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VASCO NOVICE OKTOBER 2018 
 

 

Seminarji za računovodske programe in Vasco.web (JS + gospodarstvo) 

Po poletnem oddihu ponovno razpisujemo seminarje na temo uporabe Vasco aplikacij. 
 
Prvi seminar bo za uporabnike iz javnega sektorja in sicer v torek, 16.10. 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. Opcija vnosa osnovnih sredstev preko programa KPFW ali GKW. 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. Dodatni 
termin je sreda, 24.10. ob 8.00 uri. 
 
Razpisujemo tudi seminar za računovodske programe in sicer v sredo, 17.10. ob 9.00 uri. Seminar je namenjen tako 
računovodskim servisom, kot tudi ostalim uporabnikom računovodskih programov. Na seminarju bomo predstavili novitete 
v programih kot so Windows logiranje, Skrite mape, Halcom B2B, Sinhronizacija baz, Prevodi v tuje jezike, Kontna 
kartica za več let, … Opcija vnosa osnovnih sredstev preko programa KPFW ali GKW. 
 
Poleg tega si bomo ogledali delo v programu Plače (izdelava obračuna, obračun za napotene delavce, direktna oddaja 
obrazcev na Ajpes in eDavke, pošiljanje plačilnih list in plačilnih nalogov po e-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; potni nalogi; 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. Dodatni termin je torek, 23.10. ob 8.00 uri. 
 
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. 
 
 

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, pošiljanje računov in 
e-Računov preko UJP na elektronske naslove prejemnikov,  e-Izvršbe, Opominjanje, Nastavljivi izpisi, Uvoz 
podatkov za obračun iz excel-a, Urejanje plačil ter preknjiževanje med otroki, Sklad šole oz. vrtca. Predstavili pa 
bomo tudi novosti, direktno branje prejetih plačil iz UJP portala brez predhodnega izvoza izpiska v datoteko.  Z veseljem 
pa bomo odgovorili tudi na vsa dodatna  vprašanja slušateljev. Če bo interes na strani slušateljev lahko predstavimo tudi 
programa WebVrtec in mVrtec. 
 
Prvi seminar bo v četrtek, 18.10. ob 9.00 uri na temo Vrtec. Naslednji termin je ponedeljek, 22.10. ob 9.00 uri. 
 
Na temo Solaw bo seminar v ponedeljek, 15.10. ob 9.00 uri. Dodatni termin je četrtek, 25.10. 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 
 
 

Fakturiranje – Iskalnik po prodajalnah 

V zadnji verziji programa Fakturiranje (LT, S) je dodana možnost iskanja stranke po prodajalni. Hkrati je tudi razširjen 
pregled prodajaln med različnimi partnerji.  
V pregledu partnerjev (meni 4.3.1) se v primeru, da delate s prodajalnami prikaže okno, v katerem vidite prodajalne trenutno 
izbranega partnerja. Nad prodajalnami je na voljo tudi Iskalnik, ki išče med vsemi prodajalnami VSEH partnerjev in vam 
filtrira pregled strank, kjer je iskano prodajalno program našel.  
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Pregled prodajaln si kadarkoli lahko izklopite/vklopite z modrim gumbom spodaj: 

 
 
Sistem vam je v pomoč tudi preko dokumentov, ki jih vnašate v Faw (dobavnice, računi, predračuni,…). Ko morate vnesti 
partnerja s prodajalno in ju poiščete v šifrantu, lahko z gumbom 

oba podatka naenkrat prepišete v namenska polja za partnerja 
in prodajalno na dokumentu. 
 
 

Plačilo s telefonom z mBills zdaj možno tudi v programih Vasco d.o.o. 

