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ИИБ - партнер



Пример правилног, кратког

и јасног објашњења
(и ово је на српском)



Из једне пријаве:

Документ из претходних мејлова је избрисан али 

се вратио (видите прилог). Физички имамо или 

смо имали артикле (ранија документа), благајна 

се књижи, минуси се пеглају, прави се хаотично 

стање, пописи, слично је и са потрошним...

наставиће се...



Портал ИИБ

Опис

Прилог

Поруке

Пријаве корисника 

Опис

Прилог

Поруке

Одговори подршке 

Наслов

Сврсисходни

Јасни

Прецизни



Наслов

Доприноси бржем распоређивању пријаве

у праве руке

Често само пише: грешка

Некад је такав, да уз квалитетан прилог,

опис није потребан

У њему треба одмах да наведе

шта не може да се уради



Шта је довољан

и добар опис?
(шта је потребно за правилан смер?)



У опису треба навести одговоре

на најчешћа питања, као што су:

Прецизно ШТА није добро (формирање, књижење, мод...)?

КАДА – у ком тренутку настане проблем?
(не: јуче, данас поподне, већ: при радњи сачувај, овери, исправи...)

КО? (свако или само одређени корисник...)

ГДЕ?
(не: у магацину или канцеларији,

него: у апликацији А, на форми, на коду, типу кода, на виду...)
.

.

.

Уштеда времена на

кратком опису
(најчешће проузоркује дуже решавање пријаве

и значајно више ангажовања обе стране)



Не могу да урадим отпремницу 240...

После клик на „У реду“, блокада...

Да ли не може да се унесе заглавље?

Да ли не могу да се унесу ставке?

Да ли не може да се уради неки мод?

Да ли не може да се књижи?

Која порука је била на прозору где пише у реду?

У ком тренутку је настала порука?

Шта се блокирало: маска, цео УПИС...?

Који корисник је то изазвао?



Прилог

Допуњује опис, најчешће визуелно (принт скрин)

У случају кратког описа на пријави, 

који служи као резиме, 

у прилогу се додају детаљи и текст и слике



Поруке

У случају било каквих нејасноћа, које су

наведене у опису или дате у прилогу, 

поруке служе, да се што пре,

проблем прецизно дефинише,

да би се на обострано задовољство

ШТО ПРЕ РЕШИО!

Већ постоје књдокробп, сттпрзфт, tolpromkp и сл.

питање је само тренутка када ће у порукама осванути:

мсм, нзм, днс, „btw, fyi“ ...



Понашање ИИБ подршке, 

а вероватно и задуженог корисника

у тренутку када се

појави нејасна пријава или решење



Примери са портала

„све је пошло наопачке, за врапце и за мачке“

(К : ИИБ = 1 : 3)

К: Треба да продамо физичком лицу артикле из магацина материјала, па бих 

вас молио да код 270 наместите да ради као 240 и да у његов модел 

контирања 167 убаците конто 10154 на коме се налазе ови артикли (у 

прилогу дата штампа продаје 240).

ИИБ1: На коду 240, направљен је нови вид 41. За њега је закачен модел 

књижења 271 – продаја у малопродаји преко велепродаје. На бази ТЕСТ 

постоји прокњижен пример овог документа.

К: Пробали смо нови вид, међутим колегиница је приметила да на основицу 

не обрачунава порез од 20%, него мање. Можете ли видети где је проблем?

ИИБ1: Порез је у цени, па ако је МП цена 1.000 онда је порез 166,67.

К: Можете ли нам молим вас објаснити на конкретном примеру како да 

радимо са овим видом. Треба да продамо артикал за 4.000 са ПДВом 

заједно. Направили смо док 240.... са видом 01 где је основица 3.333,33 + 

ПДВ 666,67 и то је 4.000. Међутим, ако исто ово урадимо са новим видом 

основица је 3333,33 али је ПДВ 555,56 и то изађе 3.888,89. Зашто је тако?



К: Хвала али изгледа да опет није добро. У овом конкретном примеру бр. 

240... први арт треба д аима цену 4.000 са ПДВ а други 2.000 са порезом. То 

је укупно 6.000 а не 7.000.

-------

ИИБ2: Мислим да нешто нисте добро видели.

К: Ево прикачио сам атачмент како код нас изгледа отпремница. Ако је са 

видом све у реду онда једино остаје да штампа не ваља. Ја сам прикачио 

Отпремница_дин_пдв. 

... мала пауза

К: Молим вас реците шта се дешава са нашим случајем. Да ли штампа не 

ваља?

ИИБ1: Закачене су сада две штампе. Проверите да ли је сада у реду.

К: Штампа је сада у реду, али је на финансијском налогу Н... отишла цена 

од 6.000 а не од 7.000.

ИИБ1: На виду 41 уносите цену са порезом, а програм ће 

сам да обрачуна порез. Тако је и у примеру који је 

прокњижен у ТЕСТу. Значи потребно је на ставци унети 

цену од 4.000. Исправили смо – погледајте.



ИИБ1: Немојте сторнирати, морам да погледам ово.

К: Добро. Ионако на виду 41 на ком сам направио сторно 243 не види се 

основни документ.

ИИБ1: Мислили смо да обришемо ставке па да их формирамо поново, после 

исправке модела. Значи, без формирања 243. На виду се не види основни 

документ јер није кликнут у детаљу вида 41 за код 243.

