
Specifični izveštaji 
 
Specifični izveštaji su poseban modul programa koji služi za izveštavanje. Izveštaji se dele po oblastima koje obrađuju i 
poklapaju se sa osnovnim stavkama u meniju. U nastavku ćemo dati objašnjenja za neke izveštaje koji su najčešće u 
upotrebi. Van ovih izveštaja postoji još namenskih izveštaja za određena područja poslovnih aktivnosti. Za izveštaje koji 
nisu objašnjeni u upustvu treba se obratiti administratoru sistema ili tehničkoj podršci preko koje možete za svaki izveštaj 
dobiti dalja uputstva za korišćenje.   
 
Specifične izveštaje možemo pokrenuti iz sledećih stavki menija zavisno u od glavnog modula programa: 
Knjigovodstvo � Specifični izveštaji 
Veleprodaja  �  Pregledi  �  Specifični izveštaji 
Maloprodaja  �  Pregledi  � Ostalo �  Specifični izveštaji 
Servis � Pregledi  �  Specifični izveštaji 
Ugostiteljstvo � Pregledi  �  Specifični izveštaji 
 
Nakon odabira jedne od ovih stavki menija otvoriće nam se prozor kao na slici. Da bismo lakše pronašli izveštaj koji nam 
je potreban treba prvo da odaberemo kategoriju izveštaja. Klikom na dugme Pregled dobijamo sve izveštaje iz tražene 
kategorije. Ako ne odaberemo kategoriju program će nam izlistati sve izveštaje koji postoje u bazi podataka. Izveštaj 
pokrećemo tako što kliknemo dvaput na izabrani izveštaj. Nakon toga sledimo upustvo za konkretan izveštaj. Upustva su 
podeljena po kategorijama. 

 
 
 
Kategorija knjigovodstvo: 
• Finans1  i 14 - Bilans uspeha po rj  na 3 cifre i Bilans uspeha po rj-detaljno po kontu 
Izveštaj daje pregled bilansa uspeha po radnim jedinicama. U kolonama su redom: AOP iz bilansa uspeha (u slučaju 
Finans14 nije AOP nego svaki konto posebno), naziv konta ili grupe konta, vrednosti po rj1, rj2, rj3, rj4 .... i u poslednjoj 
koloni je Total za sve radne jedinice. Pošto u preduzeću može biti puno radnih jedinica, pogodno bi bilo da se može 
pregledati samo poneka od radnih jedinica. Da biste izvršili izbor samo neke od radnih jedinica, kliknite na dugme Izbor 
rj. Pojaviće se lista svih radnih jedinica, sa mogućnošću čekiranja/odčekiranja svake od njih. U poljima datum od i 
datum do promenite period u kom pregledate izveštaj. 



 
 
• Finans2 – Pregled troškova 
Izveštaj daje pregled troškova koji su uneti kroz dokument Finansijski promet u zadatom periodu. Za razliku od čisto 
finansijskih izveštaja glavne knjige gde troškove gledamo kroz klasu 5 ovaj oblik je prijemčiviji za korisnike koji žele da 
dobiju izveštaj u čitljivijem obliku. Od parametara u zaglavlju možemo izabrati komitenta, vrstu troška (sve što je 
definisano u podešavanjima novčanih tokova kao fin. promet) kao i vrstu dokumenta koji je generisao trošak. U primeru 
na prvoj slici vidimo deo izveštaja gde su prikazani svi troškovi u zadatom periodu grupisani po vrsti troška. Na drugoj slici 
smo u zaglavlju izveštaja izabrali da posmatramo samo vrstu troška oglašavanje. 

