оставите Српски. Кликните на дугме У реду.

Кликните да дугме Даље.
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Како бисте наставили инсталацију, потребно је да прочитате Уговор којим су дефинисане
међусобне обавезе и да прихватите Уговор кликом на Прихватам уговор, када ће дугме Даље
постати доступно. Програм не можете инсталирати уколико се не слажете са одредбама Уговора.

У овом кораку приказује се подразумевана локација за инсталацију Софтек ЕСИР-а. Кликните
на дугме Потражи ако желите да промените локацију. Промена локације неће утицати на
перформансе и на исправан рад Софтек ЕСИР-а. Кликните на дугме Даље. Приказаће се следећи
прозор.
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У овом кораку се врши инсталација Софтек ЕСИР програма. Кликните опет на дугме Даље.

Потврдите да желите да апликација Софтек ЕСИР постави иконицу на радној површини.

Кликните на Инсталирај како би процес инсталације почео.

Добијате визуелни приказ тока инсталације. На крају добијате поруку о успешној инсталацији.
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На крају инсталације Софтек ЕСИР-а можете покренути програм уколико обележите Покрени
Софтек ЕСИР.

2.3

Прво покретање
Приликом првог покретања Софтек ЕСИР-а, отвара се прозор за подешавање опција у коме је
потребно изабрати и подесити Процесор фискалних рачуна, подразумевани штампач за штампу
фискалних рачуна, изглед прозора Продаје, рекламне поруке на рачунима.

Подешавања су детаљно објашњена у наредном поглављу.
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3. ПОДЕШАВАЊА
3.1

Подешавање Процесора фискалних рачуна
Подржане су следеће врсте процесора фискалних рачуна:


Локални ПФР,



Виртуални ПФР користећи паметну картицу,



Виртуални ПФР користећи дигитални сертификат фајл.

Подешавање ПФР се врши на прозору Додатни мени -> Администрација -> Подешавања ->
картица ПФР.

3.1.1

Подешавање Л-ПФР
Потребно је изабрати радио дугме Локални ПФР и унети УРЛ у формату адреса:порт/ као на
слици испод. Уколико се изабере Локални ПФР, Софтек ЕСИР користи HTTP протокол за
комуникацију са Л-ПФР.
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3.1.2

Подешавање В-ПФР
Без обзира да ли се користи Виртуални ПФР са паметном картицом или са PFX дигиталним
сертификатом фајлом, потребно је изабрати радио дугме Виртуални ПФР, унети УРЛ у формату
адреса/ и изабрати назив сертификата из падајуће листе као на слици испод. Уколико се изабере
Виртуални ПФР, Софтек ЕСИР користи HTTPS протокол за комуникацију са В-ПФР.
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3.2

Подешавање штампача
Подржане су следеће врсте штампача:


Штампачи који штампају на папирној ролни ширине од 57мм до 80мм,



Штампачи који штампају на папиру А4 формата.

Избор штампача се врши на прозору Додатни мени -> Администрација -> Подешавања ->
картица Избор штампача.

У овом прозору врши се избор подразумеваног штампача избором радио дугмета испред
врсте штампача.
У секцији Термални штампач бира се термални штампач из падајуће листе која приказује
листу доступних штампача на компјутеру.
У секцији А4 штампач бира се А4 штампач из падајуће листе која приказује листу доступних
штампача на компјутеру.
У секцији Избор писма на фискалним рачунима бира се подразумевано писмо на фискалним
рачунима.
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3.2.1

Подешавање термалног штампача
Подешавање термалног штампача се врши на прозору Додатни мени -> Администрација ->
Подешавања -> картица Термални штампач.
Потребно је кликнути на Упиши оптимални распоред за термални штампач одговорајуће
ширине траке.

Додатна подешавања параметара за термални штампач могу се вршити у консултацији са
представником Софтек-а.
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Пример рачуна на папирној ролни 80мм дат је на следећој слици.
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3.2.2

Подешавање А4 штампача
Подешавање А4 штампача се врши на прозору Додатни мени -> Администрација ->
Подешавања -> картица А4 штампач.

Додатна подешавања параметара за А4 штампач могу се вршити у консултацији са
представником Софтек-а.
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Пример рачуна на папиру А4 формата дат је на следећој слици.
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3.3

Подешавање артикала
Подешавање везана за артикле се врше на прозору Додатни мени -> Администрација ->
Подешавања -> картица Артикли.

3.4

Подешавање изгледа прозора продаје
Подешавање изгледа прозора продаје се врши на прозору Додатни мени -> Администрација
-> Подешавања -> картица Графика.
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3.5

Подешавање рекламних порука
Подешавање рекламних порука се врши на прозору Додатни мени -> Администрација ->
Подешавања -> картица Рекламне поруке.

