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Bus Logic ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА



ПОНУДА ПАКЕТА ЗА еФИСКАЛИЗАЦИЈУ

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА је портал намењен правним лицима, односно, компанијама које користе 
услуге превоза својих запослених до и од радних локација кроз развијену мрежу превоза аутопревозника, 
односно поручивању АУТОБУСКИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА и ПРАВА НА ВОЖЊУ АУТОБУСКИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ 
КАРАТИЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ које у њихово име обављају њихове компаније.

Производ, кроз употребу, омогућава аутопревозницима увид у различите типове извештаја, који могу бити од користи за 
сагледавање потреба неопходних за обављање, развој и унапређење делатности, што им даље омогућава да увек буду 
спремни на прилагођавање потребама тржишта, да испрате потребе клијената и крајњих корисника, као и да понуде нова 
решења у циљу њиховог задовољства. Такође, кроз лако и једноставно сагледавање целокупних прихода, остварених кроз 
овај вид продаје, и увидом у структуру коришћења њихових услуга, могу развијати разне нове моделе и пакете услуга које 
би понудили својим сталним и будућим корисницима.

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА је флексибилан и подложан је развоју. Као такав, у потпуности се може прилагодити 
жељеном дизајну, неопходној функционалности и осталим потребама како аутопревозника, тако и њихових клијената, али 
је такође у потпуности развијен да испрати све тренутне и будуће законске захтеве од стране надлежних органа Републике 
Србије.

ЦИЉ постојања и развоја овог производа компаније Bus Logic DOO јесте омогућавање брзе, једноставне и ефикасне 
комуникације између аутобуских превозника и крајњих корисника њихових услуга (путника). Крајњи корисници (путници 
из категорије запослених лица), у овом систему, немају обавезу да директно комуницирају са компанијом аутопревозника, 
односно немају додатних обавеза око куповине или продужавања права на вожњу својих МЕСЕЧНИХ, ГОДИШЊИХ или 
неког другог облика АУТОБУСКИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА, већ у њихово име то обавља компанија послодавац. 
АУТОБУСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КАРТИЦЕ које се налазе код крајњих корисника, односно запослених, након потребних акција 
које изврши компанија послодавац и процеса које изврши компанија аутопревозник, аутоматски постају АКТИВНЕ и 
ВАЛИДНЕ у возилима аутопревозника, у зависности од захтеваног, односно одобреног ПРАВА НА ВОЖЊУ. Овим процесима 
избегавају се гужве, односно, врши се растерећење продајних места аутопревозника, смањују се могућности грешке при 
издавању АУТОБУСКИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА или продужавању ПРАВА НА ВОЖЊУ чији су носиоци, коју изазива 
људски фактор и убрзава се цео поступак рада за све стране које учествују у овом процесу.

Неке од ПРЕДНОСТИ оваквог система су:

Брза, онлине, комуникација између компаније аутопревозника и компаније клијента о којој остаје траг у дигиталном 
облику.
Уштеда времена приликом поручивања права на вожњу за запослене јер се комплетан захтев за израду, допуну и 
активирање аутобуске електронске картице врши без одласка на неко од продајних места аутопревозника.
Растерећење продајних места аутопревозника.
Израда документације, која настаје овим путем, је аутоматизована кроз разне онлине процесе, што доводи до аутоматског 
генерисање предрачуна приликом завршетка процеса поручивања од стране клијента и аутоматског генерисање рачуна 
након што банка обради трансакцију о плаћеном предрачуну од стране клијента.
Документација која настане овим процесима, истог тренутка је доступна како компанији аутопревозника тако и компанији 
клијента. Приступ документацији је брз, лак, једноставан и доступан у сваком тренутку, за било који документ од тренутка 
првог процеса.
Смањење могућности грешке при издавању АУТОБУСКИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА или продужавању ПРАВА НА ВОЖЊУ 
чији су носиоци, изазване људским фактором.
Једноставнији и поузданији процес контроле МЕСЕЧНИХ, ГОДИШЊИХ или неког другог облика АУТОБУСКИХ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА.
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ПОНУДА ПАКЕТА ЗА еФИСКАЛИЗАЦИЈУ

АУТОПРЕВОЗНИК КЛИЈЕНТ

ПОРТАЛ ЗА
ПРАВНА ЛИЦА

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА представља електронски фискални уређај (ЕФУ), комбинованог ЕСИР типа и то:

Софтвер на рачунару (ПОС)
Модул (део) система за планирање пословних ресурса (ЕРП)
Посреднички сервис - тип ЕСИР-а који пружа кориснику интерфејс за рад, издаје самостално фискалне рачуне, али има и 
могућност интеграције са другим информационим системима (middleware)

Као такав подржава врсте и тип рачуна у складу са класификацијом ЕСИР-а из категорије напредни.

