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Datum: 16.12.2019 

Pozdravljeni! 

Rad bi vam podaril 2.580 EUR in obenem predstavil še način kako boste garantirano in 100% legalno 

letos plačali manj davka na dobiček. 

Ne, to ni nikakršna šala, zato si prosim vzemite minuto časa in preberite to pismo do konca. Verjetno pa se tudi sprašujete 

kako je to mogoče zato predlagam, da greva kar lepo po vrsti. 

Dokazano je, da je za uspešno poslovanje potrebnih več dejavnikov, eden najpomembnejših pa je interna organizacija 

poslovanja. 

Veliko uspešnih transportnih podjetij za obvladovanje interne organizacije že vrsto let uporablja računalniško rešitev SQ 

Trans, ki jim omogoča boljše rezultate brez dodatnih obveznosti ali porabe dodatnega časa. 

Leto 2020 že trka na vrata, kar pomeni, da imate sedaj super priložnost, da novo leto pričnete z novim elanom in interno 

organizacijo podjetja pričnete upravljati z najsodobnejšo rešitvijo za vodenje transportnega podjetja. 

Do 20.12.2019 so vam na voljo različne ugodnosti na podlagi katerih vam dejansko podarjam 2.580 EUR, vse kar morate 

storiti vi, je da z novim letom pričnete uporabljati SQ Trans programsko opremo, s pomočjo katere boste garantirano 

optimizirali vaše poslovanje. 

Investicijo v SQ Trans programsko opremo lahko pri oddaji davčne napovedi uveljavljate tudi kot investicijsko olajšavo, na 

podlagi katere boste letos plačali  manj davka na dobiček, investicija pa se vam bo s časom v celoti povrnila sama. 

Zaradi bližine novega leta in s tem povečanega povpraševanja imamo omejene kapacitete, zato predlagam, da čimprej 

potrdite vaše naročilo in se pridružite ostalim zadovoljnim uporabnikom. 

Lep pozdrav 

Bernard Primožič 

direktor 

P.S. 

V primeru dodatnih vprašanj sem vam osebno na voljo preko E-pošte bernard@priber.com ali na brezplačni telefonski 

številki 080 28 86. 
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SQ Trans - Najsodobnejša rešitev za garantirano izboljšanje poslovanja vašega transportnega podjetja 

SQ Trans je najsodobnejši specializirani programski paket za vodenje transportnega podjetja, s katerim boste hitro in enostavno postavili  poslovanje 

vašega transportnega podjetja na najvišji nivo. Brez da bi potrebovali kakršno koli računalniško predznanje, boste na enem mestu pridobili evidenco 

nakladalnih nalogov, prevoznic, računov in vseh ostalih potrebnih evidenc, ki so zahtevane za dobičkonosno vodenje transportnega podjetja. Poleg 

internega poslovanja SQ Trans omogoča tudi poenostavljeno in predvsem cenejše poslovanje z banko, ne manjka pa tudi učinkovit sistem za 

izterjavo plačil s pomočjo katerega boste dosegli krajše plačilne roke, brez da bi za to najemali drage finančne svetovalce. 

Raziskava, v kateri so bili vključeni uporabniki, ki program uporabljajo že vsaj 5 let, je pokazala, da so z uporabo SQ Transa prihranili tudi do 77% 

časa za vodenje vse potrebne dokumentacije. 

Pridružite se uspešnim transportnim podjetjem, ki že vrsto let uporabljajo SQ Trans rešitev in s pomočjo tega orodja zmanjšajte stroške ter zaslužite 

več. 

UGODNOSTI ZA NOVE SQ TRANS UPORABNIKE 

 
 

 

 
 

 
 
 

SAMO DO 20.12.2019. POHITITE, ZALOGE SO OMEJENE! 



FAQ – SQ TRANS POGOSTA VPRAŠANJA 

Ali lahko s SQ Transom zmanjšam stroške računovodstva? 
Večina naših strank, ki uporablja funkcije za povezavo z 
računovodstvom, mesečno prihrani toliko, da so investicijo v SQ Trans 
rešitev povrnili prej kot v enem letu. 
 
Ali lahko hitro naredim zbirnik nakladalnih nalogov in nato enostavno 
izdelam zbirni račun? 
DA. Obstajajo različne oblike zbirnega računa. Glede na vaše zahteve 
vam lahko nastavimo izpis računa, da popolnoma ustreza vašim 
potrebam. 
 