У секцији Рекламна порука пре почетка рачуна уноси се текст који ће бити исписан пре
почетка сваког фискалног рачуна. У секцији Рекламна порука после завршетка рачуна уноси се
текст који ће бити исписан након краја сваког фискалног рачуна.

3.6

Подешавање уноса команди
Подешавање комуникације путем датотека се врши на прозору Додатни мени ->
Администрација -> Подешавања -> картица Унос команди.
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4. РАД У СОФТЕК ЕСИР-У
Кораци у раду Софтек ЕСИР-а су следећи:


аутентификација са ПФР-ом уношењем ПИН или ПАК кода при сваком покретању,



аутоматско преузимање пореских стопа из конфигурационих параметара ПФР и
уписивање у базу података приликом сваког покретања,



ажурирање шифарника артикала (унос, мењање, брисање артикала),



формирање и слање захтева фискалног рачуна:
o

унос артикала који се продају,

o

избор тип рачуна и тип трансакције,

o

унос ИД купца и опционог поља купца ( по потреби),

o

унос референтног број и референтног времена (у зависности од типа рачуна и
типа трансакције),

o

унос ЕСИР времена (у случају вирманске уплате која је старија од времена
издавања фискалног рачуна Аванс Продаја),

o

избор једног или више начина плаћања,



пријем одговора фискалног рачуна од ПФР-а,



штампа фискалног рачун или приказ обавештење о грешци,



приказ листе рачуна са претрагом издатих фискалних рачуна.

Софтек ЕСИР чува у бази података све издате рачуне најмање у последњих 30 дана.
Софтек ЕСИР има два начина пријема команди за продају:


Путем корисничког графичког окружења,



Путем текстуалних датотека.

Текстуалне датотеке тачно дефинисаног формата могу бити формиране у другим програмима
(нпр. ЕРП, ПОС, књиговодствени програми итд.). Смештањем датотеке у дефинисани IN фолдер
покреће се процес анализе датотеке. Након успешне валидације података из датотеке, Софтек
ЕСИР формира захтев који се шаље на фискализацију, а након пријема одговора Софтек ЕСИР
штампа Фискални рачун. Софтек ЕСИР чува податке примљене од ПФР-а у Листи рачуна.
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4.1
4.1.1

Аутентификација
Аутентификација са Л-ПФР-ом
Приликом сваког покретања Софтек ЕСИР-а врши се аутентификација са Локалним ПФР-ом
тако што Софтек ЕСИР захтева унос ПИН кода Безбедносног елемента.

У случају да је унет исправан ПИН, Локални ПФР враћа поруку Софтек ЕСИР-у да је ПИН
исправан и Софтек ЕСИР приказује порука са слике испод.

У случају да је унет неисправан ПИН, Локални ПФР враћа поруку Софтек ЕСИР-у да је ПИН
неисправан и Софтек ЕСИР приказује порука са слике испод.

Уколико аутентификација није успешно извршена, Софтек ЕСИР не може издавати ниједну
врсту фискалног рачуна. У том случају Софтек ЕСИР се може користити само за преглед листе
рачуна, унос или измену артикала у шифарнику артикала и друге операције за које није потребна
веза са Л-ПФР-ом.
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4.1.2

Аутентификација са В-ПФР-ом
У случају да се користи PFX дигитални сертификат фајл, приликом сваког покретања Софтек
ЕСИР-а врши се аутентификација са Виртуалним ПФР-ом тако што Софтек ЕСИР захтева унос ПАК
кода Сертификата.

У случају да се користи паметна картица, приликом сваког покретања Софтек ЕСИР-а врши се
аутентификација са Виртуалним ПФР-ом тако што се унесе ПИН код Безбедносног елемента у
Windows системски дијалог за унос ПИН кода.

У случају да је захтевани ПАК или ПИН код исправан, Виртуални ПФР враћа поруку Софтек
ЕСИР-у да је доступан и Софтек ЕСИР приказује порука са слике испод.

У случају да је захтевани ПАК или ПИН код неисправан, Виртуални ПФР враћа поруку Софтек
ЕСИР-у да није доступан и Софтек ЕСИР приказује порука са слике испод.

Уколико аутентификација није успешно извршена, Софтек ЕСИР не може издавати ниједну
врсту фискалног рачуна. У том случају Софтек ЕСИР се може користити само за преглед листе
рачуна, унос или измену артикала у шифарнику артикала и друге операције за које није потребна
веза са В-ПФР-ом.
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4.1.3

Приказ грешака које враћа ПФР
У случају да ПФР врати грешку, Софтек ЕСИР приказује адекватну поруку са кодом грешке и
описом грешке према техничком упутству. На слици испод Софтек ЕСИР приказује поруку да је
неопходан унос ПИН кода.

