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Digitalizacija celotnega poslovanja

Z nami do digitalizacije
celotnega poslovanja

Business Solutions - Power your Business

V podjetju Business Solutions vam nudimo
širok nabor storitev in rešitev, s katerimi
vam bomo pomagali digitalizirati celotno
poslovanje, od upravljanja financ, vodenja
poslovanja do spletnih rešitev.
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Kazalo

Business Solutions - Power your Business

Projektno vodenje
0.0

delovanja

>
>
>

Informacijska infrastruktura
>
>
>
>

hramba podatkov v oblaku

varnostno shranjevanje podatkov

>
enostavno vodenje bonitet, dopustov in odsotnosti
kariernega razvoja

Proizvodnja
>
>
>
>

optimizacija proizvodnega procesa
sledenje in spremljanje proizvodnih dogodkov

>
>

nadzor nad celotnim poslovanjem
avtomatizacija poslovnih procesov
podatkovnih virov

rešitve za poenostavljeno vodenje projektov in

>
>

optimalna razporeditev delovnih nalog in spremljanje
napredka

>

Delo v pisarni
>
>
>

Management
>
>
>

Odnosi s strankami in partnerji

napredne rešitve za vzpostavitev sodobnega
delovnega mesta in delo od doma
centralizacija vseh podatkov
enostavna obdelava in obvladovanje
poslovnih dokumentov

strukturiran in sistemsko voden nabavni proces

>
>
>

avtomatizacija marketinških aktivnosti in usklajevanje
s prodajo
napredna spletna mesta, portali in aplikacije za

zahtevkov strank
napredni portali in rešitve za organizacijo in vodenje
aktivnosti B2B

Terensko delo in prodaja
>
>

samodejen zajem podatkov o opravljenem delu in

>

Marketing
>
>
>
>

celovito upravljanje odnosov s strankami na vseh kanalih

Javne storitve
>
>
>

odkrivanje anomalij v distribucijski verigi, upravljanje

>

platforma za stranke za dostop do podatkov o lastni

IoT – rešitve interneta stvari
>
>
>

poslovodskih postopkov
zagotavljanje zakonske skladnosti in

>
>
>

>
>
>
>

napredne platforme za spletno prodajo
avtomatizacija prodajnih aktivnosti
napredna programska oprema za
maloprodajne blagajne

>
>
>

avtomatizacija proizvodnih in poslovnih procesov
proizvodnih procesov
izboljšano upravljanje varnosti, zaupnih informacij
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1.0

Informacijska infrastruktura

Informacijska
Infrastruktura

Business Solutions - Power your Business

Prednosti dobrih in zanesljivih sistemskih rešitev:

01

02

in zanesljive poslovne in informacijske infrastrukture.
Slednja mora brezhibno podpirati poslovne procese,
delovati hitro in zanesljivo ter se nenehno prilagajati
novim zahtevam okolja. Izbira dobrega in zanesljivega

03

04

Prispevajo k visoki
produktivnosti.

razvoj podjetja.

njeno virtualizacijo. S hrambo podatkov v oblaku Microsoft Azure
samega sistema in prepustite to v celoti naši ekipi.

-

po katerih se bodo brez zamud pretakali tako poslovni podatki kot
obogatene vsebine.

Sistemska programska oprema
shranjevanje podatkov so usklajene z zahtevami poslovnih funkcij.
vanju sistemske programske opreme, kot so operacijski sistem,
gonilniki in komunikacijski programi. Pri tem tesno sodelujemo z
vami pri izboru rešitev, ki so prilagojene vašim potrebam.

ter pripravo informacijskih okolij za preizkušanje novih procesov in
modelov.

Sistemska podpora
uspešno delovanje podjetja. Z ekipo izkušenih strokovnjakov vam v
podjetju Business Solutions nudimo strokovno sistemsko podporo

Z vpeljavo naprednih rešitev za varnostno shranjevanje podatkov
vzpostavite prilagojene postopke kopiranja podatkov glede na njihovo poslovno vrednost. V primeru prekinitve procesov zaradi okva-

sistemov ERP, ki zahtevajo neprekinjeno podporo.

vzpostavite poslovanje, tudi v primeru okrevanja ob katastrofalnih
dogodkih.

