
Aplikacija ‘Poslovni partnerji’ 

 

 

Aplikacija se sestoji iz 4 modulov: 

- Poslovni partnerji – glavna zbirka, 

- Šifrant pošt/držav , 

- Log zbirka – dnevnik o dogajanju v aplikaciji (poročila, napake,…), 

- Številčenje – zbirka za številčenje dokumentov v glavni zbirki. 

Osnovni namen aplikaicje je upravljanje vseh potrebnih podatkov o partnerjih in strankah s katerimi 

delamo. Aplikacijo se lahko poveže z ostalimi sistemi (CRM), ki so narejeni za okolje Lotus Notes. 

Sistemske zahteve: 

- IBM Lotus Domino 7.0x ali višja različica na kateremkoli podprtem OS in 

- IBM Lotus Notes 7.0x ali višja različica na kateremkoli podprtem OS. 

 



Opis aplikacije 

 

Glavna zbirka ‘Poslovni partnerji’ 

Glavna zbirka ‘Poslovni partnerji’ je namenjena vnosu podatkov o poslovnem partnerju in/ali stranki, ter 

kontaktnih oseb. 

 

 

Posameznemu partnerju ali stranki ali kontaktu lahko pošljete sporočilo neposredno iz pogleda z izbiro 

gumba ‘Pošlji’. 



 

Vseh kontaktov posameznega partnerja ali stranke ni potrebno vnašati ročno, če jih že imate lokalnem 

imeniku v Lotus Notesu. Podatke se lahko enostavno uvozi iz lokalnega imenika z izbiro gumba ‘Orodja’ in 

‘Dodaj kontaktne osebe iz imenika’. 

 

 

 



V kolikor pride do preimenovanja poslovnega partnerja ali stranke, lahko spremembo zabeležite v 

svojem sistemu z izbiro dokumenta, ki ga želite popraviti, ter izbiro gumba ‘Orodja’ in možnosti ‘Popravi 

naziv poslovnega partnerja’. 

 

 

V obrazcu za vnos podatkov o partnerju ali stranki, lahko na prvem zavihku vpišete osnovne podatke, ter 

kontaktne podatke. 

 

Vsak document vsebuje na dnu informacije o tem: 

- Kdaj je bil document narejen ali spremenjen, 

- Kdo je avtor dokumenta ali spremembe, 



- Katera akcija se je izvedla (kreiranje, spreminjanje, brisanje…). 

 

Na drugem zavihku lahko vnesete poslovne podatke. Tretji zavihek pa je namenjen opombam. 

 

 

Glavna zbirka ‘Poslovni partnerji’ ima preglede po partnerjih/strankah, ter njihovih kontaktnih osebah, 

kar lahko sortirate po abecedi. Obstaja še posebno kazalo o zbrisanih dokumentih. 

 



Zbirka ‘Poslovni partnerji’ ima možnost, da zbrisane dokumente obnovite ali dokončno zbrišete. Za koliko 

časa se zbrisani dokumenti hranijo je moč nastaviti na sami zbirki. Osnovna vrednost je 48 ur. 

 

 

Druga zbirka - Šifrant pošt/držav 

Zbirka je namenjena podpori pri vnosu podatkov o partnerjih/strankah. Vsebuje dve kazali, ter dva 

obrazca, za vnos podatkov. 

 

 

 

 



Log zbirka 

Log zbirka vsebuje vse podatke o aplikaciji in njenem delovanju. Zbirka ima le eno kazalo. 

 

 

Številčenje 

Zbirka omogoča pravilno številčenje dokumentov v glavni zbirki. 

 