V aplikacijo Fakturiranje smo dodali novo možnost plačevanja z mobilno aplikacijo mBills (Petrol). 
mBills je mobilna denarnica na telefonu, v katero lahko uporabniki naložijo denar (z bančnega računa, na vseh Petrolovih 
prodajnih mestih ali z UPN nalogom). 
V novi verziji programa Fakturiranje je mogoče vklopiti način plačila mBills in s tem omogočiti sprejemanje plačil strank s 
telefonom tudi na vašem prodajnem mestu. Več o storitvi mBills si lahko preberete na naslovu www.mbills.si. 
Po vklopu storitve v Fakturiranju in ureditvi nastavitev (oboje vam je na voljo brezplačno) je nov način plačila dodan. 
Uporabite ga, ko stranka želi plačati z mBills. 
Najprej izberete način plačila mBills in vnesete znesek. Pojavi se maska, ki zahteva vnos črtne kode. Kodo poskenirate z 
zaslona strankinega mobilnega telefona: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbills.si/
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Sledi le še sporočilo o uspešni/neuspešni transakciji in plačilo je zaključeno: 

 
 
Če si stranka premisli, lahko plačilo stornirate in račun zaključite z izbiro drugega načina plačila. 
Vaše stranke lahko torej od zdaj naprej pri vas plačajo s svojim telefonom z mobilno denarnico mBills – hitro in varno tako 
zanje kot za vas! 
 
 

NOVO – mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri - OSW 

Uvedba črtne kode in računalniškega evidentiranja osnovnih sredstev lahko pomeni občutno zmanjšanje časa popisa 
in obdelave podatkov, kar pomeni, da za inventuro potrebujete manj ljudi in jo opravite bistveno hitreje. 

 
Z novo generacijo programa za elektronski popis mOS, ki je prilagojena sodobnim Android terminalom, inventurna 
komisija hitro in natančno evidentira osnovna sredstva in ima enostaven pregled nad popisanimi in nepopisanimi sredstvi. 
Na terminalu lahko označi predloge za odpis, manjkajoče nalepke ali samo dodaja opombe. Po opravljeni inventuri 
enostavno poknjižite vse razlike, odpišete predloge za odpis ali izpišete manjkajoče nalepke. 
 
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 ustanovi, 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. 

 
Nudimo vam možnost nakupa ali najema čitalca. 
 

Nakup čitalca Po ponudbi 

mOS - Aplikacija  za popis 400 EUR* 

Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva) 100 EUR* 

Najem čitalca (1 teden) 200 EUR* 

Cena tiskanja ene nalepke 0,14 EUR* 

     *V ceni ni vštet DDV 
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Morda niste vedeli … 

- Finančna uprava RS je 30.9.2018 ukinila »star« portal eDavkov. Za nemoteno direktno oddajo obrazcev preko 

programov Vasco (GKW, KPW, PLAČE, AVHW, PNW in NAPOVED) si osvežite verzijo le-teh. Nove verzije 

programov imajo urejeno povezavo na nov portal eDavkov. 

 

- Program Fakturiranje (LT, S) je pridobil tudi možnost nastavitve QR kode v nogi računa ali predračuna. QR koda 

je namenjena tistim uporabnikom, ki koristijo moderne metode plačevanja preko bančnih aplikacij na svojih 

mobilnih telefonih. Skeniranje QR kode namreč v bančni aplikaciji kreira UPN nalog za plačilo. Koda je velika 

33x33 mm, nastavi vam jo lahko Vasco podpora. 

 

- V programu Fakturiranje (LT, S, Mini) je mogoče od zadnje verzije naprej kopirati katerikoli podatek iz šifranta 

artiklov ali šifranta partnerjev (menija 4.1 in 4.3.1). Na podatek, ki ga želite kopirati je potrebno počasi klikniti 

dvakrat (hitri 2x klik odpre artikel/partnerja za popravljanje) in pogled podatka se bo spremenil v  

 
 

Nato le še pritisnete CTRL+C ali desni klik z miško in »Kopiraj«. Kopirani podatek lahko s CTRL+V ali desni klik z 

miško in »Prilepi« uporabite v samem programu ali tudi izven njega. 

 

 
 
Šenčur, oktober 2018                                               VASCO d.o.o. 
     