7
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2.0

Management

Management

Business Solutions - Power your Business

Prednosti:

Microsoft Dynamics 365 Business Central

01

Dynamics 365 Business Central je najbolj razširjena in najnaprednejša poslovna aplikacija na svetu, ki

nad poslovanjem.
02

standardnih poslovnih procesov zajema rešitev tudi operativne in obrobne poslovne procese v isti aplivanje v svoji dejavnosti. Zagotovite si celovito sliko poslovanja in pridobite sistem, ki vam ga ni treba

ter zadovoljstvo strank.
imeti popoln nadzor nad poslovanjem ter z relevantnimi
integrirani informacijski sistem ERP, ki je nepogrešljiv in
temeljni element za poslovanje podjetja in rešitve BI, ki
berejo in vizualizirajo zbrane podatke iz ERP.

AllForAdriatics

03

04

V podjetju Business Solutions skrbimo za jezikovno in zakonodajno lokalizacijo poslovnoinformacij-

in nadzorovanja uspešnosti
ter zahtevami.

9

Management

2.0

Business Solutions - Power your Business

Microsoft Power BI
ljate v managementu, proizvodnji, pri prodaji in vodenju projektov.

lahko dostopate od kjerkoli in kadarkoli. Prikaz se samodejno prilagodi uporabniški napravi, celo mobilnemu telefonu.

Kepion
-

nih enot v enovit pogled za celotno skupino. Kontrolingu in vodstvu
zagotovite takojšnje informacije za usmerjanje podjetja k ciljem,

SQL Analysis Services
ška vprašanja, ki se navezujejo na prihodnost poslovanja, vodjem
in zaposlenim na operativni ravni pa ponudite informacije v realVsestransko orodje lahko preprosto prilagodite poslovnemu procesu in posameznikovi vlogi v podjetju.

Zakaj je Microsoft
Dynamics 365 Business
Central
rešitev za vas?
>

Tehnološko najbolj napredna in razširjena poslovna
aplikacija na svetu.

>

>

Rešitev all-in-one: standardni poslovni procesi,
operativni in obrobni poslovni procesi.

>

>

Zmogljiva, stabilna, prilagodljiva, strukturirana in
obvladljiva rešitev.

>

Skalabilnost sistema v primeru širitve podjetja
in/ali dejavnosti podjetja.

>

Standardizirana rešitev, ki je povezljiva s
številnimi drugimi aplikacijami brez posegov ali
predelav.

>

prilagoditve in nadgradnje glede na specifike ter
potrebe strank.
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3.0

Prednosti:

Microsoft Dynamics 365 Business Central

01
postopkov.
Poslovno okolje se danes spreminja hitreje kot kadarkoli
posebej pomembne.
Z uvajanjem sodobnih poslovnoinformacijskih sistemov
in drugih digitaliziranih rešitev lahko preprosteje in
storitve, se hitreje prilagajamo zakonodajnim
poslovne procese.

02

03

04

-

Sistem je vedno skladen z
zakonodajo, omejitev ni, saj je
Z vgrajeno poslovno inteligenco

Microsoft Dynamics 365
-

13
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4.0
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Kadrovska

Prednosti digitalizacije kadrovske funkcije:

01

02

03
napredovati, gradi svojo uspešnost na zaposlenih. Za
vas nudimo celoten nabor rešitev HRM, s katerimi
pospešili rutinske in administrativne postopke.

Power Registration |

pomaga graditi pozitivno delovno
klimo.
dopustov in odsotnosti ter
zagotavlja skladnost z zakonodajo.
med zaposlenimi, sodelovanje in
interno povezovanje.

04

Power Planning |

prošnje v zvezi z delovnim procesom.

Microsoft Dynamics 365

jali karierni razvoj in kompetence sodelavcev ter merili njihovo

nimi cilji in zakonodajo. Pregled nad kompleksnimi kadrovskimi
ne zahteve, ki narekujejo organizacijske spremembe, od prerazporejanja do novih zaposlitev.

Upravljanje zaposlenih
-

odobravajte dopuste, spremljajte potne naloge in obravnavajte vloge o odsotnosti, zaposlenim pa podarite dragoceno orodje, s kate-

AllForTeam HRM

redno na delovnih centrih. S takojšnjimi vpogledi in analizami pora-

ja za osebnostno in karierno rast ter samostojno oddajali delovne
zahtevke.

