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Kaj omogoča program ELABORAT? 
 

ELABORAT omogoča izdelavo kompleksnih investicijskih ELABORATov, investicijskih 

projektov, investicijskih programov, dokumentov identifikacije IP, poslovnih in sanacijskih 

načrtov, načrtovanje finančnih tokov ...  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je narejen na osnovi metodologije Nove Ljubljanske banke in ustreza Uredbi o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ, ki velja od 17.06.2006 dalje. Program vključuje vse dodatne izračune, ki jih zahteva 

delovni dokument št. 4 Evropske unije in je nepogrešljiv pri prijavah na razpise za pridobitev 

subvencije pri projektih za EU. 

  

Program je na voljo v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku. 

 

Zajamčen prihranek časa 
 
Postopki v programu omogočajo visoko stopnjo avtomatiziranosti, hkrati pa vam program 

nudi popolno fleksibilnost. Prihranek časa v primerjavi z delom v preglednicah je 10-kraten. 

Celoten ELABORAT, poslovni načrt ali sanacijski načrt z vsemi potrebnimi izračuni je možno 

izdelati že v nekaj urah.  

 

 

 

 



Zadovoljstvo kupcev 
 
Program ELABORAT je prodan že v več kot 1.050 izvodih kupcem, ki izdelujejo ELABORAT-e 

za svoje potrebe ali za tržišče. Med kupci so tako velika podjetja kot so Luka Koper d.d., Krka 

d.d. , Kras d.d. Kot tudi srednja pa mala podjetja, ki izdelujejo poslovne načrte in ELABORAT-

e za svoje potrebe ali za tržišče.  

 

Operativne lastnosti 
 

• Pri izdelavi programa smo uporabljali metodologijo NLB. 

• Program ustreza Uredbi o enotni metodologiji... 

• Program vključuje vse izračune po delovnem dokumentu 4. 

• Enostaven vnos podatkov na mesečni ali letni ravni. 

• Izpisi so na letni ali mesečni ravni . 

• Vsi podatki so med seboj povezani. 

• Izdelava grafov je avtomatična. 

• Avtomatični prevodi v angleški, hrvaški in srbski jezik brez doplačila. 

• Omogočen je uvoz slik (datotek tipa jpg, bmp). 

• Program vključuje 140 možnih poročil. 

• Izbor poročil ročen ali na osnovi že pripravljenih kazal. 

• Izpis dokumenta možen na papir ali v pdf datoteko. 

• Elektronska pomoč je interaktivna. 

• Dodatna pomoč po telefonu in e-mailu. 

 

Zaradi navedenih lastnosti je delo izjemno hitro in učinkovito ter zanesljivo.  

 

Program samodejno: 
 

• Izdela časovne vrste mesečnih in letnih kalkulacij. 

• Izračuna potrebna obratna sredstva. 

• Vključuje obstoječa in načrtovana posojila v vse potrebne izkaze. 

• Izdela mesečne in letne izkaze uspeha. 

• Izdela mesečne in letne izkaze stanja. 

• Izdela mesečne in letne izkaze denarnih tokov. 

• Izračun donosnost naložbe (ISD, NSV, doba vračila). 

• Omogoča izračune občutljivosti naložbe s poljubnimi kombinacijami spremenljivk. 

• Izračuna kazalce uspešnosti poslovanja. 

• Izdela terminski plan. 

• Izdela kazalo z izbranim naborom poročil.  

 

 

 

 

 



Omejitve pri delu s programom ELABORAT: 
 

• Neomejeno število let poslovanja. 

• Neomejena prilagodljivost parametrov poslovanja. 

• Neomejeno število proizvodov ali proizvodnih skupin. 

• Neomejeno število ELABORAT-ov istočasno.  

 

Dodatne možnosti: 
 

• Vključitev DDV (avtomatična optimizacija plačila DDV). 

• Vključitev analize stroškov in koristi. 

• Avtomatični izračuni po delovnem dokumentu 4. 

• Avtomatični izračuni po tekočih cenah. 

• ELABORAT ali načrte se lahko dela sintetično ali analitično po skupinah proizvodov. 

• Kalkulacije (in učinki naložb) se lahko vnašajo na mesečni ali letni ravni. 

• Besedila se lahko shranjujejo v txt datoteke in ponovno uvažajo. 

• Besedila iz Worda in podobnih urejevalnikov besedila se lahko uvažajo s kopiranjem.  

 

 

CenikCenikCenikCenik::::    
    
 

Licenca* 1.897 EUR  

Dodatna licenca: 398 EUR 

Nadgradnja na verzijo 7.2  398 EUR 

Vzdrževanje programa 288 EUR 

Ostale storitve (instalacija, uvajanje, pomoč pri delu, tehnična podpora, 

vzdrževanje, svetovanje...) 
BREZPLAČNO 

 

 

*Cena licence vključuje izdelavo prvega investicijskega dokumenta brez vnosa besedila na 

osnovi pripravljenih podatkov.  

 

Za naročnike Vzdrževanja programa je nadgradnja brezplačna. 
 

Navedene cene ne vsebujejo 20% DDV! 

 

 
 


