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Sinhronizacija baze – Novost za računovodske servise 

V praksi se pojavlja vse več težav pri izmenjavi podatkov med stranko, ki ima lokalno instaliran program 
FAW/FAWS/FAWLT in računovodskim servisom. Baze so vsak dan večje, vse več je skeniranih dokumentov, poleg tega 
prihaja do težav z usklajevanjem šifranta partnerjev med Fakturiranjem stranke in Glavno knjigo računovodskega servisa. 
Dodatno izgubo časa v računovodskih servisih predstavlja restavriranje baze stranke za potrebe knjiženja izdanih računov 
ter vpogleda v podatke za kontrolo samih podatkov, nabave,… 
 
Sinhronizacija baze med stranko in računovodskim servisom prinaša sledeče prednosti: 

- Usklajen šifrant partnerjev med bazo Fakturiranja in bazo Glavne knjige. Sinhronizacija poteka v obe smeri, torej 

kdorkoli odpre novega partnerja, se le-ta prepiše tudi na drugo stran. 

- Enostavno pošiljanje datoteke za prenos Izdanih Računov (zaenkrat samo za »velike« oz. veleprodajne 

račune). Uporabnik sproži prenos v računovodstvo, v računovodstvu pa knjižbe čakajo v meniju 1.5. 

- Računovodstvo preko Glavne knjige nastavi ali ponastavi kontiranje v bazi Fakturiranja, ki se dejansko nahaja 

pri uporabniku. 

- Uporabnik Fakturiranja na enostaven način sproži postopek pošiljanja celotne baze proti računovodskemu 

servisu, v servisu pa se računovodji preko noči podatki avtomatsko restavrirajo v dodatno bazo te iste stranke. To 

je za primer, ko v servisu uporabljajo za tekoče delo vseh programov aktivno bazo, za potrebe restavriranja 

podatkov Faw stranke, pa uporabljajo dodatno bazo. Nato pa iz te dodatne baze Faw delajo prenose računov v 

aktivno bazo Gkw. 

Storitev oziroma nastavitev sinhronizacije baze je za uporabnike brezplačna, ker pa gre za bolj kompleksno 
nastavitev, se obrnite na našo telefonsko podporo. Uporabnik se lahko odloči za koriščenje ene ali več funkcionalnosti 
sinhronizacije oziroma se bomo skupaj pogovorili za vsak primer/stranko posebej in svetovali optimalno rešitev.  
 
Je pa storitev aktualna tudi za podjetja, ki uporabljajo samo Fakturiranje in imajo lokalne instalacije Fakturiranja 
na več lokacijah. Zaradi končne centralne obdelave podatkov sedaj pošiljajo baze podatkov iz lokacij na sedež podjetja 
preko elektronske pošte, nato sledi zamudno restavriranje podatkov na sedežu podjetja, da posledično pridete do podatkov 
z vseh lokacij. 
 
 

Angleški prevod kontnega plana - GKW 

Pri prenosu kontnega plana v primeru nove stranke/baze se prenesejo tudi nazivi v angleškem jeziku (ne glede na to ali 
imamo tuje nazive vklopljene ali ne). Vklop nazivov kontov v tujih jezikih je v meniju 7.1 na drugem zavihku, parameter 32. 
Nazivi kontov v tujih jezikih. Posledično dobite v kontnem planu možnost naziva v angleščini in nemščini. 
 
Za aktivne baze kjer že obstajajo knjižbe pa bi želeli angleški prevod, si najprej vklopite zgoraj omenjeni parameter, 
nato se vam v kontnem planu pojavi gumb »Privzeti tuji nazivi«. Ta prenese samo prevode. Program bo po šifri konta 
poiskal prevod, potem pa jih lahko popravljate oziroma ročno vnašate pri tistih, kjer prevoda pod določeno šifro ni. Če imate 
nek svoj kontni plan bo napak več, za standardne konte bodo prevodi ustrezni. Tuj prevod potem lahko uporabite pri 
izpisu Bruto bilance v meniju 3.2.1., Bilanca po SM v meniju 3.5.6, Kontna kartica tiskalnik v meniju 3.1.2. 
 
