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Брошура о производу

Наш производ (ФИНАНСИЈСКИ БИРО 804/в.1.0) представља оригинално софтверско
ЕСИР решење и продаје се као пакет производа  Cloud и локалног решења.

ВПФР функционише у Cloud- у, а инсталиран је на нашем професионалном
Dedicated Linux Apache серверу са cPanel-ом на x86_64 платформи високих
перформанси.

ЛПФР се налази на рачунару код клијента у локалном серверу, са својом базом
података која функционише без интернета.

Као платформа за развој софтвера коришћене су савремене Open Source
технологије тј. PHP као програмски језик на серверској страни, MySQL- Maria DB база
података, JavaScript, AJAX, jQuery, XML, UML, HTML, CSS и др.
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ВПФР

Комуникација са системом се обавља искључиво путем интернета и омогућава
симултани рад великог броја корисника без потребе додатних инсталација и
прилагођавања, по принципу интернет портала, са свим стандардним сигурносним
приступним протоколима.

Сваки корисник приступа систему користећи јединствено корисничко име и лозинку
а преко https:// протокола. За рад корисника није потребна никаква додатна
инсталација софтвера на било ком уређају који има приступ интернету.

За сваког корисника се дефинише:
 PEM сигурносни кључ који се иницијално генерише из PFX фајла уз употребу

JID-а и JID лозинке
 PAK за потписивање документа

Целокупан систем представља део нашег великог аутоматизованог књиговодственог
програма који се већ успешно користи у преко 1000 фирми у Србији почев од 2013.

Линк за пријаву на ЕСИР:  https://www.finansijskibiro.com/sajt/prijava.php до које се
иначе може доћи и са самог сајта https://www.finansijskibiro.com кроз одговарајуће
меније.

Упутство за инсталацију ВПФР-а

Цео систем је већ инсталиран на нашем специјализованом серверу и приступа му се
преко интернет сајтa (Cloud).

Подржани су углавном сви познати оперативни системи на desktop и laptop
рачунарима, таблетима, телефонима и потенцијално другим уређајима.

Програму се једноставно приступа помоћу било ког интернет претраживача (web
browser-a).
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ЛПФР

Софтер је инсталиран на рачунару корисника, у XAMPР окружењу и повезан је са
ЛПФР-ом. Визуелно функционални део идентичан је ВПФР софтверу са разликом у
начину пријаве.

Линк за пријаву на ЕСИР: http://localhost/fiskal/sajt/prijava.php.

Неопходан је читач картица, и валидна стандардна картица као безбедоносни
елемент.

За валидацију картице а приликом пријављивања на систем користи се ПИН
картице.

Упутство за инсталацију ЛПФР-а

Цео систем се једноставно инсталира на локалном серверу рачунара корисника и
приступа му се преко локалне адресе уз употребу било ког интернет претраживача.

За коришћење софтвера неопходан је рачунар или други одговарајући уређај.

За приступ програму довољно је отворити неки од интернет претраживача (Browser-
a) нпр. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge ...

У даљем упутству користићемо рачунар са инсталираним оперативним системом
Windows 10  и интернет Browser Mozilla Firefox 98.0.1

Подржани су углавном сви познати оперативни системи на desktop и laptop
рачунарима, таблетима, телефонима и потенцијално другим уређајима. Програму се
једноставно приступа помоћу било ког интернет претраживача (web browser-a).
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