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Modul za podrobno likvidacijo faktur (Kpfw in Faw) 

Modul omogoča podrobno likvidacijo prejetih faktur (Kpfw) in hkrati 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.   
 

 
 
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 e-
račune (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. 
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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.  
 
 

Prešifracija VP-jev v programu Plače (samo za gospodarstvo) 

V zadnjih letih se je zakonodaja na temo Plač pogosto spreminjala, uvajale so se nove zadeve kot je Razlika do 
minimalne plače, pa nato Razlika do minimalne osnove, spremembe pri obračunu Neplačane odsotnosti. 
Zakonodajalec je pri poročanju na iRek obrazec uvedel vrsto novitet, kot sta poročanje neto izplačil »podatki B« ter 
poročanje podatkov za M4 »podatki M«. Vse te novosti so danes bolj ali manj avtomatizirane, na žalost pa je to 
mogoče samo pri novih parametrih, torej podjetjih ki se odprejo na novo. Za aktivne plače, ki vsebujejo parametre stare 
dve in več let, je avtomatski prevzem novejših parametrov nemogoč. Problem je prepis vseh starih, že izplačanih in 
ažuriranih plač na nov sistem plač. V želji, da vam ponudimo čim boljšo uporabniško izkušnjo s programom Plače, 
vam ponujamo možnost prehoda iz obstoječega, starega sistema parametrov, na nov, sodoben in avtomatiziran sistem 
parametrov. Z novimi parametri pridobite tudi prevode VP-jev in plačilne liste v tuje jezike (angleščina, nemščina, 
italijanščina, …) V okviru medsebojne pogodbe lahko izkoristite brezplačno »prešifracijo« za eno bazo oz. eno 
podjetje. Za morebitna dodatna podjetja je strošek »prešifracije« 20,00 EUR plus DDV za eno bazo oz. podjetje. Za vsa 
vprašanja na to temo smo dosegljivi na 04 27 91 200 in 059 335 550 oziroma na naslovu info@vasco.si . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vasco.si
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Morda niste vedeli … 

- V programu PLAČE je pri podatkih delavca dodano polje »Email – geslo (2)«. Pri izpisu obračunskih listov (meni 

141 in 4D1) je dodan parameter »Kriptiranje ločenih PDF datotek z email geslom (2)«. Če se označi ta parameter, 

se na izbran email pošljejo kriptirani obračunski listi z email geslom (2) samo za tiste delavce, ki imajo nastavljeno 

to email geslo (2). Ta rešitev je aktualna ko zunanji financer zahteva, da mu mesečno pošljete obračunske 

liste, kot dokaz nameske porabe sredstev, pri tem pa zahteva za geslo številko pogodbe,… 

 

- Med ponudniki storitev PDPZ se je pojavila »SAVA Pokojninska družba«. Dejansko ne gre za novega ponudnika, 

ampak za preimenovanje/preoblikovanje ponudnika »Moja naložba«. Z novo verzijo programa Plače smo naziv 

ponudnika ustrezno spremenili. 

 

- V aplikaciji Fakturiranje (LT) smo uvedli pripomoček za lažje filtriranje dokumentov, ki jih imate shranjene v 

različnih blokih številčenja.  

Največkrat imate v Fakturiranju tako številčenje ob uporabi dodatnih menijev  pri vstopu v program ali ob uporabi 

Android aplikacije mVasco (mTerminal). V tem primeru se vam lahko dokumenti (naročilo kupca, dobavnice,…) 

številčijo v različnih blokih, ki pa jih sedaj lahko filtrirate preko gumba »F8 Filter«. Na oknu, ki se vam odpre, izberite 

želeni blok številčenja v opciji »Filter po bloku številčenja«: 

 

 
 

Ob potrditvi želene izbire boste v pregledu dokumenta videli le tiste, ki ustrezajo izbranemu številčenju. Pogled z 

vsemi dokumenti skupaj dobite nazaj s pritiskom gumba »Ctrl F8 Sprazni filter«. 

 

- V novi verziji programa Fakturiranje (S, LT, Mini) smo uvedli novo polje »Ključne besede za iskanje«. Nahaja 

se nad nazivom partnerja v meniju 4.3.1 (2x kliknite na stranko, da odprete njene podatke).  

 

V polje lahko vnesete poljubne ključne besede in jih ločite z vejico. Pri iskanju partnerja tako v šifrantu 4.3.1, 

kot na polju za vnos stranke na vseh dokumentih v programu, bo iskalnik avtomatsko iskal stranko tudi po 

ključnih besedah in s tem olajšal in pohitril iskanje. 

 

- V okviru programa KPFW je pri vnosu prejete fakture za nakup osnovnega sredstva ali nepremičnine, možen 

neposreden vnos v bazo OS. Pogoj je uporaba ustrezne davčne knjige na zavihku DDV (velja tudi za davčne 

nezavezance), vnos podatkov v register OS pa uredite na zavihku Vnos OS. Vklop te funkcionalnosti najdete v 

meniju 6.1, zavihek 2. Parametri programa, parameter 121. Vnos osnovnih sredstev. Predpogoj za delovanje 

funkcionalnosti je seveda program Osnovna sredstva. 
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