 

Zaokroževanje pri izračunu vrednosti kilometrine – PNW JS 

Od uvedbe avtomatskega prenosa vrednosti kilometrine v Potnih nalogih (samo JS) se je pojavilo veliko vprašanj glede 
zaokroževanja vrednosti. Program upošteva določila Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. list 33/17) 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1835/uredba-o-oblikovanju-cen-dolocenih-naftnih-derivatov 
 
Ta v 11. členu pravi: »Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje: 

– drobnoprodajna cena: tri decimalna mesta. 
 
 

Če sledimo enaki logiki za preračun kilometrine (primer za 1.8.2017):  

Cena bencina 1,244 EUR           8% = 0,100  (ta je res dobra 0,0995 😊) 

                                                  18% = 0,224 (0,2239) 
                                                  30% = 0,373 (0,3732) 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1835/uredba-o-oblikovanju-cen-dolocenih-naftnih-derivatov
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Seminarji 

Po poletnem oddihu ponovno razpisujemo seminarje na temo uporabe Vasco aplikacij. 
 
Prvi seminar bo za uporabnike iz javnega sektorja in sicer v torek, 17.10. ob 8.00 uri na temo uporabe Knjige prejetih 
faktur, zajema eRačunov, evidence prejete pošte, elektronske likvidacije, evidentiranja javnih naročil. Ne bomo 
pozabili na opredelitev DDV-ja, različnih možnosti kontiranja, evidenčnih knjižb ter prenosa računov v Glavno 
knjigo. Po krajšem odmoru si bomo ogledali uvoz bančnega izpiska v Glavno knjigo ter se dotaknili izpisov po 
stroškovnih mestih. Za konec preverimo še aktualne tematike v Plačah (izdelava tekočih obračunov, poračuni zaradi 
napredovanj, redni poračuni zaradi napak pri vnosu podatkov). Ne bomo pozabili niti na modul Kadrovska evidenca. 
Seminar naj bi se zaključil okoli 14.00 ure. 
 
Naslednji seminar bo v petek, 20.10. ob 9.00 uri in sicer za računovodske servise. Vsebino bomo prilagodili željam 
slušateljev, se pa predvideva obdelava programov Plače (izdelava obračuna, direktna oddaja obrazcev na Ajpes in 
eDavke, pošiljanje plačilnih list in plačilnih nalogov po elektronski pošti), v okviru Glavne knjige si bomo pogledali uvoz 
bančnega izpiska ter izpise po stroškovnih mestih. Če bo želja si lahko ogledamo tudi xls poročila, eIzvršbe preko 
Glavne knjige in podobno.  
 
Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi uporabe spletne aplikacije Vasco.web, ki omogoča, da stranke 
računovodskega servisa preko spleta vnašajo določene podatke (izdelava manj zahtevnih izdanih računov, tudi z vodenjem 
zaloge; vnašanje, plačevanje in skeniranje prejetih računov; blagajna ter vpogled do osnovnih izpisov Glavne knjige). 
Vasco.web je prav tako primeren za večje stranke in sicer za evidenco prejetih računov ter dostopanja do ažurnih podatkov 
stanja v Glavni knjigi. Tak način dela omogoča bolj samostojno delo obeh strank ter nemoten dostop končnega uporabnika 
do željenih izpisov. 
 
Tretji seminar bo izključno na temo uporabe spletne aplikacije Vasco.web. Predstavili bomo sledeče funkcionalnosti: 
»Vpogledi.web« ki omogočajo pregled računovodsko-finančnih podatkov, ki jih sicer obdeluje računovodski servis (konto 
kartice, pregled terjatev in obveznosti, IOP, opomini, finančna poročila); »KPFW« ki omogoča obdelavo in plačevanje 
prejetih faktur; »Blagajna« omogoča izdelavo blagajniških prejemkov in izdatkov ter blagajniški dnevnik; »Fakturiranje« ki 
omogoča evidenco zalog ter prodajo blaga in storitev; »Potni nalogi« ki podpirajo izdelavo domačih in tujih potnih nalogov 
ter njihovo izplačilo; »Skeniranje« omogoča da uporabnik skenira dokumente ter omogoča sebi in računovodskemu servisu 
brezpapirno poslovanje. Seminar bo v sredo, 18.10. ob 10.00 uri. 
 
Posledično apeliramo na računovodske servise, da svoje stranke, ki so že uporabniki aplikacije Vasco.web ali bi morda 
želele postati, obvestijo o tem seminarju in jim s tem omogočijo boljšo uporabniško izkušnjo. 
 