4.2

Преузимање пореских стопа од ПФР-а
Приликом сваког покретања Софтек ЕСИР-а, уколико је Софтек ЕСИР успешно повезан са ПФРом, аутоматски се врши преузимање пореских стопа из конфигурационих параметара ПФР-а и
уписују у базу података.
ЕСИР користи само оне пореске стопе које су важеће у том тренутку и не користи нити сам
дефинише друге пореске стопе.
Корисник има могућност прегледа тренутно важећих пореских стопа у делу Додатни мени ->
Администрација -> Приказ пореских стопа.

Софтек ЕСИР не омогућава кориснику да самостално уноси пореске стопе. Корисник може
само погледати постојеће пореске стопе и додељивати их својим артиклима.
Број пореских стопа није ограничен. Софтек ЕСИР заокружује вредност пореских стопа на две
децимале, и то тако што се друга децимала заокружује на мањи износ уколико је следећа цифра
мања од 5, а заоркужује на већи износ ако је већа или једнака 5.
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4.3
4.3.1

Унос команди путем корисничког графичког окружења
Корисничко графичко окружење
Након аутентификације са ПФР-ом отвара се главни прозор Софтек ЕСИР-а.

Лево су дугмад за бирање Типа трансакције, Типа рачуна, преглед листе рачуна, отварање
шифарника артикала, подешавања, отварања додатног менија и поновног уноса ПИН или ПАК
кода у случају потребе за поновном аутентификацијом са ПФР-ом.
Основни изглед средњег дела може се мењати у Подешавањима, картица Графика. Поред
листа артикала који су додати на рачун који треба да се фискализује, у том делу се могу налазити и
панели за брзу претрагу артикала: Панел Врста артикала, Панел Група артикала и панел Артикала.
Приликом отварања артикала истим се могу придружити групе артикла и они ће се наћи на
одговарајућим панелима брзе претраге. На дну ове колоне налази се износ рачуна и подаци о типу
рачуна и типу транскације, референтном броју и времену, ИД купца и опционом пољу купца. На
врху ове колоне налазе се дугмад:


Дугме за сакривање леве колоне или приказивање леве колоне уколико је сакривена,



Дугме за отварање прозора за унос ИД купца и Опционог поља купца,



Дугме којим се отвара дијалог ако се даје попуст на све ставке рачуна,
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Дугме за отварање прозора за унос референтног документа.

У десном делу прозора су текст поља и дугмад:

4.3.2



Текст поље за унос шифре артикла или ГТИН кода артикала,



Текст поље за унос количине,



Текст поље за унос цене,



Текст поље за унос попуста у процентима ставке која се тренутно уноси,



Дугме за потврду додавања ставке,



Дугме за измену података селектоване ставке,



Дугме за брисање селектоване ставке,



Дугме за одустајање од тренутног додавања или мењања избране ставке,



Дугме за издавање фискалног рачуна и његово штампање ако се цео износ плаћа
Готовином,



Дугме за издавање фискалног рачуна и његово штампање ако се од купца преузима
већи износ готовине од рачуна чиме се обрачунава износ повраћаја,



Дугме за издавање фискалног рачуна и његово штампање ако се цео износ плаћа
Картицом,



Дугме за издавање фискалног рачуна и његово штампање ако се цео износ плаћа
Преко рачуна,



Дугме за брисање последње ставке,



Дугме за брисање свих унетих ставки,



Дугме ТОТАЛ које отвара дијалог у коме се могу дефинисати све врсте рачуна, врсте
трансакција, начини плаћања, унети референтни бројеви и референтно време тамо
где је то обавезно, унети тип ИД купца и ид купца, тип опционог поља и ознака
опционог документа.

Додавање, брисање и измена ставки пре издавања фискалног рачуна
Приликом покретања програма, курсор се позиционира унутар поља Шифра које је у крајњем
десном делу прозора
Избор ставки се може вршити на следећи начин:


уношењем шифре артикла



скенирањем ГТИН-а артикла



претрагом артикала притиском на тастер F2 или активирањем дугмета Артикли

Додавање ставки:


ако користите баркод читач, аутоматски ће бити уписана количина 1 односно
количина која је подешена за одговарајући артикал, а која се може унети приликом
додавања артикала у Шифарник артикала. Подразумевана количина је 1.



ако користите баркод читач, а купац узима више од 1 артикла, пре скенирања ГТИН-а
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унесите потребну количину, затим звездицу (предзадњи тастер горе десно на
нумеричкој тастатури) и скенирате ГТИН артикла.

4.3.3



ако уносите ставку преко шифре или претрагом по називу, после избора шифре
курсор ће се аутоматски пребацити на поље количина.



ако унесете шифру и кликнете на тастер плус (+), аутоматски ће се додати ставка са
количином 1, односно подразумеваном количином подешеном у шифарнику
артикала.



ако унесете у поље Шифра: количина, *, шифра артикла, кликом на тастер Ентер,
аутоматски ће се додати ставка са унетом количином.



