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OpPIS 

Ko podatki postanejo informacije
..Poslovni informacijski sistem, na katerega se lahko zanesete..

OpPIS je Opalov poslovni informacijski sistem, ki 
je v 25-letnem razvoju postal prepoznaven po 
celotni Sloveniji. V zadnjem času se z rešitvami 
uveljavlja tudi na področju Adrije. Konstantni 
razvoj v vseh teh letih nudi uporabnikom celo-
vite, prijazne rešitve s ciljem, da zajeti podatki 
postanejo kakovostne informacije za odločanje 
v poslovnih procesih. Pri vpeljavi novega po-
slovnoinformacijskega sistema v podjetje 
Opalovi strokovnjaki upoštevajo pričakovanja in 
vizijo poslovodstva. Zavedajo se, da je vsako 
podjetje zaključena celota, nad katero želijo za-
gotoviti celosten pregled nad poslovanjem. 
Z veliko skrbnostjo zagotavljajo kakovosten 
prepis podatkov iz starega sistema in poskrbijo 
za kakovostno šolanje novih uporabnikov. 
Istočasno je vsaki novi stranki dodeljen skrbnik, 
ki vseskozi bedi nad samim podjetjem tudi v 
nadaljevanju. Stalno sodelovanje z uporabniki, 
spremljanje zakonskih sprememb ter prisotnost 
na terenu jim zagotavljajo osnovo za kako-
vostne rešitve v programski opremi OpPIS. 
OpPIS je prava izbira za vsa podjetja, ki od pro-
gramske rešitve pričakujejo več predvsem na 
področjih trgovskega poslovanja in proizvodn-
je, kjer lahko izkoristijo vse prednosti od konfig-
uratorja, projektnega vodenja do storitvenega 
poslovanja. Veliko pozornost daje tudi rešitvam, 
ki so prilagojene računovodskim servisom. 
Prilagodljive vnosne maske, filtri s poizvedbo in 
hitri iskalniki uporabniku omogočajo hitro, eno-
stavno delo. Slika dokumenta spremlja poslovni 

dogodek od njegovega izvora do glavne knjige 
in kocke Olap. Zagotovljena so samodejna 
ažuriranja vseh glavnih šifrantov, kot so tečaji, 
stopnje zamudnih obresti, višin dnevnic, kilo-
metrin, šifranta Intrastat in drugo. Vsako delov-
no tabelo se lahko enostavno in hitro pošlje kot 
priponko elektronske pošte ali izvozi v Excel za 
nadaljnje delo, v določenih primerih pa je 
izhodišče za izdelavo dinamičnega poročila. 
Zahtevnejši uporabniki lahko izkoristijo napre-
dne rešitve, kot so zajem in obdelava planiranih 
podatkov, Cash flow, dokumentni sistem, samo-
dejne izvršbe, samodejno opominjanje s 
sledenjem zaporedja opomina, spremljanje de-
narnih tokov na nivoju projekta ali podjetja.  (P. R.) 
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zakaj izbrati oPPis? 
– Ker v Opalu razumejo želje in potrebe 

strank. 
– Ker zagotavljajo nazoren, učinkovit 

pregled poslovanja podjetja. 
– Ker OpPIS Client omogoča dostop do 

podatkov od kjerkoli in kadarkoli. 
– Ker v podjetju zagotavljajo učinkovito 

tehnično pomoč. 
– Ker izkorišča vse tehnološke možnosti 

oblaka, tablice, pametnega telefona in 
internetnih povezav. 