 
 



 
 
• Finans3 – Bilans uspeha, stanja i stat. aneks 
Ovde se nalaze zvanični državni izveštaji: Bilans stanja, uspeha i statistički aneks i proizvoljni izveštaji na osnovu glavne 
knjige koje kreira sam korisnik. 
U zaglavlju su sledeće kontrole: 
-Datum od i do: period u kom gledamo izveštaj  
-R J: postoji mogućnost izveštaj gledati po jednoj ili po svim radnim jedinicama 
-Prof. c.: postoji mogućnost izveštaj gledati po jednoj ili po svim profitnim centrima 
-Delioc: delioc kom se stvarni iznosi dele. Npr, ako je delioc = 1000, izveštaj daje 1000 puta manje cifre 
-Ista formula za sve kolone: Ako je ovo polje čekirano, program rezultate za sve kolone računa po istoj formuli 
-Status naloga: Moguće je prikazati izveštaj po svim nalozima, i samo po proknjiženim nalozima 
 
Dugme Pregled: Klikom na dugme Pregled, program pita: Da li želite da ostavite prikaz prethodno sačuvanih podataka 
za ovaj pregled ? 
Ukoliko kliknete na Yes, program će prikazati podatke od poslednjeg prikaza. Ako kliknete na No, prethodno formirani 
podaci će biti obrisani i zamenjeni novim, najsvežijim.  
 
Izveštaj se može pregledati pred štampu ili direktno odštampati. Moguće su i k 
Napomena: 
Pošto ovi izveštaji sumiraju podatke nad celom glavnom knjigom u datom periodu, prikaz podataka (ukoliko kliknete na 
No) može potrajati nekoliko sekundi. 



 
• Finans4 i 5 – Obračun PDV po primljenim i izdatim fakturama 
Izveštaj prikazuje sume osnovica i PDV po vrstama evidencije primljenih i izdatih računa. Ovo je kontrolni izveštaj koji se 
može koristiti pre popunjavanja poreske prijave. Umesto filtera perioda po datuma, koristite polje Period (ukucajte redni 
broj perioda u godini) 

 



 
• Finans6 – Pregled ukupnih i dospelih dugovanja/potrazivanja  
 
Izveštaj prikazuje, zavisno od opcije koju izaberemo, sva dugovanja kupaca ili potraživanja dobavljača grupisano po 
starosnoj strukturi iznosa. To znači da pored informacije koliki je ukupni dug kupaca imamo i informaciju kakva je 
starosna strukutura tog duga.  
U zaglavlju dokumenta treba da popunimo sledeća polja: 
Datum od i datum do je period u kome posmatramo izveštaj. Uglavnom izveštaj posmatramo od 01.01 tekuće godine 
do današnjeg dana. 
U polje valuta stavljamo današnji dan u većini slučajeva sem ako ne želimo da gledamo za neki određeni datum. 
Međutim tada moramo da imamo u vidu da je stanje na taj dan je moglo u međuvremenu da se promeni i da ne mora to 
biti realan iznos duga ili potraživanja, jer se promene van izabranog datumskg opsega i opsega valute neće izlistati. 
U polje konto biramo jedno od osnovnih analitičkih konta. Ako stavimo konto iz klase 202 onda posmatramo dugovanja 
kupaca a ako stavimo konto iz klase 433 onda posmatramo potraživanja dobavljača. 
U polje Dužina perioda u stavljamo koliko je dužina perioda u danima na koje ćemo da podelimo starosnu strukuturu 
duga. 
U polje broj perioda stavljamo koliko perioda ćemo posmatrati od dana valute. Maksimalna vrednost ovog polja je 12 
zbog preglednosti izveštaja.  
U polje vrsta perioda biramo da li želimo da gledamo dug/potraživanje koje je dospelo ili tek treba da dospe. Dospelo 
znači da je dug/potraživanje van valute plaćanja tako da onda zapravo gledamo strukturu kašnjenja. Dospeva znači da 
ćemo posmtrati dug koji je još u valuti i tek treba da dospe na naplatu. Ovu opciju biramo ako nam  većina kupaca 
uredno izmiruje obaveze tako da možemo da planiramo priliv sredstava u narednom periodu. 
  