Ali za tuje poslovne partnerje obstajajo izpisi v različnih jezikih? 
Nakladalne naloge, račune in ostali dokumente se dodatno lahko 
izpisuje v vseh glavnih svetovnih jezikih (angleščina, nemščina, 
španščina, francoščina, italijanščina, srbščina, hrvaščina). Program po 
preklopu jezika samodejno prevede dokument, ki ga takoj vidite na 
ekranu. 
 
Ali lahko pošiljam dokumente direktno iz programa po E-Pošti, da si 
olajšam delo? 
V SQ Transu je možno pošiljanje nakladalnih nalogov in računov 
direktno iz programa skupaj z vašim skeniranim podpisom, v kolikor to 
seveda želite. 
 
Ali lahko dokumente shranjujem v PDF datoteko? 
Shranjevanje vseh dokumentov v PDF datoteko je zelo poenostavljeno. 
 
Ali lahko nakladalni nalog vsebuje logotip mojega podjetja? 
Vse dokumente v sklopu namestitve brezplačno opremimo z vašim 
logotipom in vašimi podatki, ki jih pripravi profesionalni dizajner na 
podlagi vaših zahtev. 
 
Plačila prejetih računov mi vzamejo veliko časa. Ali je možno prenesti 
plačila v E-Banko? 
Večina SQ Trans uporabnikov dnevno prenaša plačilne naloge v E-
Banko in na tak način prihrani veliko časa, saj jim ni potrebno enakega 
dela opravljati večkrat. V SQ Transu je to zelo poenostavljeno. 
 
Kako obračunati stroške, če naše podjetje uporablja DKV kartice? 
Elektronsko poročilo, ki ga lahko prejmete od DKV je možno uvoziti v SQ 
Trans, kar vam samodejno porazdeli stroške po vozilih, brez da bi morali 
ročno vnašati vsak strošek posebej. 

Vedno več strank zahteva E-račun, ki ga ne morem izdati. Ali se da 
izdelati E-račun? 
DA. E-Račun se samodejno generira v SQ Transu, ki se ga nato digitalno 
podpiše in varno pošlje preko E-banke. 
 
Ali program omogoča tiskanje CMR dokumentov, ker ne želim več CMR 
dokumentov ročno izpolnjevati? 
Tiskanje CMR dokumentov direktno iz programa je možno preko 
posebnega modula in deluje v kombinaciji s programsko rešitvijo SQ 
Label, ki omogoča tudi enostavno tiskanje etiket za naslove kot tudi 
tiskanje paletnih listov in črtnih kod. 
 
Ali lahko iz programa tiskam etikete za naslove? 
DA. To je možno nastaviti v kombinaciji s programom SQ Label za 
tiskanje. 
 
Hekerski vdori postali stalnica. Kako lahko zaščitim svoje podatke?  Ali 
moram podatke arhivirati ročno? 
Podatke lahko arhivirate ročno, vendar se večina naših uporabnikov 
odloči za SQ Backup arhivirni program, ki vse podatke arhivira 
samodejno. Opcijsko je omogočeno tudi varno 256-bit šifrirano 
oddaljeno shranjevanje podatkov v naš data center, kjer naši tehniki 
dnevno preverjajo ali se arhiv izdeluje. To vam prihrani veliko časa, arhiv 
pa imate še na dodatni lokaciji v primeru požara ali vloma. 
 
Ali program podpira tiskanje črtnih kod za skladišče? 
Možnosti tiskanja črtnih kod obstajajo. Izdelali smo že veliko različnih 
rešitev za podporo skladišča, vendar je potrebno pred izvedbo uskladiti 
vse vaše zahteve in določiti željen rezultat.  
 
Ali lahko v elektronski arhiv shranim še kaj drugega kot le CMR 
dokumente? 
Elektronski arhiv v SQ Transu omogoča shranjevanje vseh vrst priponk. 
To pomeni, da lahko k posameznemu nalogu ali računu priložite vso 
spremljajočo dokumentacijo (prejete naloge, CMR dokumente, 
dobavnice, ...) Z uporabo profesionalnih skenerjev Brother je 
omogočeno tudi skeniranje dokumentov direktno v SQ Trans brez 
zapletenenih postopkov, vse se dejansko izvede z enim samim klikom.  
 
Ali je vnašanje partnerjev v šifrant zelo zamudno? 
Posameznega poslovnega partnerja lahko program samodejno vnesete 
na podlagi davčne številke, kar vam celoten proces maksimalno 
poenostavi, brez da to izvajate ročno. 
 

