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Podpis nove medsebojne pogodbe (GDPR)  

Vsem pogodbenim strankam smo pred uvedbo GDPR preko servisnih strani, poslali v pregled in podpis (možen 
je elektronski podpis) novo medsebojno pogodbo, ki ustreza določilom GDPR. Obvestilo o novi pogodbi smo 
poslali na elektronsko pošto. Večina strank je podpis pogodbe že uredila in si s tem zagotovila nemoteno 

nadaljnjo podporo z naše strani. Stranki, ki nima urejene nove pogodbe, žal ne moremo več nuditi 
polne podpore, ker nimamo dovoljenja za vpogled ali obdelavo morebitnih osebnih podatkov. 
Zato pozivamo vse stranke, ki podpisa nove pogodbe še niso uredile, da to storijo čimprej. 
 
Pogodbo najdete na naslovu https://servis.vasco.si  
 
 

Prenehanje delovanja davčnih blagajn v Windows XP 

FURS bo s 30.6.2018 zaradi zagotavljanja minimalne varnosti ukinil podporo protokolu TLS 1.0 in s tem zahteval 
najmanj aktiven protokol 1.2. Sprememba pomeni, da davčne blagajne v programih Fakturiranje (LT, S, Mini), 
Vasco.web, mVasco in Avto šoli, ki bi bile zagnane ali povezane z operacijskim sistemom Windows XP, ne bodo 
delovale več. Enako velja tudi za strežniške Windows operacijske sisteme, ki so starejši od verzije 2008. 
 
V zadnje verzije programov smo vgradili preverbo vašega operacijskega sistema in varnostnih nastavitev, kar pomeni, da 
vas bo program sam opozarjal na potrebno nadgradnjo. Po 30.6. pa programi, ki imajo aktivno davčno blagajno in bodo še 
vedno tekli ali bili povezani na Windows XP, Windows Server 2008 oz. bodo kljub aktualnemu operacijskemu sistemu imeli 
deaktiviran protokol TLS 1.2, ne bodo delovali več.   
 
Če še vedno uporabljate navedene zastarele operacijske sisteme in imate aktivno davčno blagajno, prosimo, da si uredite 
nadgradnjo sistema čim prej.  
 
 

Poročila v angleškem jeziku (Glavna knjiga) 

V programu Glavna knjiga je v meniju 4.1 preko gumba »Privzeta poročila« možno naložiti tudi poročila (BS in IPI) v 
angleškem jeziku. 
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Nov način za izpis podatkov (vsi programi) 

Postopoma v vseh Vasco programe uvajamo nov način za izpis podatkov. Nov način ima tri možnosti in sicer: 
- Izbor ene šifre 

- Izbor od šifre do šifre 

- Naštevanje šifer 

Različne možnosti aktivirate s klikom na posamezni gumb na koncu vrstice. 
 

 
 
 

Morda niste vedeli … 

- V meniju 1.1 v programu GKW, je na gumbu »Razno« dodana možnost »Obarvaj knjižbe, ki imajo priloge 

dodane v GKW«. Knjižbe se obarvajo modro. Gre za pripomoček pri iskanju knjižb, ki imajo vneseno povezavo na 

sken dokumenta. 

- Program PLAČE Lite je dobil možnost dodatnih VP-jev za vnos postavk za Delo v tujini. Na novih VP-jih se 

lahko vnaša Ure in Bruto znesek. Načeloma se take VP-je potrebuje za primer plače za Napotene delavce. Za 

nastavitev pokliči na Vasco podporo. 
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Novosti v programu Fakturiranje 

- Novejše verzije Faw ob zaključku dokumenta poleg pregleda pravilnosti vrednosti, popusta, zneska, itd., 
prikažejo še specifikacijo po stopnjah DDV, ki so bile uporabljene v dokumentu. Program prikaže le tiste, ki 
so bile uporabljene na dotičnem dokumentu. 
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