Na seminar se prijavite elektronsko na info@vasco.si ali telefonsko na 04 27 91 200 oz. 059 335 550. Cena seminarja na 
udeleženca znaša 25,00 EUR neto. Število mest je omejeno. 
 
 

Seminarji za programa Solaw in Vrtec 

Za uporabnike programa Solaw in Vrtec razpisujemo seminarje, kjer si bomo ogledali bistvene elemente programa ter 
se dotaknili nekaterih specifičnih tem. Predvidene teme seminarja so: Zbirne položnice, e-Računi e-Izvršbe, 
Opominjanje, Nastavljivi izpisi, Uvoz podatkov za obračun iz excel-a, Urejanje plačil ter preknjiževanje med otroki, 
Sklad šole oz. vrtca. Z veseljem pa bomo odgovorili tudi na vsa dodatna  vprašanja slušateljev. Če bo interes na strani 
slušateljev lahko predstavimo tudi program WebVrtec in mVrtec. 
 
Prvi seminar bo v torek, 14.11. ob 9.00 uri na temo Solaw. Naslednji termin je sreda, 22.11. ob 9.00 uri. 
 
Na temo Vrtec bo prvi seminar v sredo, 15.11. ob 9.00 uri. Dodatni termin pa v torek, 21.11. ob 9.00 uri. 
 
Seminar naj bi se zaključil okoli 14.00 ure. 
 
Na seminar se prijavite elektronsko na info@vasco.si ali telefonsko na 04 27 91 200 oz. 059 335 550. Cena seminarja na 
udeleženca znaša 25,00 EUR neto. Število mest je omejeno. 
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Uvedba črtne kode osnovnih sredstev pri inventuri - OSW 

Spremljanje poslovanja z osnovnimi sredstvi zahteva obdelavo velike količine informacij. Klasično poslovanje ne omogoča 
enostavnega reševanja problemov kot so spremembe nahajališč, odpadle številke, namerne zamenjave številk, ipd. 
Posledica tega je dolgotrajno ročno usklajevanje stanja in veliko število ljudi (ter porabljenega časa in denarja) za vsakoletni 
popis osnovnih sredstev.  
Računalniško podprta rešitev evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode odpravi večino 
zgoraj omenjenih pomanjkljivosti.  
 
Prezentacija delovanja in dodatne informacije 
 
Vse, ki bi zanimal postopek dela s čitalci in črtnimi kodami prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 04/ 27-91-200 
oz. 059 335 550 ali pišejo na osw@vasco.si. Pripravimo lahko prezentacijo v vašem podjetju ali šoli, v primeru večjih količin 
prijav pa bomo pripravili tudi brezplačni predstavitveni seminar v podjetju Vasco. Ob kontaktu se pogovorimo o možnostih 
in načinih popisa, izdelavi nalepk ter samemu postopku dela. 

 
 
Cenik 

Nakup čitalca Unitech EA600 s postajo 820 EUR* 

Nakup čitalca Unitech PA720 s postajo 1320 EUR* 

Ročaj s sprožilcem za PA720 159 EUR* 

Aplikacija  za popis 400 EUR* 

Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva) 100 EUR* 

Najem čitalca (1 teden) 200 EUR* 

Cena ene nalepke pri inventuri 0,14 EUR* 

     *V ceni ni vštet DDV 

 
Na spletu smo tudi objavili podrobna navodila za pripravo čitalca na popis in kasnejše urejanje podatkov: 
http://www.vasco.si/podpora/osnovna-sredstva-osw/6-popis/6-1-priprava-citalca/ 
 
 

Poziv za uvedbo novega obrazca UPN s QR kodo v VASCO programe 

Pred časom smo vas že obveščali, da je Združenje bank Slovenije pripravilo nov univerzalni plačilni nalog (v nadaljevanju: 
UPN-QR) z dvodimenzionalno črtno kodo - QR, ki bo nadomestila vrstico OCR. Proračunski uporabniki ste s strani UJP 
prejeli dopis številka 405-284/2017-2, datiran 3.10.2017 z Zadevo: Začetek uporabe obrazca UPN QR, kjer vas ponovno 
pozivajo k uporabi novega UPN QR obrazca. Glede na dejstvo, da se leto preveša v zadnje četrtletje in bo obremenjenost 
na strani uporabnikov, kot tudi Vasco podpore vse večja, vse tiste ki s prehodom odlašate, pozivamo, da le-to storite čim 
prej. Tako boste testiranje lahko opravili mirno, hitro in uspešno brez morebitnega čakanja na našo podporo, v kolikor bi 
bilo to potrebno. 
 
