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PREDSTAVITEV

Zanesljivo električno napajanje davčnih blagajn

Naj davčne blagajne delujejo nemoteno!
..Davčne blagajne dvigujejo prah povsod, ne le v Sloveniji. Zato si zagotovite, da bodo vaše naprave delovale brezhibno, in zavarujte svoje
davčne blagajne z brezprekinitvenim napajanjem (UPS)..

Zavarujte davčne blagajne
V Sloveniji z začetkom uporabe Zakona o
davčnem potrjevanju računov z 2. januarjem
2016 uvajamo davčne blagajne. Gre za sistem, v
katerem so blagajne zavezancev prek spleta
povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Postopek davčnega
potrjevanja računov skupaj z drugimi določbami
glede gotovinskega poslovanja tvori sistem, ki
bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora
nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.
Finančna uprava RS bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v
postopku njihove izdaje v realnem času.
Sistem blagajn, ki ga uvajamo v Sloveniji, je
najcenejši od vseh obstoječih sistemov. V velikem delu namreč omogoča uporabo
obstoječe opreme IT (računalniki, tablice, pametni telefoni, registrske blagajne z internetno
povezavo). Pa vendar …

Rešitev predstavlja UPS
Davčne blagajne potrebujejo stabilno električno
napajanje. Da bi zmanjšali tveganje za primer izpada elektrike vsem zavezancem – uporabnikom davčnih blagajn –, priporočamo uporabo UPS-a, da bodo vaš računalnik, ekran, tiskalnik, domači strežnik – seveda tudi vaša davčna
blagajna in s tem podatki, ki jih Finančna uprava
RS zahteva, 100-odstotno varni.
UPS (Uninterruptable Power Supply) pomeni
brezprekinitveno napajanje in zaščito pred nihanji v napetosti. Vaše naprave bodo delovale brezhibno in dostop do vaše davčne blagajne bo nemoten in varen kljub morebitnemu
izpadu elektrike ali nihanjem v omrežju. Brez

tovrstne rešitve namreč lahko utrpite izgubo
tekočih podatkov in si povzročite dodatne
stroške pri pripravi finančnih podatkov za
FURS.

Kam po UPS?
Že več kot 45 let Socomec nudi rešitve za
zaščito napajanja najbolj kritičnih aplikacij: podatkovnih centrov, telekomunikacij, industrijskih
procesov, medicinske opreme. Imajo številne
zadovoljne uporabnike tudi v najzahtevnejših
poslovnih okoljih, kot so banke, zavarovalnice,
bolnice, farmacevtska podjetja, javna uprava,
prometna infrastruktura in industrija.
Inovativne rešitve, hitra dobavljivost in visok nivo poprodajnih storitev naj bodo glavni faktor,
da se pri izbiri UPS-a tudi za vašo davčno blagajno odločite za proizvajalca Socomec, ki se
postavlja z visokokakovostnimi, inovativnimi izdelki po dostopnih cenah in kulturo, usmerjeno
h kupcu. Svoje prizadevanje v nenehne
izboljšave dokazujejo tudi z nagrado Company

of the Year 2014 – Frost & Sullivan (več o tem na
naslovu on.rn.si/1NEB87).
Na slovenskem trgu je Socomec Sicon, d. o. o.,
prisoten od leta 1990 – več kot dovolj časa, da
jim je uspelo vzpostaviti utečeno ekipo, kjer je
kupec na prvem mestu. Nudijo vam svetovanje,
prodajo in namestitev sistemov UPS, različnih
moči, glede na vaše potrebe. Poleg tega njihovo prodajno storitev dopolnjuje dober, hitro
odziven servisni del z visoko usposobljenimi
serviserji, ki vam UPS namestijo in na vašo željo
skrbijo tudi za redno vzdrževanje opreme na
področju brezprekinitvenega napajanja.. (P. R. )
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Servis
Tel: +386 1 5807 880
mobitel: +386 41 605 232 (od 7h do 15h)
service.ups.si@socomec.com
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