претрагом артикала кликом на дугме Шифра или на тастер F2 и уносом критеријума
за претрагу: део назива артикла, цео ГТИН-а (најбоље 4 задња броја).

Брзи избор артикала
Код ажурирања шифарника артикала, могуће је шифри придружити групу артикала. На тај
начин артикал ће се појавити на одговарајућем панелу, тако да се кликом на дугме артикла
аутоматски додаје предефинисана количина (најчешће 1).
Брисање унетих ставки се може вршити на један од следећих начина:

4.3.4



брисањем последње унете ставке притиском на тастер Ф9



потребно је селектовати ставку која се брише и потврдити притиском на тастер Бриши

Измене у изабраним артиклима на рачуну


промена количине у последњој унетој ставки је могућа са нумеричке тастатуре,
куцањем / + број количине + тастер Ентер



означена ставка се може променити уношењем исправне количине и потом
потврдимо притиском на тастер Измени



Измена цене



после скенирања ГТИН-а, аутоматски је додата подразумевана количина и цена
(количина: 1, а цена из шифарника)
ако касир жели да промени цену која је дефинисана по шифарнику, мора селектовати
ставку, потом кликнути на дугме Цена и ручно исправити.



4.3.5

Попуст на артикал и на цео рачун
Попуст се може обрачунавати на три начина:


У моменту додавања ставке уношењем процента попуста у текст поље,



Попуст за изабрану ставку системом измене ставке уношењем процента попуста у
текст поље,



Попуст на цео рачун, кликом на дугме Попуст на цео рачун. Отвара се дијалог као на
слици испод где се може изабрати једна од опција:
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o

попуст на све артикле, где ће занемарити већ дате попусте на ставке,

o

попуст на све артикле, и на већ снижене ставке,

o

попуст на артикле који нису снижени.

Приликом примене попуста цена артикла се заокружује на две децимале, и то тако што се
друга децимала заокружује на мањи износ уколико је следећа цифра мања од 5, а заоркужује на
већи износ ако је већа или једнака 5.

4.3.6

Брисање изабране или последње унете ставке
Изабрану ставку могуће је обрисати тако што је обележимо у листи ставки и кликнемо на
дугме Бриши.
Последњу унету ставку могуће је обрисати на два начина

4.3.7



Тако што је обележимо у листи ставки и кликнемо на дугме Бриши,



Притиском на дугме Избриши ставку (F11).

Брисање целог започетог рачуна
Све ставке које су додате у листу рачуна могуће је избрисати притском на дугме Сторнирај
рачун или притиском на тастер F12.
Софтек ЕСИР ресетује све променљиве које чувају Ставке рачуна, Износ рачуна, Листу начина
плаћања, Износ повраћаја, Референти број и Референтно време, тип ИД купац и ИД купца, тип
опционог поља и Опционо поље купца, а подешава подразумевани Тип рачуна – Промет и
подразумевани Тип трансакције – Продаја.
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4.3.8

Б2Б рачун
Како би издали рачун за правно лице потребно је кликнути на дугме Б2Б рачун на главном
прозору или на дугме Б2Б рачун у прозору Тотал. Отвара се додатни прозор као на слици испод.

Потребно је попунити Тип ИД купца из падајуће листе. Вредности Типа ИД купца дефинисане
су техничким водичем Пореске управе. У поље ИД купца уноси се одговарајући број или ознака.
У случају потребе попуњава се Тип опционог поља из падајуће листе. Вредности Типа
опционог поља дефинисане су техничким водичем Пореске управе. У поље Ознака документа
уноси се одговарајући број или ознака.
Могуће је додати напомену уз рачун које ће се штампати након краја фискалног рачуна.
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4.3.9

Унос начина плаћања и фискализација
Из главног прозора могуће је извршити брзу фискализацију на следеће начине:


Кликом на дугме Картица (F6) када се целокупан износ рачуна плаћа картицом,



Кликом на дугме Све готовина (F6) када се целокупан износ рачуна плаћа тачним
износом готовине,



Кликом на дугме Преко рачуна (F10) када се целокупан износ рачуна плаћа преносом
на рачун,



Кликом на дугме Унеси готовину (F9) када купац плаћа само готовином, а предаје
износ који је већи од рачуна. Отвара се следећи дијалог у коме уносимо износ
готовине који је уплаћен и добијамо податак о износу повраћаја.
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4.3.10 ТОТАЛ
Притиском на тастер F8 или дугме Тотал отвара се прозор као на слици испод у коме се могу
евидентирати све наведене методе плаћања према Техничком упутству, али и изменити тип
рачуна и тип трансакције, додати ИД купца и Опционо поље.

У текст поља поред назива начина плаћања уносе се износи. Могуће је унети један или више
начина плаћања, а Софтек ЕСИР аутоматски израчунава повраћај. Након уноса начина плаћања
потребно је кликнути на дугме Фискализуј или на тастер F8.
Ако купац плаћа са више начина плаћања, то изгледа као на слици испод (део готовина, део
инстант плаћање).

