
 
 

SAOP iCenter – Prikaz lokacije stranke – Potovalni načrt 
1 od 4  

SAOP iCenter 
Prikaz lokacije stranke – Potovalni načrt 

 
V šifrantu strank imamo med ostalim zabeležene tudi naslove vseh naših strank – kupcev, 

dobaviteljev, ki jih uporabljamo za pripravo in razpošiljanje dokumentov – računov, ponudb, 

dopisov,....  

 

Včasih želimo pogledati kje se stranka nahaja tudi na zemljevidu – npr. ko jo želimo obiskati, 

ko želimo vozniku dati navodila kam dostaviti blago,… Če je naše delovno mesto povezano z 

internetom to lahko storimo enostavno neporedno iz iCentra s klikom na gumb  

(Zemljevid), ki ga najdemo na preglednicah strank, odpremnih nalogov in vnosu potnih 

nalogov. 

 

 
 

 
Pri tem se poslužujemo javno dostopnih storitev, ki so dosegljive v svetovnem spletu. Zaradi 

točnosti in ažurnosti zemljevidov se poslužujemo različnih zemljevidov za naslove v Sloveniji 

in ostalih državah. 

Slovenski naslovi 
Slovenske naslove prikazujemo s pomočjo spletnega mesta http://zemljevid.najdi.si. 
 

 

http://zemljevid.najdi.si/
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Naslovi izven Slovenije 
Slovenske naslove prikazujemo s pomočjo spletnega mesta http://maps.google.com. 
 

 

 

http://maps.google.com/
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Priprava potovalnega načrta izven Slovenije 
Zemljevidi, ki jih uporabljamo za lociranje strank izven Slovenije nam omogočajo tudi 

enostavno pripravo potovalnega načrta v treh korakih. 

• Na preglednici izberemo prikaz lokacije z gumbom  
• Na oknu z zemljevidom izberemo Prikaži navodila za pot 

 
• V odhodno polje (podatek A) vpišemo začetno lokacijo potovanja in izberemo Prikaži 

navodila 
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• Odpre se nam okno, ki na levi strani prikazuje opis potovalnega načrta in na desni 
prikaže zemljevid poti. Če obstaja več možnih enakovrednih predlaganih poti lahko 
med njimi preklapljamo na levem delu ekrana in si tako ogledamo tudi alternativne poti. 

 
 
 
Opisana izdelava potovalnega načrta je možna samo za države, ki imajo vnesene podrobne 
načrte v Google maps. 
 
 
 
V Šempetru pri Gorici, 22. julija 2009      Peter Rodman 
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