К: Ок. Може тако брисање па формирање само ако можете да пожурите 

треба нам ФИФО.

... пауза 2 дана

К: Нисмо могли више да чекамо. Ручно смо прокњижили. Ако будете 

мењали модел немојте прекњижавати документ 240....

------

ИИБ3: Направљен модел књижења – пријава затворена.



„мењај екипу на обе стране (иако се знају годинама)“

(К : ИИБ = 2 : 2)

Део 1 – трајање три дана

К1: С обзиром да све више купаца прелази на централно снабдевање... 

Потребно нам је на партнеру омогућити следећу функцију, а то је да 

можемо на одређеном купцу на истоварним местима, поставити клик 

централно снабдевање. Он треба да омогући колико дотични купац има 

истоварних места. Кад се кликне на централно снабдевање извештај 

испорукапарнто треба да покаже колико је у збиру истоварних места као 

да је куцано на свим истоварним местима фактура. У обзир улазе само 

истоварна места која имају статус да су активна.

ИИБ1: Појасни поново чему ће ово да ти служи. Транспорту, извештавању 

или чему већ?

К1: То је извештај испорукапарнто. Имамо све више купаца који прелазе 

на централно снабдевање, тј. куца се роба само на једној фактури (једно 

место испоруке). Купац има на 100-ину места испоруке. Пре се приказивало 

у извештају 1 партнер а 100-ину места испоруке. Сада се приказује 1 

партнер и 1 место испоруке. Нама треба на самом партнеру и на местима 

истовара да дефинишемо нешто где ћемо знати да је купац на централном 

снабдевању. Извештај треба да препозна и да повуче као да је куцано на 

свим његовим активним местима истовара.

ИИБ1: Ако вам ово треба онда се уноси место испоруке.



К1: Имам то и то је функционално када се куцала фактура 

на 100 истоварних места. На извештају се то и 

приказивало. То није проблем. Ово је сада друга ситуација. 

Када од једног места истовара на ком је куцана фактура, 

треба да се развуче информација на извештају „као“ да је 

куцана на свих 100 места а не само на једном... Надам се 

да сам био јаснији.

ИИБ1: Како да развучеш ако негде не унесеш за где та роба треба да иде. 

Негде мораш да унесеш где роба треба да иде. То и сада радите. Шта да 

мењамо?

К1: Баш то и желе да се развуче. Зато сам мислио да се некако на масци 

партнера придода још неко поље или неко старо ако може да се 

искористи... Па да то поље буде врста „информације“ о томе да се 

препозна партнер који је централно снабдеван и наравно да је активан...

ИИБ1: На фактури имаш један артикал са 500 комада а 100 је ишло на 

једно истоварно место, 300 на друго и 100 на треће и то да развучемо?

К1: Нећу да развлачим количине, него само информација за места 

истовара. Генерално речено, „као“ да је тако било фактурисано.



----- након два месеца...

Део 2 – трајање три сата

ИИБ2 и К2 су разменили по неколико усмених реченица, послата је 

понуда од стране ИИБ:

Потребно на извештају испорукапарнто додати КЛИК „централно 

снабдевање“, који даје приказ свих партнера, с тим што за партнере са 

карактеристиком „централни магацин“, прикаже број активних места 

испоруке као „МИ“, а за остале партнере број „МИ“ као и до сада, на које 

је испоручено.

коју је корисник прихватио, задатак је решен и пријава је 

затворена.



К1: У прилогу достављен принт скрин маске сви документи, са назначеним 

документом 140... који није добар, уз опис:  Документа из прилога су 

формирана ка ФИРМИ ЗЗ из непознатих разлога. Документ из претходних 

мејлова је избрисан али се вратио (видите прилог). Физички имамо или смо 

имали артикле (ранија документа), благајна се књижи, минуси се пеглају, 

прави се хаотично стање, пописи, слично је и са потрошним...

ИИБ: Ништа не разумемо. Шта се формирало а није требало? Да ли су то 

ови сви из прилога? Који програм их је формирао? Шта вам значи 

реченица: (наведен подвучен текст из описа). Шта конкретно треба 

исправити? Молим вас одговорите што пре да бисмо знали шта да гледамо.

------

К2: Консултовао сам се са мојим колегом - пошиљаоцем пријаве. Ни мени 

није ништа јасно. Пробаћу да дознам, па се јављам.

... мала пауза

ИИБ: Да ли сте дознали нешто?

К2: Решено.

ИИБ: Пријава затворена – корисник решио.

„воденица 2“

(К : ИИБ = 2 : 1)



Подршка

+

развој и пројектанти

Помоћ подршци у ИИБ за значајан део пријава,

пружају још два сектора – развој и пројектанти

Нема нерешивог, па макар и овако:



Шема решавања проблема

Ништа не мењај!

ДА НЕ

ДА

Шта ти је то требало!

НЕ

Хоће ли
пасти на твоју
одговорност?

НЕ

Прави се луд!

Зна ли још
неко да си ти

брљао?
Надрљао си!

ДАДА

НЕ

Сакриј и ништа не причај!

Можеш ли
окривити

неког другог?

НЕ

РЕШЕНО!

ДА

Ради ли ово?

Јеси ли ти нешто
брљао с тим?