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА представља интернет портал, развијан PHP и JavaScript програмским језицима, 
користи SQL базу. Као издвојени део Bus Logic платформе, посвећен је, и у потпуности повезан управљању односима са 
клијентима (Customer relationship management - CRM), као другим засебним делом Bus Logic платформе посвећене 
аутобуским превозницима. Развијен у потпуности од стране једног произвођача, у складу са потребама тржишта и 
годинама искуства у грани саобраћаја, овај део система је прилагођен свим, до сада уоченим, потребама јавног превоза 
путника и аутопревозничких компанија.

Може се активирати (инсталирати):

Директно у пословном простору
Путем интернета (cloud сервиса)
Самоинсталацијом (инлсталира корисник)

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, у складу са прописаним обавезама од стране Пореске управе Републике Србије, 
подржава оба типа процесора фискалних рачуна (ПФР-а) и то:

В-ПФР (ВИРТУЕЛНИ процесор фискалних рачуна), користећи дигитални сертификат фајл. Повезивање са В-ПФР-ом 
остварује уз помоћ:

Бежичне Wi-Fi конекције;
Мобилне мреже;
Ethernet-а.

Л-ПФР (ЛОКАЛНИ процесор фискалних рачуна), када није у могућности да оствари комуникацију са В-ПФР-ом из било ког 
разлога.

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, може се покренути са било ког рачунарa или преносног рачунар, и подржава 
оперативне системе Windows 7 и новији, MAC OS X 10.x и новији, Linux Ubuntu 14.04 и новији, Linux Fedora 30 и 
новији. Такође се може користити и на паметним телефонима или таблет уређајима, где подржава оперативне 
системе Android 7 и новији као и iOS 10 и новији.

BUS LOGIC ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ЛИЦА је ЕСИР сертификован од стране ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и као 
такав у потпуности је прилагођен новом моделу ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ.



ПОУЗДАНО, ПРОВЕРЕНО, ЈЕДНОСТАВНО И ЈЕДИНСТВЕНО РЕШЕЊЕ

ЗА еФИСКАЛИЗАЦИЈУ

АУТОБУСКИХ ПРЕВОЗНИКА И АУТОБУСКИХ СТАНИЦА

УСАВРШЕН ЗА АНДРОИД ПЛАТФОРМУ

РЕЗУЛТАТ ДУГОГОДИШЊЕГ ИСКУСТВА BUS LOGIC ТИМА

О Л-ПФР-у 
 
ЛОКАЛНИ ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА
компоненти еФискализације прописан
Електронског фискалног
Обвезници фискализације га могу
издавање рачуна) који је акредитован од стране
своје обавезе прописане новим моделом
 
Његова намена је да к
омогућава сценарио фискализације са нестабилном интернет везом (односно, омогућава 
издавање фискалних рачуна и без интернет везе).
 
Налази се на пословним локацијама пореских об
елементом који се пореским обвезницима издаје на паметној картици (свака паметна 
картица има свој сопствени безбедносни елемент и порески обвезник може имати више 
паметних картица за издавање фискалних рачуна). Другим р
безбедносни елемент пореског обвезника за примену дигиталног потписа на фискални 
рачун. 
 
Л-ПФР обавља исте функције као и В
реалном времену. Да би се успоставила контрола над њиховим ра
даљинска ишчитавања. Ако је ишчитавање успешно, Л
од СУФ система. 
 
Захтев се шаље безбедносном елементу издатом пореском обвезнику, уместо 
безбедносном елементу интегрисаном у В
ради у офлајн режиму јер интернет није увек доступан.
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