U primeru na slici posmtramo starosnu strukturu dugovanja kupaca po perodima od 30 dana unapred 3 perioda. U 
stavkama vidimo spisak komitenata, ukupan dug svakog od komitenta, nedospeo dug (dug za koji još nije istekla valuta 
plaćanja), dospeo dug (dug koji je već trebao da se plati) i u sledeće tri kolone starosna strukutra tog duga. Poslednja 
kolona uvek prikazuje dug koje je van opsega koji posmatramao. U konkretnom primeru iznosi koji su u koloni preko su 
dugovi koji su „stariji“ od 90 dana. Vidimo da iznos po periodima odgovara ukupnom dospelom dugu. 

 
 



Ovaj primer je sličan kao i prethodni stim da smo ovde promenili broj i dužinu perioda koji posmatramo. Sada gledamo 6 
perioda koji dužine po 10 dana. Iz ovoh primera vidite da broj i dužina perioda zavisi samo od namene izveštaja. 

 
 
U sledećem primeru umestro da posmtramo starosnu strukuturu dospelih dugovanja mi posmatramo starosnu strukturu 
duga koji tek dospeva na naplatu. Recimo u konkretnom primeru vidimo kolika vrednost dospelih dugovanja kao i da će 
za 30 dana dosepti iznos od 413312.00 dinara kao i da će za u sledećih 30 dana dospeti još 647894.00 dinara.  

 
 
Napomena: Primeri koji su date odnose se na dugovanja kupaca. Poptuno analogno se radi ako umesto konta kupaca 
izbaremo konto dobavljača. 
 
• Finans7 – Pregled naplate potrazivanja na dan 
Izveštaj prikazuje kretanje salda kupaca i dobavljača u određenom periodu. Uglavnom se kao period uzima mesec. U 
primeru na slici posmatramo kako se kretao saldo kupaca u 4. Mesecu. U stavkama izveštaja vidimo koji je saldo svakog 



od kupca na dan 01.04. U narednoj koloni vidimo koliko je fakturisano u periodu od 01.04 do 30.04. U narednoj koloni 
vidimo koliko naplaćenom i ustom periodu i na kraju vidimo koje je stanje na krajni dan izabranog perioda. 

 
• Finans8 i 12– Bruto stanje po mesecima i Bruto stanje po mesecima -prošireno 
Izveštaj daje bruto stanje po mesecima za svaki konto i u okviru konta po profitnom centru. 
U slučaju Finans8 prikazuje se samo saldo u mesecu, a u slučaju Finans12, za svaki mesec postoji dugovni, potražni i 
ukupni saldo. 
• Finans10– Dnevni promet konta - zbirno 
Izveštaj se u praksi najčešće koristi za pregled raspoloživih novčanih sredstava na dan. U zaglavlju u polju datum od i 
datum do treba ukucati tekući i prethodni datum, npr 27.04 i 28.04., a u polju RJ konto tekućeg računa + znak ‘%’, npr 
2410% 
Kolone označavaju: konto (obično konto tekućeg računa), naziv tekućeg računa (obično naziv banke), početno stanje do 
datuma od, ulaz na datum do, izlaz na datum do i stanje nakon datuma do 

 
 
• Finans11 i 13 – Bilans uspeha po mesecima i Bilans uspeha po mesecima i prof.c. 
Slični izveštaji kao i Finans8 i 12, samo što su u formi prvo prikazani prihodi, pa rashodi i na kraju rezultat 



• Finans15 – Bilans opšti 
Ponekad se javlja potreba da se naprave bilansni izveštaji prema specifičnim potrebama menadžmenta. Da bi se to izvelo, 
potrebno je da se kreiraju specifični bilansi. Ovi izveštaji služe u tu svrhu. Za detalje kako se kreiraju ovi izveštaji, 
pogledajte teme u administativnom modulu: Kreiranje i administriranje finansijskih bilansa ili se obratite tehničkoj potrebi. 
U nastavku je primer jednog od izveštaja o troškovima sabran na poseban način. 

 
• Finans16 – Bilans – planirani 
Ponekad postoji potreba da se paralelno porede troškovi i prihodi koji su realizovani i koji su planirani. Ovaj izveštaj 
omogućuje takav prikaz. Za svaku radnu jedinicu prikazuje realizovane, planirane i ukupne prihode i troškove. Da bi 
izveštaj prikazivao planirane prihode i troškove, prethodno je potrebno popuniti stavke Budžeta. O tome kako se 
kreiraju budžeti, pročitajte u temi Finansije – kreiranje budžeta. 

