VASCO NOVICE JULIJ 2017
Arhiviranje podatkov na Android napravi (mVasco)
Zaradi potreb po večji varnosti podatkov smo v mobilno aplikacijo mVasco (mVpogledi,
mTerminal, mBlagajna) dodali možnost arhiviranja podatkov v sistem GoogleDrive.
Arhiviranje je potrebno pognati ročno preko glavnega menija in izbora menija »Arhiviranje
baze (GoogleDrive)«. Seveda morate imeti aktiven Google račun, program vas bo tudi
vprašal za dovoljenje prenosa podatkov. Po potrditvi se bo na vašem GoogleDrive računu
odprla nova mapa mVascoArhiv, kamor se bodo shranili podatki. Vsi naslednji arhivi se
bodo shranjevali v isto mapo.
Restavriranje podatkov je mogoče narediti preko svojega menija »Restavriranje baze
(GoogleDrive)« in je prvič zaščiteno z geslom, ki ga dobite s klicem v Vasco d.o.o. Tudi to
je narejeno zaradi vaše varnosti, da si ne bi pomotoma pognali restavriranja starih
podatkov.
Ob aktivaciji storitve Google Drive dobite brezplačnih 15 GB prostora, kar bo zadoščalo
za mnogo arhivov aplikacije mVasco.

Nov modul za podrobno likvidacijo faktur (Kpfw in Faw)
Pripravili smo nov modul, ki vam omogoča podrobno likvidacijo prejetih faktur (Kpfw) in hkrati tudi primerjavo
prejetih faktur s prevzemnicami programa Fakturiranje.
Likvidacija se požene v meniju 1.5.D programa Fakturiranje. V novo odprtem oknu vidite prejete fakture, ki so bile
predhodno vnesene v Knjigo prejetih faktur. Po izboru prejete fakture v spodnjem oknu označite prevzemnice, s katerimi
želite primerjavo in likvidacijo.

Lahko dodate obstoječo prevzemnico, vnesete novo, popravljate ali odstranite že vezano prevzemnico. Ko prevzemnico
dodate, lahko vidite primerjavo vrednosti med dokumenti in če je razlika manjša od 1€, potem lahko prejeto fakturo
likvidirate.
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Ob naslednjem vstopu v meni 1.5.D te fakture ne boste več videli, v Knjigi prejetih faktur (KPFW) pa bo označena kot
likvidirana od tega uporabnika.
Za bolj natančno primerjavo dokumentov imate tudi možnost primerjave postavk (samo v primeru uvoza e-računa). To
vam omogoča gumb »F10 Primerjaj dokumente«, kjer lahko vidite postavke iz prejete fakture ter prevzemnice. Primerjavo
med postavkami lahko naredite ročno na gumbu »F6 Poveži označene artikle«. Če od vaših dobaviteljev prejemate eračune (xml format) potem lahko primerjavo postavk delate tudi po EAN kodah, ki pa morajo biti usklajene med vami in
vašim dobaviteljem. To naredite s tipko F4 Avtomatska povezava po EAN kodi.
Če se vse postavke ujemajo – imajo status OK, lahko fakturo likvidirate s tipko »F9 Likvidiraj fakturo«.

Za tiste uporabnike, ki uporabljate program Fakturiranje je nakup brezplačen, plačuje se le mesečno vzdrževanje
po ceni 5,00 EUR brez DDV. Za uporabnike s Fakturiranjem LT pa je cena vklopa 80 EUR brez DDV. Cena mesečnega
vzdrževanja je 5,00 EUR brez DDV. V obeh primerih morate uporabljati tudi program Knjiga prejetih faktur.
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Zakonska novost (Place)
-

Na podlagi Ur. l. št. 21/2017 dne 25.4.2017, Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), je bil v
program Plače SPJS dodan nov VP in sicer VP 63 (C131) Dodatek za pripravljenost na določenem kraju.
Novemu VP pripada dodatek v višini 50% urne postavke osnovne plače. Novost prevzamete preko menija 5.F.A.

Morda niste vedeli …
- Program PNW je dobil možnost izpisa potnega naloga v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Tuje
oblike prevzamete v meniju 5.2 in gumb »Prenos oblik iz interneta«.

-

V programu OBRW so dodane oblike obračunov obresti v tujih jezikih. Najdete jih v meniju 6.2.1 in gumb
»Prenos oblik iz interneta«.