Kadrovska evidenca
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5.0

Proizvodnja
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Proizvodnja

01

02

produktivnost in preglednost proizvodnih procesov,
zagotavljate kakovost in skladnost izdelkov z
regulativami in zahtevami kupcev in tako na dolgi rok
predpisi in standardi zahtevajo podrobnejše sledenje

Power MES |

Optimizacija celotnega
proizvodnega procesa.

-

preglednost proizvodnje.

03

Zagotavljanje kakovosti in
skladnosti izdelkov z regulativami

04

Sledenje in spremljanje

05

zgolj z napredno informacijsko tehnologijo.

Power Planning |
-

aktivnosti na daljavo.

-

MRP

Sistemi za spremljanje proizvodnje
poteka pri vseh aktivnostih – od izdaje proizvodnega naloga do njetako s strojno mehanizacijo kot s sistemom ERP, lahko zaposleni

dni proces.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Prednosti digitalizacije proizvodnje:

-

in samodejno izdate delovne naloge ter izdelate podrobnejši ter-

vilo simulacij plana in potrdite vam optimalnega.

-

Power Display |
-
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6.0

Prednosti:

01
Standardizirani in strukturirano vodeni nabavni procesi
imajo velik vpliv na poslovanje. Uspešna podjetja tako
za strateško nabavo in redno nadgradnjo orodij za
operativno nabavo. S celovito poslovnoinformacijsko
rešitvijo Microsoft Dynamics 365 Business Central

koraku procesa.

Strukturiran in sistemsko

-

02

v izboljšanem in bolj stabilnem poslovanju in racionalizaciji nabavnih stroškov.

Kepion

03

04

Microsoft Dynamics 365 Business Central

S sodobno programsko opremo, ki temelji na platformi Microsoft Business Intelligence, lahko enostav-

dejavnosti na dnevni ravni z

nabavo, proizvodnjo in prodajo.

19
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7.0

poslovanje
in logistika

01

Enostaven nadzor nad

02

03

04

Power WMS
me, izvajate brez prepisovanja podatkov in papirnatih dokumentov.
-

Višja produktivnost in manj

Power Logistics
-

strank.

21
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Digitalizacija
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Zakaj

digitalizacija?

grirani poslovnoinformacijski sistem in z njim povezane rešitve, ki nam
ter

vzpostavimo ali prevetrimo vzpostavljene
poslovne procese, poenotimo standarde v organizaciji, racionalizi

>
>

Višja produktivnost

administracije

Stopite z nami na pot digitalne
preobrazbe.
vsakem koraku.

Podjetja, ki so stopila na pot
digitalizacije, so uspešnejša, saj

povezuje v koherentno in povezano celoto.

resurse, izdelujejo kakovostne
storitve in proizvode, se
prilagajajo spremembam ter
razumejo svoje zaposlene, kupce in
poslovne partnerje.

>

Višja dodana
vrednost podjetja

>

>

Zmanjšanje napak
in anomalij

>

stroški
izdatkov

>
>

strank
nadzor virov

>
>

poslovanja

>
>

Hitrejše prilagajanje

>

Višja kakovost
informacij

>

Boljše upravljanje

23
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8.0

Projektno vodenje

Projektno
vodenje
ne glede na panogo. Z rešitvijo platform

Business Solutions - Power your Business

Prednosti:

01

Rešitev AllForTeam poenostavlja vodenje
agilni proces vodenja projektov.

02

AllForTeam Portal
Vgrajeni gantogrami, pregledi Kanban ter intuitivni grafikoni poenostavljajo nadzor
-

Microsoft Project in Project Operations pomagata

Microsoft Dynamics 365 Project Operations
03

in na terenu.
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9.0

Delo v pisarni

Delo v pisarni

Business Solutions - Power your Business

Prednosti:

01

Programa Microsoft 365 in
kjerkoli in kadarkoli, tudi od doma.

02
datotek ter organizacijo ekip.
kjerkoli in kadarkoli in je bolj kot na lokacijo vezano na
365, SharePoint in Power DMS, lahko vzpostavite

03

04

zadovoljstvo zaposlenih.

Microsoft 365
je oplemenitena z inovativnimi rešitvami za sodelovanje in deljenje
zaposlenim zagotovite najsodobnejša orodja za ustvarjalno delo,
avtomatizacijo postopkov in poenostavitve vsakodnevnih opravil.

dokumentov.