28

4.4
4.4.1

Специфичне операције везане за типове рачуна и типове трансакција
Промет Продаја
Приликом сваког покретања Софтек ЕСИР-а или после сваког издавања фискалног рачуна
Софтек ЕСИР аутоматски подешава тип рачуна ПРОМЕТ и тип трансакције ПРОДАЈА.
Уколико рачун произилази из рачуна ПРЕДРАЧУН ПРОДАЈА, потребно је унети Референтни
број и Референтно време кликом на дугме за унос референтног документа на главном прозору.

4.4.2

Рачуни типа Копија
У случају потребе да се изда рачун типа КОПИЈА, потребно је кликнути на дугме Копија са
леве стране главног прозора или на дугме Копија у дијалогу Тотал. Отвара се додатни прозор као
на слици испод.

Унос података се може урадити на два начина:


Преписивањем (ручним уносом) ставки, начина плаћања, ИД купца са оригиналног
рачуна, затим уносом ПФР броја и ПФР времена као Референтног броја и Референтног
време. Ово се ради у случају да се тражени рачун не налази у бази података Софтек
ЕСИР-а



за рачун који није старији од 30 дана, односно који се налази у бази података, могуће
је путем претраге пронаћи рачун у бази података. Кликом на дугме ПФР из Листе
рачуна отвара се Избор рачуна са слике испод.
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Када изаберемо рачун за који издајемо копију, појавиће се порука као на слици испод.

Програм ће додати све ставке са оригиналног рачуна, Референтни број и Референтно време.
Потребно је изабрати одговарајуће начине плаћања након чега се рачун може фискализовати.
Рачун типа КОПИЈА не може се послати на фискализацију без уноса Референтног броја и
Референтног времена.

4.4.3

Промет Рефундација
Приликом издавања рачун ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА, потребно је кликнути на дугме
Рефундација са леве стране главног прозора или на дугме Рефундација у дијалогу Тотал. Промет
Рефундацију можемо урадити на два начина:


Ручним уносом ставки које се рефундирају са рачуна, затим уносом ПФР броја и ПФР
времена као Референтног броја и Референтног време, ИД купца у случају повраћаја
новца купцу,



за рачун који није старији од 30 дана, односно који се налази у бази података, могуће
је путем претраге пронаћи рачун у бази података. Кликом на дугме ПФР из Листе
рачуна отвара се Избор рачуна. Програм ће додати све ставке са рачуна који се
рефундира, Референтни број и Референтно време. Уколико се не рефундира цео
рачун, артикли који се не рефундирају у целости или делимично могу се избацити из
листе. Потребно је изабрати одговарајуће начине плаћања након чега се рачун може
фискализовати.

Рачун типа РЕФУНДАЦИЈА не може се послати на фискализацију без уноса Референтног броја
и Референтног времена.
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Приликом сваке штампе ПРОМЕТ РЕФУНДАЦИЈА аутоматски се штампа и КОПИЈА
РЕФУНДАЦИЈА са делом потписа купца на дну рачуна.

4.4.4

Аванс Продаја
Приликом издавања рачун АВАНС ПРОДАЈА, потребно је кликнути на дугме Аванс са леве
стране главног прозора или на дугме Аванс у дијалогу Тотал. Отвара се прозор као на слици испод.

Бирамо притиском на радио дугме


Прва уплата аванса (АВАНС ПРОДАЈА) у којој се не уноси Референтни број и
Референтни време,



Наредна уплата аванса (АВАНС ПРОДАЈА) у којој се уноси или бира из листе рачуна
Референтни број и Референтно време претходног аванса,



Рефундација аванса (АВАНС РЕФУНДАЦИЈА) када се рефундира део или цео износ
уплаћеног аванса, а уноси се или бира из листе рачуна Референтни број и Референтно
време последњег уплаћеног аванса,



Затварање аванса (ПРОМЕТ ПРОДАЈА) у коме се уноси или бира из листе рачуна
Референтни број и Референтно време претходно извршене рефундације аванса.

У случају АВАНС ПРОДАЈА када је купац извршио уплату преносом на рачун, а продавац није
добио евидентирану уплату истог дана, потребно је обележити кућицу Већ извршен пренос на
рачун и попунити датум и време уплате, што ће бити послато ПФР-у у пољу ЕСИР време, а
приказано на фискалном рачуну као Уплаћено на дан.
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4.5

Унос команди путем текстуалних датотека
Након аутентификације са ПФР-ом, Софтек ЕСИР ће се спустити у траку задатака где чека
команде путем текстуалних датотека.

У сваком тренутку, може се приказати корисничко графичко окружење десним кликом на
иконицу Софтек ЕСИР, па кликом на Прикажи.