 
 
• Finans17 – Bilans uspeha - po mestu troska 
Izveštaj je sličan izveštaju Finans11 i Finans13, ali u redovima su nosioci informacija mesta troška. Mesta troška se mogu 
podesiti u šifarniku novčanih tokova, a potom evidentirati u svim robnim dokumentima. 



 
 
Kategorija veleprodaja: 
• Velep1 – Pojedinacna i grupna prodaja po programima 
Da bismo koristili ovaj izveštaj potrebno je da napravimo klasifikaciju artikala po programima (pogledati deo Klasifikacija 
artikala). Ovaj izveštaj nam prikazuje prodaju po izabranom periodu artikala koji su grupisani po programima. Kolona 
količina nam prikazuje prodatu količinu u izabranom periodu. % u grupi nam prikazuje učešće tog artikla  po količinskoj 
prodaji  programu dok % sve prikazuje koliko je učešće tog artikla u odnosu na ceo asortiman. Analogno važi i za kolone 
vrednost, gde vidimo vrednosno učešće u odnosu na program i ceo asortiman, kao i za kolonu Raz u ceni ostvarenu 
razliku u ceni gde vidimo učešće zarade u odnosu na program i ceo asortiman. Ukoliko u zaglavlju dokumenta popunimo 
polje Program sa nekom konkretnim programom onda ćemo dobiti samo prodaju artikala koji su pridruženi tom programu 
(pogledati drugi primer). 

 
 



Primer izvešataja ako izaberemo program: 

 
 
• Velep4 – Prodaja po komercijalistima 
Prilikom izrade faktura, zavisno od podešavanja aplikacije, se upisuje šifra korisnika koji trenutno radi sa aplikacijom ili se 
prepisuje šifra korisnika koji je u šifarniku komitenata pridružen komitentu za koji se radi faktura. Ovaj drugi vid 
dodeljivanja prodaja određenom komercijalisti se koristi u slučajevima kada u aplikaciji rade operateri koji samo rade unos 
već dogovorenih faktura (npr  komercijalisti rade terensku prodaju i šalju operaterima u centrali dogovorene prodaje). Na 
osnovu tih podataka se kreira ovaj izveštaj. U prvom primeru u zaglvlju dokumenta nismo izabrali komercijalistu pa 
dobijamo grupni izveštaj. U prvom delu izveštaja vidimo spisak svih komercijalista sa neto prodajnim iznosom (bez pdv-a) 
i ostvarenomk razlikom u ceni kao i njihovo učešće u odnosu na ukupnu prodaju. U drugom delu vidimo grafički prikaz 
istih podataka. 

 
 
Ako u zaglavlju dokumenta izaberemo određenog komercijalistu izveštaj dobija drugi oblik. U prvom delu izveštaja 
dobijamo podatke i prodaji i bruto razliku u ceni koji je ostvario izabrani komercijalista. Takođe tu vidimo podatake o 
realizaciji naplate za fakture koje su izdate od strane izabranog komercijalitse. U grafičkom delu izvešataj vidimo kako se 
kretala prodaja po mesecima. 



 
 
• Velep5 – Prodaja po komitentima 
Ovaj izveštaj se formira na osnovu svih izdatih faktura i povratnica od komitenata. Svi iznosi su u neto iznosu bez 
obračunatog pdv-a. Ako u zaglavlju dokumenta ne odaberemo komitenata dobijamo zbirni izveštaj za sve komitente. Broj 
komitenata koji će se prikazivati na izveštaju se određuje popunujavanjem polja top. To polje određuje koliko će se 
prikazati komitenata od ukupnog broja sortirani po prodajnom iznosu. Drugi deo izveštaja je grafički prikaz podataka iz 
prvog dela. 