Microsoft Teams
Vzpostavite inovativne pristope pri sodelovanju med zaposlenimi,
ne postopke, znanje in ideje sodelavcev z informacijami iz siste-

Power DMS
dokumentov v skladu z njihovimi vlogami in pooblastili. Vzpostavite
nih procesih skupinsko delajo z dokumenti in drugimi vsebinami.

Celovita rešitev brezpapirnega poslovanja ponuja enoten zajem
Obvladovanje poslovne dokumentacije in delovnih tokov poenostavi vodenje in pospeši izvajanje delovnih postopkov. Dokumenti in

27
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10.0

Marketing
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Marketing

Microsoft Dynamics 365 Marketing

Prednosti digitalnih marketinških aktivnosti in naprednih
spletnih rešitev:

01

marketinške aktivnosti na spletno

Z Dynamics 365 Marketing boste lahko bolj kontinuirano in redno utrjevali svoje stike in tako
te procese utrjevanja stikov, od potencialnih strank do zvestih kupcev. Pridobite celovit vpogled v

skupino.
02

vite digitalne marketinške aktivnosti, s katerimi bomo

Napredne spletne rešitve
avtomatizirajo marketinške
prodajo.

da ti postanejo stranke ter pozneje zvesti ambasadorji.
Aktivnosti podpremo z naprednimi tehnološkimi orodji,
ki bodo avtomatizirala marketinške aktivnosti in jih
uskladila s prodajo.

-

03
sistema, enkratnim vnosom, hitrim premikom informacij in mobilnosti.

Predstavitvene spletne strani
Za vas bomo vzpostavili napredno in zanesljivo spletno mesto, optimizirano za vse mobilne
tako do uporabnikov kot do vas, ki boste stran urejali. Spletne strani so zasnovane na Umbracu,
novodobnem odprtokodnem sistemu CMS, ki ima varnostne sisteme na najvišji ravni in ponuja

Digitalni marketing

jevati stike in potencialne stranke spremenili v zveste kupce.

Kreativne rešitve
-

S kreativnimi in domišljenimi rešitvami poskrbimo, da bodo vaše

-

-

-

in potrebam, ciljnim kupcem in kanalu objave.

bodisi samostojne rešitve ali del spletnih rešitev, trgovin ali portalov B2B. Pri izdelovanju mobilnih
rešitev uporabljamo zanesljive in tehnološko varne mehanizme, ki zagotavljajo varnost delovanja
alnim svetovnim trendom.

-

29

Potek digitalizacije
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Kako poteka proces
digitalizacije?
6 mesecev
pred zagonom

5 mesecev
pred zagonom

Analiza procesov
- Analiza poslovnih procesov
- Izdelava dokumentacije

pred zagonom

3 mesece
pred zagonom

Razvoj in testiranje
- Predlog nujnih fukcionalnosti

- Razvoj dodatnih rešitev
- Testiranje sistema

- Nastavitve sistema
- Priprava testnega okolja

pred zagonom

Implementacija poslovnoinformacijskih rešitev je dolgotrajen in zahteven proces,
ki zahteva jasno in preverjeno metodologijo ter tesno sodelovanje med izvajalcem
implementacije in prihodnjim uporabnikom sistema.
V podjetju Business Solutions smo razvili lastno metodologijo implementacije,
Metodologija IPM temelji
na znanju in izkušnjah, ki smo jih pridobili pri številnih uspešno izvedenih implementacijah, ter je neposredno povezana z orodji in rešitvami, ki so nastale kot plod našega
znanja.

1 mesec
pred zagonom

Dan D

Od zagona dalje

Namestitev

Zagon sistema

Podpora

- Prenos podatkov
- Potrditev funkcionalnosti
- Dodatno usposabljanje

- Razvoj dodatnih rešitev
- Testiranje sistema

- Optimizacija sistema
- Podpora uporabnikom
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Prodaja
dljivi prodajniki, ki se lahko hitro prilagodijo okolju,

Prednosti:

01

Neposredna povezava spletne
trgovine s sistemom ERP.

