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WebVasco 

 
Navodila za administracijo uporabnikov in baz 

 
Ob instalaciji WEB VASCO na strežnik vsak računovodski servis dobi admin uporabnika z 
katerim lahko dodaja nove uporabnike v program ter se jim določi pravice. Postopek dodajanja 
novega uporabnika je opisan v nadaljevanju in je sestavljen iz 3 korakov:  
1-Vnos uporabnika,    2-Dodelitev pravic dostopa in     3- Aktivacija baze. 
 

1. Vključitev novega uporabnika 
V meniju 8.2. (Administracija 
dostopov uporabnikov) se prikaže 
seznam obstoječih uporabnikov in 
njihovih pravic. Uporabnik Admin, 
kateri je namenjen administriranju 
drugih uporabnikov mora ostati 
nespremenjen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Vnos in popravljanje uporabnika 
Z klikom na gumb [F2 Nov] se odpre 
okno za vnos novega uporabnika, z 
enter pa se popravi obstoječega. 
Uporabnik je oseba iz podjetja za 
katerega se vodi računovodstvo v 
servisu. V vnosno masko najprej 
vnesemo Uporabniško ime in geslo, 
po potrebi pa še kako opombo za 
našo evidenco. 
 

 
 
 
 
 

2. Dodelitev baze in pravic 
Nato kliknemo na naslednji zavihek 
(2. Podatki o bazah in pravicah). Na 
gumbu [F2 Nov] izberemo imenik kjer 
se nagajajo naše baze. Ponavadi je 
samo eden tako, da ni potrebno dosti 
izbirati.  
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Nato sledi izbira baze (firme) iz tega imenika. Za novega uporabnika izberemo številko 
njegovega podjetja, oziroma kasneje dodamo še drugo, tretje podjetje, ter določimo za 
katere module bo uporabnik imel pravico vpogleda. Za natančnejše omejitve dostopa tega 
uporabnika namesto +0 pri 
posameznem modulu nastavimo 
+ in številko menija katerega mu 
želimo omogočiti. Primer: Za 
vnos prejete pošte bomo poleg 
KPFW vnesli +31. In z tem 
onemogočimo vnos direktno 
računov in plačil dovolimo pa 
samo pošto. Nadaljne menije 
ločimo z vejico (+31, +32, +33). 
Za neomejen dostop pustimo +0. 
Kot že rečeno lahko enemu 
uporabniku dovolimo vstop v več 
baz oziroma podjetij, za vsako 
podjetje je možno pravice 
nastaviti ločeno. 

 
-Napredne nastavitve pravic in posebnosti 
Če želimo, da ima določen uporabnik pravico do vpogleda v glavno knjigo samo za 
določeno SM, xls poročilo itd, potem lahko to nastavimo na drugem zavihku »napredne 
nastavitve in posebnosti« 
Privzeto so pravice nastavljene tako, da uporabnik vidi vse! 
Pravice se nastavijo z klikom na 
gumb desno poleg vrstice in 
odpre se novo okno.  
Pravice vnašamo v zgornjo 
vrstico in sicer: 
»+*« pomeni vse pravice, »-*« pa 
pomeni brez pravic. Če želimo 
uporabniku omejiti na primer 
samo poročila xls pod zaporedno 
številko 1 in 2, potem bi vnesli 
»+1+2«. Z gumbom testiraj 
pravice se v spodnji preglednici 
izpišejo poročila, stroškovna 
mesta itd,  za katere bo imel 
uporabnik pravico izpisa. 
Priporočamo, da z »+« naštevate tiste katere želite 
uporabniku omogočiti in ne onemogočate z »–» ker 
bo v primeru vnosa nove postavke v šifrant 
uporabnik imel takoj pravico vpogleda te nove 
postavke! 
 

 
 

 
-Posebnosti (Likvidator): 
V primeru likvidacije v prejeti pošti za likvidatorja  
nastavimo »+lik« v polje »Posebnosti« in to pomeni, 
da ima uporabnik pravico tudi likvidirati svoje 
dokumente.  
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3. Aktivacija nove baze 
Vsako podjetje je pred prvim vstopom potrebno še aktivirati. V ta nemen greste z vašim 
admin geslom v seznam uporabnikov (meni 8.2.), kliknete gumb LICENCE ter pokličete v 
Vasco d.o.o., kjer dobite kodo za aktivacijo. Sporočiti je potrebno davčno številko in naziv 
podja. V kolikor se želi aktivirati dostop do baze iz preteklih let in je tekoča baza že 
aktivirana, zato ni potrebne dodatne aktivacije. Klikne se gumb osveži licenco in in baza 
se aktivira avtomačično preko interneta. 

 
 
Po opravljeni aktivaciji stranka lahko zažene program direktno z internetne strani 
http://www.vasco.si/datoteke/WebVasco.exe , ter se z svojim uporabniškim imenom ter 
geslom prijavi v bazo. 
 

http://www.vasco.si/datoteke/WebVasco.exe