 
 
Ako izaberemo komitenta dobijamo drugačiji oblik izveštaja gde u prvom delu vidimo podatake o prodaji, ostvarenoj 
razlici u ceni, prodaji po programima, realizaciji naplate. U drugom delu vidimo grafički prikaz prodaje po mesecima za 
izabranog komitenta. 



 
 
• Velep6 – Prodaja po programima 
Da bismo koristili ovaj izveštaj potrebno je da uradimo klasifikaciju artikala po programima (pogledati deo Klasifikacija 
artikala). Ovaj izveštaj nam prikazuje prodaju, po izabranom periodu, grupisanu po programima. Za razliku od izveštaja 
velep1 gde su izveštaju naglašena prodaja po artiklima pa tek onda sumirano po programima ovde se sami artikli ne vide. 
Svi podaci su isključivo vezani za programe. Ukoliko ne odaberemo pogram u zaglvlju dokumenta izveštaj nam daje 
grupni izveštaj po svim programima. Prazan program označava artikle koji nisu dodeljeni nijednom programu. U drugom 
delu izveštaja vidimo grafički prikaz podataka iz prvog dela. Kao i u ranijim izveštajim svi iznosi su neto bez obračunatog 
pdv-a.  

 
 
Ukoliko u zaglavlju dokumenta izbaberemo program izveštaj nam u prvom delu prikazuje podatke o nabavci i prodaji za 
taj program kao i kretanje lagera u izabranog periodu, top 10 kupaca izabranog programa itd. U drugom delu izveštaja 
imam grafički prikaz prodaje po mesecima za izabrani program. 



 
 
• Velep7 – Izvestaj kretanja robe 
U prvok delu izveštaja možemo videti koliko je nabavljeno robe od domaćih i ino dobavljača, kolika je prodaja u 
izabranom periodu, realizacija potraživanja kao i iznosi koji su plaćeno doblavljačima. Takođe prikazuje se kako se 
promenio saldo magacina u datom periodu. U grafičkom delu izveštaja prikazana je nabavka, prodaja, naplata i plaćanje 
grupisano po mesecima. 

 
 
• Velep10 – Crosstab pregled prodaje - klasifikacija u 3 nivoa sa artiklima / meseci 
Ovaj izveštaj je uzet kao primer za celu klasu cross tab izveštaja. Prvo da damo pojašnjenje za izraz cross tab. Cross tab 
tabele su slčne pivot tabelama u excelu. To znači da pored grupisanja po vrstama tabela možemo podatke da grupišemo i 
po kolonama. Recimo standardan izveštaj će za dati period dati prodaju nekog artikla gde su artikli složeni u vrste tabele 
a u kolonama su šifra, opis, cena i prodata količina. Međutim nekada je potrebno da recimo vidimo u kolonama grupisanje 
po nekom dodatnom kriterujum kao što je raspodela prodaje po mesecima, komercijalistima regijama i sl. Ovo je 
najprostiji primer za cross tab tabele. U sistemu postoji dosta sličnih izveštaja zavisno od namene a na sledećeom primeru 
ćemo videti osnovni princip na osnovu koje se formiraju. 
Na datom primeru vidimo klasičan cross tab gde svu artikli klasifikovani po klasifikacija po nivoima. Prodaja je po 
kolonama grupisana po mesecima. To nam omogućava da uporedo posmatramo prodajne rezultate kroz periode. Umesto 



grupisanja po mesecima mogli smo da grupišemo po regijama, komercijalistima ili po bilo kom drugom kriterijumu koji se 
evidentira u programu. 

  
 
• Velep13 – Prodaja po komitentima uporedno po godinama 
Često je potrebno da se podaci o prodaji sagledavaju uporedo po godinama. U ovom izveštaju se prikazuje uporedni 
pregled prodaje po izabranom broju godina unazad u zadatom periodu. Period zadajemo na standradni načun u zagalvlju 
dokumenta. U zaglavlju dokumenta takođe biramo broj godina za koji ćemo paralelno da posmatramo izveštaj. 