03

Enostavno usklajevanje in

04

Celovita programska oprema za

-

Z naprednimi pametnimi orodji lahko zaposlenim
olajšate komunikacijo s strankami, jim podate orodje
mesta z naprednimi rešitvami za maloprodajo.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Sales
-

zahteve strank. Popolna povezljivost sklopov, oddelkov in podatartiklov, statistiko kupca in celovito revizijsko sled dogodkov.

02

Z Microsoft Dynamics 365 Sales pridobite najboljše prakse vodenja
kupcev v celotnem prodajnem procesu, ki jih v Business Solutions
uskladimo s posebnostmi vaše dejavnosti in trga. Pomagamo vam,

Power Retail

Kepion

ve s sistemom ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central/

Optimizirajte prodajne postopke z naprednim orodjem poslov-

Maloprodajne rešitve

finance.

prodajo, zalogami in nabavo.
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11.0

Prodaja - Spletna prodaja

Prodaja
Spletna prodaja

Business Solutions - Power your Business

Prednosti:

01

02

Napredna spletna platforma, ki

ki generira prodajo 24/7.

03
redno nakupuje na spletu. Spletne trgovine danes
niso samo izbira, ampak nujni pogoj za uspešno
prodajo potrebujete tudi uspešno strategijo, s katero
boste pripeljali pravo ciljno skupino v svojo spletno
brezhibno nakupno izkušnjo ter jih z redno in avtomatizirano komunikacijo k sebi privabljali vedno znova.

reševanja reklamacij.
04

Neposredna povezava spletne

spletno trgovino spremenila v neutruden prodajni motor, ki bo generiral prodajo 24/7. Pomagali bomo privabiti ciljne stranke, jim ponudili

AllForNextGen

AllForEcommerce

cije, ki generira prodajo skozi socialne interakcije. Intuitivna in uporabniku prijazna platforma je tako obenem spletna trgovina multirirajo vsebino. Rešitev ustreza spremenjenim zahtevam sodobne-

je vse, kar potrebujete za uspešno spletno trgovanje – spletno trgovino z integriranim sistemom ERP in uporabniku prijaznim vmesnikom za vnos artiklov, avtomatizacijo e-pošte in pogovorne robote
za komunikacijo s strankami, sistem nagrajevanja, rešitev za vzpo-

Platforma je zaradi svoje modularnosti izjemno prilagodljiva in pri-

kam vaše dejavnosti in preferencam ciljnih kupcev, tako da bo spletna trgovina privabljala prave ljudi s pravimi produkti.

Prodajna platforma naslednje generacije
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12.0

Odnosi s strankami in partnerji

Odnosi s
strankami
in partnerji
Zagotovite brezhibno podporo svojim strankam in
partnerjem. V podjetju Business Solutions nudimo
najboljše tehnološke rešitve za upravljanje odnosov s
strankami in partnerji, ki jih prilagodimo specifikam vaše
prilagodite svojo interakcijo z njimi na podlagi podatkov

Business Solutions - Power your Business

Prednosti:

01

02

03

Prilagajanje aktivnosti na podlagi
vedenju kupcev.

04

Napredne platforme in rešitve
za organizacijo in vodenje
aktivnosti B2B.

Microsoft Dynamics 365 Customer Service

Portali B2B

voljstvo svojih kupcev s celovito digitalno podporo za upravljanje
odnosov s strankami, ki v eni aplikaciji povezuje klicne centre, splecenih podatkov o vedenju svojih strank prilagodite svojo prihodnjo
interakcijo.

Za vzpostavitev uspešnega poslovanja je nujna digitalizacija vseh
poslovnih aktivnosti, tudi odnosov s poslovnimi partnerji. Z napre-

AllForTeam Support
Sledljivost zahtevkom

cije o prodajnih aktivnostih B2B.

-
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Namenske rešitve in rešitve po meri
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Namenske rešitve in
rešitve po meri
Standardne poslovne

stopite z nami v stik. Za vas bomo
razvili rešitev, ki bo popolnoma prilagojena
AllForConstruction
za dosego uspešnih projektov. Rešitev zajema vse spektre grad-

nosti delavcev.

-

-
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13.0

Terensko delo
in prodaja

Prednosti:

01

02

vgrajenimi procesi, oddaljenim nadzorom in portali
izvedbe.