O avtorju SQ programskih rešitev 

 
"Bernard Primožič – specialist za transportna podjetja" 

      
 

Bernard Primožič je ustanovitelj in direktor podjetja Priber d.o.o., v 
katerem že od leta 2006 izdelujejo računalniške rešitve 
specializirane za transport in logistiko. 
 
Prvi računalniški program je napisal že ob koncu osnovne šole, ki ga 
je nato tudi več let uspešno tržil. Svoje prvo profesionalno podjetje 
je ustanovil pri 25 letih in tako pričel resno poslovno pot. Dragocene 
izkušnje je nabiral v več kot 25 državah po svetu, danes pa uspešno 
vodi 3 podjetja, pri čemer mu aktivno pomaga tudi družina.  
 
Priber računalniške rešitve, katere so bile v največji meri plod 
njegovega znanja in izkušenj, trenutno uporablja že več kot 750 
podjetij po vsem svetu. Uporabniki rešitev so predvsem uspešna 
transportna podjetja, kot tudi podjetja iz avtomobilske in letalske 
industrije.  
 
Bernard v svojem prostem času rad kuha, spremlja nogometne 
tekme, veliko časa pa preživi v naravi skupaj z družino. V zadnjih 
letih pa mu glavni izziv predstavljata sinova Patrik in Jonas.  



REFERENCE – ZAUPAJO NAM 

 

 
»Zelo dober program za prevozništvo!« 

ga. Vera Jurjevec – "JURE" Jurjevec Ivan s.p. 
 

 
»Delo s SQ je lažje in enostavneje!« 

Avtoprevoz Borut Fijavž d.o.o. 
 

 
»S SQ Transom sem zelo zadovoljen. Poslovanje našega 

podjetja je postalo preglednejše.« 
g. Goran Razgoršek – Mešič transport d.o.o. 

 
»Prilagodljivi, ustrežljivi in aktivni pri delu na 

izboljšavah/nadgradnjah. Imajo posluh za stranke.« 
ga. Petra Ferkulj Adam – FER-TRANS d.o.o. 

 
 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

www.priber.si 

http://www.priber.si/


 

  

NAROČILNICA                                                (ustrezno označi) 

 

 

(Vaš žig) 

 

NAROČNIK: 







DA, želim izboljšati poslovanje,  zato naročam računalniško rešitev SQ Trans ORIGINAL po promocijski 

ceni z vsemi pripadajočimi ugodnostmi. 
 

Redna cena   4.577 EUR  Vaša cena 1.997 EUR 
 

UGODNOSTI: 

 

- SQ Security, ob sklenitvi SQ Trans vzdrževanja, pregled računalniške infrastrukture pred računalniškimi vdori in virusi 

  Redna cena 975 EUR  Vaša cena 100% BREZPLAČNO 
 

- SQ Backup računalniška rešitev za arhiviranje podatkov 

  Redna cena 395 EUR  Vaša cena 100% BREZPLAČNO 
 

- SQ Label program za oblikovanje in tiskanje etiket ter CMR dokumentov  

  Redna cena 395 EUR  Vaša cena 100% BREZPLAČNO 
 

- SQ Track sledilno napravo PRO z montažo do 50 km in 6 mesečno naročnino 

  Redna cena 395EUR  Vaša cena 100% BREZPLAČNO 
 

- Optični bralnik BROTHER ADS-2400M 

  Redna cena 420EUR  Vaša cena 100% BREZPLAČNO 
 

Vaš skupen prihranek: 2.580 EUR  

 Programsko rešitev želim imeti nameščeno na več računalnikih, da bo rešitev lahko istočasno uporabljalo več 

oseb. Št. dodatnih računalnikov: ________ 

   Redna cena 497 EUR/enoto  Vaša cena 297 EUR / enoto 
 

Želim brezplačno nastavitev izpisov z logotipom mojega podjetja. 

SAMODEJNO VKLJUČENO OB NAROČILU        
   

- 100% TROJNA PRIBER GARANCIJA 
- 100% Brezplačna namestitev 
- 100% Brezplačno šolanje uporabnikov 

 
 

 


Datum: 
   

 

Podpis:  

 
 

Predračun za plačilo boste prejeli takoj po prejemu naročila. Ponudba je veljavna do 20.12.2019 oziroma do odprodaje zalog. 
SQ Trans cene ne vsebujejo DDV. 

IZPOLNJENO POŠLJITE NA BERNARD@PRIBER.COM ALI NA FAX ŠT. 04 51 26 741 DO 20.12.2019! 
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