-

Tekom meseca junija so programi SOLAW/VRTEC, FAW, PLAČE in AVHW dobili možnost izpisa UPN plačilnega
naloga s QR kodo. Za pravilen izpis potrebujte tudi nov UPN QR obrazec.

-

Pri oblikovanju temeljnice za prenos potnih nalogov v glavno knjigo je v meniju 4.1.1 dodana možnost
nastavitev ločenih kontov za domače naloge in tuje naloge. Če konti za tuje naloge niso vneseni, se upoštevajo
konti za domače naloge.

-

V programu PNW je pri izpisu Obvestila o izplačilih, meni 2.A.1, dodan parameter »Izpiši naloge z zneskom 0«.
Na tak način lahko preverite vse obračunane in izplačane naloge, ne glede na vrednost samega naloga.

-

Program PNW je dobil funkcijo avtomatskega branja tečajnice iz interneta ob prvem vstopu v program.

-

Za potrebe poračuna plač zaradi napredovanja v plačne razrede (PLAČE JS) je že dalj časa na voljo
programska rešitev. Vsa navodila in postopek dela najdete na naši spletni strani www.vasco.si/obvestila pod
naslovom »Plače SPJS novosti, popravki« in nato objava 26.9.2016 »Priprava poračuna za zamenjavo plačnega
razreda – postopek«.
Pri vnosu partnerja v meniju 4.3.1 programa FAW imate nekaj različnih možnosti glede naslova, dostave
računov in dostave blaga. Ker včasih stranke vnesejo določen podatek napačno, smo nekoliko spremenili tekst,
ki opisuje kateri podatek se vpisuje kam.

Leva polja so namenjena vnosu naziva partnerja in naslova. V primeru, da pošta dostavlja račune na drug naslov,
kot je uradni registrirani naslov partnerja, vnesete naslov za dostavo pošte v DESNA polja. Če pa želite vnesti
naslov za DOSTAVO blaga, ga NE vnesete v gornja polja, pač pa vnesete enoto preko gumba
, ki se nahaja spodaj desno v maski partnerjev. V tem primeru boste
na dobavnici po izboru stranke izbrali tudi enoto - naslov za dostavo blaga. Na izpisu bodo izpisani matični podatki
podjetja, kot tudi enota za dostavo.
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Arhiviranje podatkov v oblak, programska rešitev “MR2Backup”
V zadnjem času so vse bolj pogosti napadi tako imenovanih kripto virusov, ki datoteke na vašem računalniku tako
zakodirajo, da niso več uporabne in jih lahko obnovite le s plačilom »odkupnine« v višini nekaj sto evrov. Na ta način je
delovala tudi v zadnjih dneh zelo odmevna zlonamerna programska koda »WannaCry«, ki je povzročila težave na več kot
230.000 računalnikih v več državah.
Za varnost vaših podatkov tudi v primeru okužbe s kripto virusi lahko poskrbi programska rešitev MR2Backup, ki vaše
podatke zakodira, stisne in pošlje v oblak po točno določenem urniku. MR2Backup deluje na t.i. »push« principu, kar
pomeni, da urnik določa kdaj se podatki varno zašifrirajo pri naročniku in šifrirani potujejo v oblak, kar je bistvena
razlika od rešitev, ki zagotavlja takojšnje sinhroniziranje z oblakom, saj se v tem primeru, vse kar se je zakodiralo
na lokalnem računalniku zakodira tudi v oblaku in varnostna kopija ni uporabna.
Rešitev MR2Backup zagotavlja tudi zgodovino prenešenih podatkov, tako da lahko tudi v primeru prepisanih, izbrisanih ali
nenamerno zakodiranih datotek pridobite nazaj verzijo izpred nekaj dni, tednov, meseca oziroma tisto, ki jo potrebujete.
Ponudnik rešitve MR2Backup je računalniško podjetje MR2 iz Lesc, ki zagotavlja tudi dnevni nadzor pravilnosti
izvajanja te storitve in vas v primeru nedelovanja o tem obvesti. Namen izvajalca je naročnika razbremeniti skrbi glede
varnostnega kopiranja.
Za informacije ali namestitev preizkusne verzije programske opreme MR2Backup pišite na mr2backup@mr2.si ali pokličite
na 04 777 1 800.

Šenčur, julij 2017
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