03

AllForFieldSales
Specializirana rešitev za terensko prodajo olajša in poenostavlja delo zastopninih informacij le z enim klikom. Rešitev odpira popolnoma novo dimenzijo prodaje

Strankam nudi pregled nad
izvajanjem storitev na terenu v

podatkov o opravljenem delu

AllForFieldService
stavna in preprosta, saj lahko serviser uredi postopke s preprostim klikom na tablici
ob odhodu.

Microsoft Dynamics 365 Field Service
Z napredno rešitvijo lahko optimizirate delo na terenu, odkrijete, diagnosticirate in
-
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14.0

Javne storitve
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Javne
storitve

Prednosti:

01

02

AllForUtility Waste Management
Ravnanje z odpadki

AllForUtility Network Management

Popoln sistem za celovito urejanje storitve ravnanja z odpadki.
-

-

zapisov, izdanih s strani agencije ARSO.

porabe materiala in storitev, fakturiranje del, zajema pa tudi nujne
statistike.

AllForUtility Construction

AllForUtility Portal in App

03
energentov, komunalnih storitev, upravljanja stavb,

04

informacijski sistem, ki nudi tako podporo pri

Portal in mobilna aplikacija

-

gradbenemu sektorju in podjetjem, ki upravljajo projekte gradnje

upravljanju odnosov s strankami.

05

AllForUtility Billing Management

AllForUtility Energy Supply
Oskrba z energijo
-

samodejno generirajo.

Upravljanje gradbenih del

namenjen podjetjem, katerih dejavnost je distribucija energije s
energije.

strojev.

v enotno in elegantno rešitev.

AllForUtility Meter Management App

AllForUtility Building Maintenance

Aplikacija za upravljanje števcev

tralizira vse podatke v enem sistemu. Rešitev odpravlja potrebo po

ga sklada. Rešitev je primerna za podjetja, ki delujejo na podroposlovnih objektov.
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15.0

Business Solutions - Power your Business

interneta stvari
uporabi.
podatkov pomagamo podjetjem vzpostavljati sodobna in napredna delovna
okolja, kjer so poslovni in operativni procesi avtomatizirani, nadzorovani in
povezani v enotno poslovno logiko.

Power Attendance |

Prednosti:

01

03

AllForSmartFactory

02
rešitve Power Attendance je integracija s poslovnoinformacijskim
sistemom Business Central in je tako vpeta v celoten poslovni in
proizvodni proces podjetja. Pravice in dostopi so tako poenoteni glede na vlogo v podjetju ali konkretno akcijo – recimo dovoljen dostop
potnega naloga itd. Rešitev je plod lastnega razvoja in je zato popolnoma prilagodljiva glede na specifike poslovanja podjetja.

spremljanjem podatkov operacij na proizvodnih napravah in strojih.
-
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Zakaj izbrati BS?

Business Solutions - Power your Business

Zakaj
Business Solutions
> Ker smo zanesljiv in preverjen partner

>

Kot vodilni ponudnik poslovnih rešitev Microsoft podjetjem v zasebnem in javnem sektorju zagotavljamo prilagojene
poslovnoinformacijske sisteme na osnovi programskih izdelkov in storitev Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 in
Microsoft Azure.

tako zagotavljamo najnaprednejše rešitve, da ste vedno korak pred konkurenco.

>

> Ker smo z vami na vsakem koraku digitalizacije
Digitalizacija je zapleten in dolgotrajen proces, zato potrebujete zanesljivega partnerja s širokim
spektrom znanj. Pomagali vam bomo pri vsakem koraku implementacije, tudi pri konfiguraciji in
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500+
implementacij

400+
certifikatov

22+
let delovanja

pri njihovi uporabi.

>
me na enem mestu zagotavljamo podporo za vse ravni poslovnoinformacijskega sistema. Vse vaše oddelke tako
dobavitelje.

150+

BS Celje

BS Nova Gorica
Velika pot 15
Slovenija

Slovenija

Slovenija

Slovenija

E info@b-s.si

E info@b-s.si

E info@b-s.si

E info@b-s.si

BS Beograd
Jurija Gagarina 22a

Zlatarska 14

Srbija
+381 64 822 1551
E info@b-s.rs

Hrvaška
+385 1 61 91 275
E info@b-s.hr

BS Banja Luka
Bosna in Hercegovina
+387 65 922 192
E info@b-s.ba