 
 
• Velep14 i 15 – Prodaja po regijama i komercijalistima 



Ako je vaše preduzeće orijentisano na teritorijalnu prodaju, moguće je analizirati izveštaje po prodajnim regijama. Za to 
služi ovaj izveštaj.  
Kolone u okviru izveštaja su redom: Regija, mesto u okviru regije, prodavac, prodajna vrednost, nabavna vrednost, razlika 
u ceni. 

 
 
• Velep16 i 17 – Prodaja i profakture po timovima i prodavcima 
Izveštaj daje detaljno po stavkama učinak prodavaca i timova prodaje. Za analizu učinka po timovima, prethodno je 
potrebno kreirati same timove, kao i pripadnost prodavaca  timovima. Za ovaj posao kontaktirajte tehničku podršku. 
U zaglavlju je moguće odabrati sledeće filtere: 
Komitent: Filter po jednom speficičnom komitentu 
Radna jedinica: Jedna ili sve radne jedinice 
Tim: Jedan ili svi timovi 
Prodavac: Jedan ili svi prodavci 
Datum od i do: period 
Devizno: prikaz u dodatnoj valuti za izveštavanje 
Artikal: unesite deo naziva nekog artikla 
Prof.c: unesite profitni ili podprofitni centar 
Status: status dokumenta: proknjiženi ili neproknjiženi 



 
 
• Velep18 – Poručeno-neisporučeno-isporučeno 
Izveštaj daje pregled svih poručenih stavki, neisporučenih ili isporučenih u datom periodu. 
 
• Velep19 – Top liste-Prodaja 
Izveštaj daje top liste po kategorijama: artikli, prodavci, komitenti, profitni centri. Predefinisano izlazi 10 najboljih 
rezultata, a taj broj tj. dužina top liste se može proizvoljno menjati. 
 
Top 10 lista najbolje prodavanih artikala, po vrednosti, za period 1.1. do 31.12. na osnovu proknjiženih faktura. 

 
 
Top 10 lista najboljih kupaca, po vrednosti, za period 1.1. do 31.12. na osnovu proknjiženih faktura. 



 
 
Top 10 lista najboljih prodavaca, po vrednosti, za period 1.1. do 31.12. na osnovu proknjiženih faktura. 

 
 
Top 10 lista najboljih profitnih centara, po vrednosti, za period 1.1. do 31.12. na osnovu proknjiženih faktura. 

 



 
 
• Velep19, 20, 21, 22, 23 – Izveštaji sa Eko taksom 
Ovo su izveštaji za obavezu plaćanja ekološke takse. Za detalje, pročitajte posebno uputstvo o načinu korišćenja Ekološke 
takse kroz program, gde su opisani i ovi izveštaji, ili kontaktirajte tehničku podršku. 

 

• Velep28 – Olap prodaja po artiklu 
Izveštaj daje tabelarne izveštaje slične pivot tabelama u excelu. Kolone i redove izveštaja korisnik sam bira na osnovu 
dijaloga koji nudi program. U zaglavlju izveštaja se biraju uslovi koji izveštaj mora da zadovolji dok se prilikom biranja 
kolona u dijalogu biraju struktura podaka i način na koji će se prikazati.  
Izveštaj sabira svu prodaju iz veleprodaje, maloprodaje uz uključena mp i vp odobrenja. Ukoliko korisnik želi da promeni 
ova podešavanja to radi tako što se bira vrsta dokumenta koja ne uključuje povraćaje. 
 