Tehnologijo priprave novega obrazca in ustrezne QR kode smo že vključili v naše programe.  
 
Kot že rečeno, da bi lahko pričeli z uporabo novih UPN obrazcev s QR kodo, mora vsak izdajatelj teh obrazcev 
opraviti testiranje. Testiranje in vsa tehnična ter vsebinska navodila izdajatelji najdete na internetni strani www.upn-qr.si . 
Tu se je potrebno najprej registrirati za testiranje (direktna povezava na registracijo se glasi www.upn-qr.si/sl/registracija-
izdajatelja ). Po uspešni registraciji boste na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli ob registraciji prejeli »QR ID« (neke 
vrste uporabniško ime), geslo in dodatna navodila. Skladno s prejetimi navodili izpeljete testiranje.  
 
Navodila za tehnično izvedbo v VASCO programih pa najdete na naši internetni strani oziroma na povezavi 
https://www.vasco.si/uvedba-upn-naloga-z-qr-kodo-upn-qr-v-vasco-programe/ . 
 
 

Morda niste vedeli … 

- Program Plače ima v meniju 1.3 Obračunavanje vgrajenih veliko kontrol. Te kontrole uporabnika opozarjajo 

na Premajhno ali preveliko število ur; Da manjka razlika do min. plače ali osnove za prispevke; Na zaposlitev po 

ZUTD-A in ZIUPTDSV; … Pri velikih bazah se lahko zgodi, da funkcija Obračunavanja traja nekaj dlje, uporabnik 

pa občasno želi preveriti Kontrole samo za določenega delavca. Po novem imate možnost da si v meniju 1.3 

Obračunavanje, na gumbu Kontrole vklopite parameter »Kontrole javim tudi pri obračunu posameznega delavca«. 

Posledično se vam bodo vse Kontrole izvedle tudi ob funkciji »F2 Obračunaj plačo« v meniju 1.2. 

 

- Uporabniki JS imate v programu Plače in Kadrovska evidenca na voljo vzorec Aneksa k pogodbi o zaposlitvi 

zaradi Odprave anomalij do vključno 26. plačnega razreda. Aneks najdete v meniju 5.D.1 oziroma v K.2.3.2. 

Prevzamete ga preko gumba »Uvoz oblik izpisov«. 

mailto:osw@vasco.si
http://www.vasco.si/podpora/osnovna-sredstva-osw/6-popis/6-1-priprava-citalca/
http://www.upn-qr.si/
http://www.upn-qr.si/sl/registracija-izdajatelja
http://www.upn-qr.si/sl/registracija-izdajatelja
https://www.vasco.si/uvedba-upn-naloga-z-qr-kodo-upn-qr-v-vasco-programe/
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- Na naši spletni strani, rubrika Obvestila so bila 20.9.2017 objavljena osvežena navodila za Poračun plač 

SPJS, odprava anomalij do vključno 26. plačnega razreda. 

 
- Uporabniki Dokumentnega sistema imate pri prenosu prejemkov in izdatkov iz Blagajne v Glavno knjigo 

možnost, da se med priloge doda izpis prejemka/izdatka ter dnevnika. Priloge se potem vidijo na knjižbah v 

Glavni knjigi in na dokumentih v Blagajni. Kdor tega ne želi, lahko pri prenosu v Glavno knjigo izklopi s kljukico 

»Naredim izpis prejemkov/izdatkov v dokumentni sistem«. 

 

- V sredo, 18.10.2017 bomo na spletni strani objavili Navodila za uporabo elektronskega obrazca za 

refundacije oziroma Obrazec eVem - Ndm za refundacije (program Plače). 

 

- Na podlagi 14. člena ZVOP-1 je v primeru pošiljanja Plačilnih list preko elektronske pošte potrebno podatke 

ustrezno zavarovati. Zakon pravi, da so ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo kriptografskih metod in 

elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom. To 

pomeni, da se pri pošiljanju obvezno zahteva uporaba gesel. Velja za plačilne liste v programu Plače ter 

Obvestila o izplačilu honorarja v programu Avhw. Vsa potrebna navodila in dodatna pojasnila na to temo bomo 

objavili na spletni strani v tednu od 16.10.2017 dalje. 

 
 
 
Šenčur, oktober 2017                                                        VASCO d.o.o. 
   


