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VASCO NOVICE AVGUST 2019 

 

Obveščanje komercialistov na plačane predračune/ponudbe (Faw) 

V programu je v novi verziji na voljo polavtomatsko ali avtomatsko obveščanje vaših komercialistov na plačane 
predračune/ponudbe. Za ta namen smo predelali prej fiksno polje »Stanje predračuna« v šifrant, kjer si lahko 
nastavite poljubno statusov (prvih pet se ne da brisati). S tem si lahko razširite nabor statusov samega predračuna.  
 

 
 
1. Polavtomatski način obveščanja: 

V šifrantu »stanje predračuna«, kjer odprete željeni status v popravljanje, je na voljo parameter »kaj naredi program ob 
shranitvi predračuna«. Možnost je, da program pošlje email s podatki predračuna (lahko pripne tudi PDF) komercialistu, 
potniku ali komisionarju). To si boste večina nastavili le na statusu »Plačan«, lahko pa uporabite tudi drugje. V tem primeru 
bo ob ročni spremembi statusa predračuna v »Plačan« program poslal mail še komercialistu.  

 
2. Avtomatski način obveščanja: 

Druga možnost je za vse uporabnike, ki knjižite plačila predračunov v Fakturiranju (meni 5.4.). Če te možnosti še nimate, 
nas pokličite in vam jo vklopimo, enako vam moramo nastaviti tudi avtomatski način obveščanja. 
Plačila predračunov vnašate enako kot do sedaj. Ko zaključite, vam ob izhodu iz maske program da možnost poslati emaile 
vsem komercialistom, za katere plačila predračunov ste vnesli. Če samo potrdite vprašanje, se pošljejo sporočila vsem, 
lahko pa jih tudi dodatno filtrirate za le enega komercialista. 
 

 
 
Naknadno lahko kadarkoli pošljete emaile preko menija 5.G. Seveda funkcija preverja statuse predračunov sproti in pošilja 
le »Plačane«, na izpisu pa loči predračune tudi po dnevih, da je vse skupaj bolj pregledno.  
Primer vsebine takega maila, kjer se vidi tudi delno plačilo: 

 

 
 

Funkcija avtomatsko tudi spremeni statuse predračunov iz »Odprt« na »Plačan«. 

 

Zakonske novosti 

- V Uradnem listu RS, št. 45/2019 dne 12.7.2019 je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med 

delom. Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji znaša od 1. julija 2019 dalje 3,97 eurov (velja za plačo za 

mesec julij, ki se izplača meseca avgusta). 

 

- Predpisana obrestna mera zamudnih obresti (ZOM) velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 

2019, in znaša 8 odstotkov. Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44/2019 dne 5.7.2019 in je implementirano v 

programe z novo verzijo le-teh.  
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