Софтек ЕСИР обавља следеће функције када прима команде путем текстуалних датотека:


Софтек ЕСИР учитава текстуалну датотеку из фолдера IN,



Софтек ЕСИР валидира примљене податке на исти начин као у графичком
корисничком окружењу,



Софтек ЕСИР формира и шаље захтев фискалног рачуна на ПФР,



Уколико добије одговор од ПФР-а



o

Софтек ЕСИР штампа фискални рачун

o

Софтек ЕСИР уписује у ОUT фолдер податке које је добио од ПФР-а, а који
могу бити од значаја за екстерни систем,

Уколико добије информацију о грешкама од ПФР-а
o



Софтек ЕСИР уписује у ОUT фолдер бројеве и описе грешака,

у лог фајлове уписује све послате захтеве и враћене одговоре, а у ерр лог уписује све
грешке врећене од ПФР-а.
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4.5.1

Мапирање пореских стопа
У случају да екстерни систем (нпр. ЕРП, ПОС, књиговодствени програм итд.) нема могућност
слања пореских ознака ћирилицом, могуће је мапирати пореске ознаке у прозору Додатни мени ->
Администрација -> Мапирање пореских стопа.

Да би се мапирала пореска стопа, у поље шифра уноси се ознака пореске стопе из екстерног
система, а у пољу ознака бира се једна од тренутно активних пореских ознака кликом на дугме са
три тачке поред Ознаке.

Све док је пореска стопа активна у СУФ-у, биће активно и мапирање пореске стопе.
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4.5.2

Структура улазне текстуалне датотеке
Текстуална датотека у формату .txt има следећу структуру:


01 фиксно означава ред са интерним бројем документа,број документа



02 фиксно означава ред са интерним бројем продаје,број продаје



11 фиксно означава ред са типом рачуна, шифра типа рачуна (0 - Промет, 1 Предрачун, 2 - Копија, 3 - Обука, 4 - Аванс)



12 фиксно означава ред са типом трансакције, шифра типа трансакције (0 - Продаја, 1
- Рефундација)



21 фиксно означава ред са касиром,име касира



31 фиксно означава ред са ЕСИР временом,датум и време – шаље се само за АВАНС
ПРОДАЈА када је вирманска уплата у прошлости (претходног дана)



41 фиксно означава ред са ИД купца,Тип ИД купца:Ид купца



42 фиксно означава ред са Опционим пољем купца,Тип опционог поља:Опционо
поље купца – шаље се само када је ПРОМЕТ ПРОДАЈА



51 фиксно означава ред са Референтним бројем,референтни број



52 фиксно означава ред са Референтним временом,референтно датум и време



61 фиксно означава ред са начином плаћања и може се поновити више пута колико
има начина плаћања,износ,шифра тип плаћања (0 - Друго, 1 - Готовина, 2 - Картица, 3
- Чек, 4 – Пренос на рачун, 5 - Ваучер, 6 – Инстант плаћање)



71 фиксно означава ред са артиклом и може се поновити више пута колико има
артикала, Шифра артикла, Назив артикла, Јединица мере, GTIN, количина у формату
#.000, цена артикла у формату #.00, пореска лабела



73 фиксно означава ред са артиклом и може се поновити више пута колико има
артикала, Шифра артикла, Назив артикла, Јединица мере, GTIN, количина у формату
#.000, цена артикла у формату #.00, мапирана пореска лабела – Мапирана пореска
лабела биће у процесу формирања захтева промењена пореском лабелом из СУФ-а
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4.5.3

Примери улазних текстуалних датотека
Испод је дат пример датотеке за Промет Продаја (физичко лице).
01,1
02,42
11,0
12,0
21,Марко Марковић
61,200.00,1
61,100.00,2
71,10,Хлеб бели,ком,,3.000,45.00,А
71,47,Млеко 1л,ком,5369874259632,1.000,89.00,Ж
Испод је дат пример датотеке за Промет Рефундација (физичко лице).
01,1
02,42
11,0
12,1
21,Марко Марковић
51,LPE5FN8N-LPE5FN8N-772
52,2021-12-23T14:26:56.5981509+01:00
61,224.00,1
71,10,Хлеб бели,ком,,3.000,45.00,А
71,47,Млеко 1л,ком,5369874259632,1.000,89.00,Ж
Испод је дат пример датотеке за Промет Продаја (правно лице).
01,1
02,42
11,0
12,0
21,Марко Марковић
41,10:123123123
61,200.00,1
61,100.00,2
71,10,Хлеб бели,ком,,3.000,45.00,А
71,47,Млеко 1л,ком,5369874259632,1.000,89.00,Ж
Испод је дат пример датотеке за Промет Продаја (физичко лице) са мапирном стопом.
01,1
02,42
11,0
12,0
21,Marko Markov
61,200.00,1
61,100.00,2
73,10,Hleb beli,kom,,3.000,45.00,2
73,47,Mleko 1L,kom,5369874259632,1.000,89.00,1
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4.5.4

