VASCO NOVICE OKTOBER 2019
Soglasje kupca k prejemu eRačunov iz Vasco d.o.o.
Od uvedbe eRačuna je preteklo že kar nekaj »vode«. Zato smo se v podjetju Vasco d.o.o., odločili da svoje
stranke/kupce, ki še ne prejemajo našega računa v obliki eRačuna, pozovemo k bolj sodobni in varni izmenjavi
poslovnih dokumentov.
Uporaba sodobnih elektronskih rešitev elektronskega poslovanja prinaša številne prednosti:
- enotna vstopna točka za prejem e-računov in enostaven vpogled v arhiv dokumentov oz. prejetih eRačunov
- povečanje sledljivosti in nadzora nad prejetimi eRačuni
- pohitritev poslovnega procesa z vidika prejema eRačunov
- večja odgovornost in skrb za čisto okolje…
Prihodnji teden Vam bomo na elektronski naslov poslali celotni dopis ter spremno dokumentacijo za pristop k
prejemu eRačuna.

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
mOS - Aplikacija za popis
Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva)
Najem čitalca (1 teden)
Cena tiskanja ene nalepke
*V ceni ni vštet DDV

Po ponudbi
400 EUR*
100 EUR*
200 EUR*
0,14 EUR*

Morda niste vedeli…
V modulu Kadrovska evidenca smo na zavihku »Delovna knjižica« dodali nov Tip delovne dobe in sicer »11-Drugo
pogodbeno razmerje« Pri tem tipu vnos datumov ni obvezen, obvezen pa je vnos dobe (L-M-D). Ta doba se ne sešteva
v delovno dobo, se pa sešteva v pokojninsko dobo.
Program Glavna knjiga je dobil sodoben komunikacijski vmesnik za posredovanje Finančnih razkritij poslovanja svoji
banki. Gre torej za vmesnik za izmenjavo podatkov med stranko in banko, zaradi potreb po novih ali podaljšanju obstoječih
kreditov in leasingov. Gospodarska zbornica Slovenije, sekcija Zbornica računovodskih servisov je v sodelovanju z
Združenjem bank Slovenije, Novo Ljubljansko banko ter podjetjem ZZI d.o.o., vzpostavila elektronski kanal za
posredovanje podatkov BS, IPI in vseh ostalih prilog za FRP. Vsebina in oblika poročanih tabel je usklajena na nivoju
države in torej na tak način lahko izmenjuje podatke stranka z vsemi bankami. Pogoj za poročanje je odprt bizBox predal.
Novo poročanje najdete v meniju 3.A.5.
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