 
U zaglavlju je moguće odabrati sledeće filtere (Ukoliko se polju ništa ne odabere onda se ne radi restrikcija po tom polju): 
Komitent: Filter po jednom speficičnom komitentu 
Prodavac: Jedan ili svi prodavci 
Prof.c: unesite profitni ili podprofitni centar 
Kat.Šifra: Šifra Artikla 
Opis: unesite deo naziva nekog artikla 
Proizvođač: Polje proizvođač iz šifarnika artikala. 
Dobavljač: Polje dobaljvač iz šifarnika artikala. 
Vrsta robe: Osnovna podela svih artikala gde su artikli podeljeni na robu, usluge, proizvode itd. 
Magacin: Restrikcija na magacin iz kojeg je izdata roba 
Radna jedinica: Jedna ili sve radne jedinice 
Datum od i do: period 
Grupisanje: Ukoliko se izveštaj gleda po vremenskim periodima onda se ovde bira po kom periodu će se vršiti grupisanje 
(dan, nedelja, mesec, kvartal, godina) 
Nadgrupisanje: U izveštaju je moguće grupisati podatke vremenski na periode u okviru drugih perioda tako da možemo 
da dobijem izveštaj po godinama pa svaka godina podeljena npr na kvartale. I u ovom polju važi isto značenje perioda 
kao i u prethodnom.  
Status dokumenta: status dokumenta: proknjiženi ili neproknjiženi 
Vrsta dokumenta: Biraju se vrste knjiženja na izabranim dokumentima. Npr na povaj način se može odvojiti izvoz od 
prodaje na domaćem tržištu. 
Brand: Polje brand iz šifarnika artikala. 
Kategorija: Polje Kategorija iz šifarnika artikala. 
Kolekcija: Polje Kolekcija iz šifarnika artikala. 
Silueta: Polje Silueta iz šifarnika artikala. 
Pol: Polje Pol iz šifarnika artikala. 
Boja: Polje Boja iz šifarnika artikala. 



Program: Polje Program iz šifarnika artikala. 
Vrsta, Oznaka i Podela: Predstavljaju polja iz osnovne klasifikacije i popunjavaju se na isti način kao što se to radi u 
šifarniku artikala. 
 
U nastavku primer jednog izveštaja gde vidimo strukturu prodaje po jednom komitentu po mesecima:  
Na prvoj slici vidimo na koji način treba da popunimo dijalog da bi smo dobili ovakvu strukutru izveštaja: 
U polje Rows (redovi) uneli smo vrstu što je prvi nivo klasifikacije pa ispod njega opis_artikla. Ovim smo programu dali 
zahtev da je prva podela na vrstu artikla a onda u okviru vrste na same artikle što se može videti na drugoj slici gde je 
primer kako izveštaj izgleda. 
U polje Columns (kolone) smo uneli period. Osnovna jedinica za period je mesec. Ukoliko želimo da podatke grupišemo 
na drugačiji način onda je potrebno da u zaglavlju izveštaja u polju Grupisanje izaberemo odgovarajuću vrednost. 
U polje Values unosimo jednu od numeričkih podataka. Na raspolaganju su: prodaja_kolicina, nabavna_vrednosti, 
prodajna_vrednost, bruto_prodajna_vrednost (prodajna cena bez odobrenog rabata), iznos_rabata, procenat_rabata, ruc 
(razlika u ceni), proc_ruc (razlika u ceni procentualno u odnosu na nabavnu cenu), proc_markup_ruc (razlika u ceni 
procentualno u odnosu na prodajnu cenu) 

 
 
 



 
 
 
 
 
Drugi primer je prodaja jedne vrste artikal vrednosno po komitentima: 
U zaglavlju izveštaja smo izabarali da želimo da filtriramo prodaju po vrsti artikla i izabarali vrstu biofreeze. 
U dijalogu smo izabarali da se nam se u redovima prikazuju komitentu a u kolonama artikli.  

 
 



 
 
Polja Grand Total u redovima i kolonama predstavljaju sume po istim slično kao sumiranja u excelu.  
 
U sledećem primeru dajemo nadogradnju za prethodnu situaciju u smislu da ćemo pored prodajne vrednosti gledati i broj 
prodatih komada. 
 
Razlika u odnosu na prethodni izveštaj je što smo u polje values dodali i polje količina i time konfigurisali izveštaj da daje 
obe vrednosti u sumiranjima polja. 
 

 
U polju values dodata i vrednosno polje prodaja_kolicina 
 



 
 
Imamo u izveštaji da polja za svaki artikal. Prvo je prodajna vrednost a drugi je broj prodatih komada i tako za svaki 
artikal. 
 

 
 