Валидација садржаја улазне текстуалне датотеке
Софтек ЕСИР валидира садржај датотеке тако што:


Провера да ли постоји артикал са послатом шифром у шифарнику артикала Софтек
ЕСИР-а. Ако у шифарнику артикала не постоји артикал са послатом шифром, Софтек
ЕСИР аутоматски врши додавање новог артикла у шифарник артикала Софтек ЕСИР-а,



Проверава пореске ознаке са тренутно активним пореским ознакама,



Проверава да ли су количине унете на максимално три децимале, а цене на две
децимале,



Проверава да ли је ГТИН одговарајуће дужине,



Проверава да ли збир начина плаћања једнак или већи од износа рачуна,



Проверава да ли Тип ИД купца одговара типовима дефинисаним у шифарнику типова
ИД купца од стране Пореске управе,



Проверава да ли Тип опционог поља одговара типовима дефинисаним у шифарнику
типова ИД купца од стране Пореске управе,



Проверава да ли је Референтни број унет у захтеваном формату,



Проверава да ли је Референтно време унето у захтеваном формату.

У случају да садржај текстуалне датотеке пролази валидацију, Софтек ЕСИР даље поступа идентично
као приликом коришћења графичког корисничког окружења: формира захтев за фискализацију,
прима одговор, штампа Фискални рачун, уписује податке о рачуну у Листу рачуна Софтек ЕСИР-а.

4.5.5

Структура излазне текстуалне датотеке
У унапред дефинисаном OUT фолдеру Софтек ЕСИР уписује текстуалну датотеку са истим
називом и екстензијом .ok што је знак екстерном систему да је фискализација успешно извршена.
Текстуална датотека у формату .ok има следећу структуру


101 фиксно означава ред са ПФР бројем рачуна,број рачуна



102 фиксно означава ред са ПФР временом,ПФР време



103 фиксно означава ред са бројачем рачуна,бројач рачуна



104 фиксно означава ред са укупним износом,укупан износ



105 фиксно означава ред са бројачем по трансакцији,бројач по трансакцији



106 фиксно означава ред са укупним бројачем,укупни бројач



107 фиксно означава ред са екстензијом бројача,екстензија бројача
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111 фиксно означава ред са износом пореза по пореској стопи и може се поновити
више пута колико има различитих стопа на рачуну,Тип пореза,лабела,износ,стопа,назив

У случају да фискализација није извршена, Софтек ЕСИР у OUT фолдер уписује датотеку са
екстензијом .err следеће садржине:

4.5.6



900 фиксно означава ред са поруком грешке,порука грешке



901 фиксно означава ред са позицијом и садржајем грешке и може се поновити
онолико пута колико има грешака

Примери излазних текстуалних датотека
Испод је пример датотеке са екстензијом .ok.
101,LPE5FN8N-Dt1Ov1o0-601
102,2021-11-11T23:41:41.2481001+01:00
103,42/601ОП
104,985.2
105,42
106,601
107,ОП
111,0,A,42.4816,9,VAT
111,0,B,0,0,VAT
Испод је дат пример датотеке са екстензијом .err.
900,Bad Request
901,items[0].gtin,2803,Dužina vrednosti polja je neispravna.
901,items[1].gtin,2803,Dužina vrednosti polja je neispravna.
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5. ДОДАТНИ МЕНИ
Додатни мени омогућава приступ свим шифарницима, прегледима листе рачуна по разним
критеријумима, већем броју финансијских извештаја и администрацији Софтек ЕСИР-а.

У додатном менију стоје нам на располагању следеће опције:
Датотека


Компакт базе



Израда резервне копије базе



Брисање података старијих од 30 дана



Брисање података до одређеног датума (више од 30 дана уназад)



Повратак у продају

Шифарници


Артикли



Групе артикала



Врсте артикала



Јединице мере



Касири



Б2Б шифарник
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Авансни уговори

Прегледи


Листа рачуна



Продаја



Рефундација



Копија-Предрачуни-Обука

Извештаји


Дневни



Периодични



Финансијски



Артикли



Касири

Администрација

5.1
5.1.1



Подешавања



Преглед тренутних пореских стопа



Мапирање пореских стопа

Шифарници
Шифарник артикала
У овом прозору вршимо додавање нових или измену постојећих артикала.
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Приликом отварања шифре артикала, програм аутоматски нуди следећу слободну шифру.
Софтек ЕСИР омогућава унос Глобалног броја трговинске јединице (ГТИН) за сваки артикал
који има ГТИН, што се може користити за бржи унос артикала на листу артикала на рачуну
коришћењем баркод читача.
Цене у шифарнику артикала могуће је унети само са две децимале. Уколико цена има више
од две децимале, цена се заокружује на две децимале, и то тако што се друга децимала
заокружује на мањи износ уколико је следећа цифра мања од 5, а заоркужује на већи износ ако је
већа или једнака 5.
Шифарник артикала (листа артикала и услуга) може да се извезе у предефинисаном формату
кликом на дугме Опције -> Export u CSV и да се увезе у предефинисаном формату кликом на дугме
Опције -> Import iz CSV.

5.1.2

Шифарник Група артикала
У датом шифарнику можемо дефинисати групу артикала, која ће бити видљива на главном
прозору, како би омогућили убрзан рад касира.

5.1.3

Шифарник Врста артикала
У датом шифарнику можемо дефинисати врсту артикала, која ће бити видљива на главном
прозору, како би омогућили убрзан рад касира.

5.1.4

Шифарник Б2Б
У овом шифарнику можемо дефинисати правна лица. Уколико издајемо Б2Б рачун, не
морамо уносити ручно податке о купцу, већ само избрати из шифарника.
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НБС.

5.2

Могуће је претраживати уношењем ПИБ-а, Матичног броја или Текућег рачуна преко сервиса

Прегледи
У менију Прегледи, можемо добити извештај о листи свих издатих рачуна из ЕСИР-а на
данашњи дан, на изабрани дан или за одређени период. Такође можемо имати увид у продаје
издате по типовима рачуна: Аванс, Промет, Копија, Предрачун, Обука у оба типа трансакција.
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5.2.1

Листа рачуна
У бази података Софтек ЕСИР-а налази се листа рачуна обавезно за последњих 30 дана или
више од тога ако корисник не избрише рачуне старије од 30 дана позивањем операције брисања
рачуна старијих од 30 дана Додатни мени -> Датотека -> Брисање података старијих од 30 дана или
Додатни мени -> Датотека -> Брисање података до одређеног датума (више од 30 дана уназад)
Када се отвори прозор Листе рачуна, у зависности од изабране опције: на данашњи дан, на
изабрани дан или за одређени период, могу се видети сви рачуну из изабраног периода као на
слици испод.

Кликом на један од рачуна, лево доле приказују се ставке рачуна, а десно доле порез по
пореским стопама, као на слици испод.
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5.3

Информације о Софтек ЕСИР-у
Подаци о верзији програма, серијском броју, називу произвођача су доступни на Додатни
мени -> Помоћ -> О програму Софтек ЕСИР.

Произвођач:

Агенција Софтек, Дивац Срђан ПР

ПИБ:

102833410

МБ:

55773726

Интернет страна:

www.softek.rs

Електронска пошта: esir@softek.rs
Адреса:

Косовска 4/9, 31000 Ужице

Телефон:

031 500 461

Адреса:

Друге српске армије 45/л1

Телефон:

011 77 000 94
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6. ЛИСТА ПОРУКА, УПОЗОРЕЊА И ГРЕШАКА
Приликом комуникације са ПФР-ом користи се стандардна листа порука, упозорења и грешака
коју генерише ПФР.
Код
0000
0100
0210
0220
Код
1100
1300
1400
1500
1999
Код
2100
2110
2210
2220
2230
2310
2400
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808

Порука
Све у реду: Команда је извршена без упозорења или грешака.
ПИН код је исправан.
Интернет је доступан.
Интернет није доступан.
Упозорење
Л-ПФР меморијски простор је 90% попуњен. Потребно је извршити ишчитавање.
Картица Безбедносног елемента није убачена у читач картица.
Укупан износ Продаја и Рефундација је достигао 75% лимита Безбедносног
елемента. Потребно је извршити ишчитавање.
Неопходан је унос ПИН кода.
Недефинисано упозорење.
Грешка
ПИН код је погрешан.
Картица је закључана. Број дозвољених покушаја уноса ПИН кода је премашен.
Безбедносни елемент је закључан. Издавање рачуна није могуће док се не изврши
ишчитавање.
Л-ПФР не може да се повеже на аплет Безбедносног елемента.
Безбедносни елемент не подржава захтевану верзију протокола.
Пореске стопе које је ЕСИР послао нису дефинисане.
Л-ПФР није у потпуности конфигурисан за потписивање рачуна.
Поље је обавезно. Недостаје обавезно поље у захтеву рачуна.
Дужина вредности поља је предугачка.
Дужина вредности поља је прекратка.
Дужина вредности поља је неисправна.
Вредност поља је изван очекиваног опсега.
Поље садржи неисправну вредност.
Формат података је неисправан.
Листа је прекратка. Листа ставки или листа пореских стопа у захтеву рачуна не
садржи бар један елемент.
Листа је предугачка. Листа ставки или листа пореских стопа у захтеву рачуна
премашује максимално дозвољен број елемената или величину у бајтовима.
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