
Knjiga prejetih faktur in Fakturiranje v oblaku 

 

Vasco d.o.o. poleg širokega nabora računovodskih in trgovinsko - skladiščnih (vele in 

maloprodaja) aplikacij sedaj ponuja tudi posebno spletno/oblačno obliko aplikacij Knjiga 

prejetih faktur in Fakturiranje. Imenujemo ju preprosto eKPF in eFa.  

Namenjeni sta manjšim podjetjem, ki želijo preprost in hiter dostop do aplikacije, dovolj širok 

nabor uporabnih funkcij in dostopnost od kjerkoli preko spletnega brskalnika.  

Aplikaciji delujeta v oblaku na strežnikih Vasco d.o.o., vanju se povežete preko prijavne strani 

spletnega brskalnika in že lahko pričnete z delom. Med aplikacijama lahko tudi preprosto 

preklapljate.  

 

 
 

eKPF 

Spletni program eKPF – Knjiga prejetih faktur je namenjena vodenju prejetih domačih in 

deviznih računov ter predračunov. Vnesenim računom lahko pripenjamo tudi skenirane 

priloge za lažji vnos in boljši pregled. Vnesene in poknjižene račune nato kadarkoli prenesemo 

v računovodstvo. Poleg tega nam program omogoča tudi vodenje evidence plačil, tako 

domačih kot tudi tujih deviznih računov ter enostaven izvoz plačilnih nalogov v datoteko 

pripravljeno za uvoz v spletno banko oziroma bančni program.  

Vnos dokumentov 

Kot že omenjeno, je program namenjen predvsem vodenju prejetih domačih in deviznih 

faktur. Lahko pa se vodi tudi domače in devizne predračune ter vso ostalo prejeto pošto 

oziroma nefinančne dokumente. Zaradi enostavnejšega vnosa in pregleda je vse naštete tipe 

dokumentov možno vnašati in pregledovati kar v meniju Prejeta pošta. Na spodnji sliki je 

prikaz seznama Prejete pošte. Preko gumbov nad seznamom lahko enostavno vnesemo 

kateregakoli od naštetih dokumentov. V kolikor želimo dokumente pregledovati ločeno si 

lahko pomagamo s filtrom nad seznamom »Tip pošiljke« ali pa te dokumente pregledujemo in 

vnašamo ločeno preko menija na levi, Prejete fakture, Predračun, Devizne fakture, Devizni 

predračuni. Na seznamu prejete pošte, je urejeno tudi barvanje plačanih (zelena) in 

neplačanih (rdeča) računov. 



 
Seznam prejete pošte 

Sam vnos fakture je pregleden in prijazen tudi do uporabnikov z manj računovodskega znanja. 

Vnos je prikazan na sliki spodaj. Podatki, ki jih program zahteva pri vnosu fakture so označeni 

z rdečo zvezdico * na koncu polja. Vse računovodske podatke fakture, kontiranje in DDV, lahko 

uporabnik, ki tega znanja nima tudi preskoči in jih kasneje dopolni računovodja. 

 
Vnos prejetega računa 

Ena izmed novosti programa eKPF je tudi možnost takojšnega plačila gotovinskih računov ali 

računov plačanih s kartico. Že pri samem vnosu računa pred shranitvijo, lahko označimo, da je 

račun plačan v celoti: 

 

 

 

 



Pri vrsti plačila pa lahko že nastavimo, kako se bo gotovinsko plačilo kontiralo ob prenosu 

računa v Glavno knjigo: 

 

Po shranitvi, bo račun v programu označen kot plačan. 

Plačevanje 

Pripravi plačilnih datotek je namenjen meni Plačila. V kolikor pripravljamo plačilno datoteko 

za domače fakture se napotimo v podmeni Vnos plačil. V oknu, ki se nam pojavi lahko 

filtriramo, katere račune bomo plačevali (izbira dobavitelja, omejitev roka plačila). Na tem 

mestu lahko tudi določimo, ali račune plačujemo na določen dan oziroma bodo šli računi v 

plačilo na dan zapadlosti. Prikaz na sliki spodaj: 

 

Po potrditvi se nam na ekranu pojavijo neplačani računi, glede na filter, ki smo ga na začetku 

določili. Če filtra nismo določili, bo program pokazal vse neplačane fakture. Ob vsaki fakturi si 

lahko na desni strani ekrana ogledamo tudi sken računa. 



 
Seznam neplačanih računov za pripravo plačilne datoteke 

S tipko ENTER ali puščicami se pomikamo po razpredelnici, natančneje po stolpcu Plačilo in 

tako s pritiskom na tipko + označujemo račune, ki jih bomo plačali in jih izvozili v plačilno 

datoteko za banko. Na koncu stolpca Plačilo je prikazan tudi seštevek računov, ki gredo v 

plačilo. Ko smo označili vse fakture, ki jih želimo plačati, lahko pripravimo plačilno datoteko.  

V kolikor je potrebno pripraviti tudi zbirne naloge, lahko to storimo zdaj. Predno dokončno 

potrdimo plačilno datoteko, nastavimo, katere naloge želimo pripraviti zbirno in vpišemo e-

naslove dobaviteljev, kamor bi želeli poslati specifikacijo zbirnih nalogov. Prikazano na sliki 

spodaj: 

 

Po potrditvi program pripravi potrebno plačilno datoteko za uvoz na banko in poročilo 

plačanih računov v PDF obliki. Vse skupaj lahko direktno pošljemo na določen e-naslov, ki ga 

vpišemo (npr. direktorju, ki ima dostop do banke in bo plačal račune) ali pa si posamezne 

datoteke shranimo na naš računalnik in jih nato uvozimo v spletno banko, kot je prikazano na 

sliki spodaj: 



 

V kolikor pripravljamo plačila deviznih računov, je možna tudi priprava obrazca 1450 in VP 70. 

V primeru, da želimo ponovno pripraviti plačilno datoteko, brisati plačila ali kakšen račun še 

dodati v isto plačilno datoteko je to možno na Popravljanju plačil. Tukaj lahko izberemo 

posamezno plačilno datoteko (razvrščene so po datumu) in s klikom na tiskalnik ponovno 

generiramo datoteke, ali pa na popravljanju določen račun brišemo oziroma dodamo: 

 

Prenos v Glavno knjigo 

Vse podatke je prej ali slej potrebno prenesti tudi v Glavno knjigo računovodstva. Zdaj je to še 

lažje kot prej, saj lahko računovodja na enem mestu pregleduje vse račune s priloženimi skeni 

hkrati pa vsak račun dopolni s kontiranjem in DDV-jem. Spodaj na sliki lahko v zgornjem delu 

vidimo seznam vseh neprenešenih računov v Glavno knjigo. V spodnjem delu pa se nam 

osvežujejo osnovni podatki posameznega račune s prikazom kontiranja in DDV. Na tem mestu 

lahko računovodja vse nekontirane fakture ročno pokontira, še lažje pa je, če uporabi 

funkcionalnost, ki fakturo kontira enako, kot je bila kontirana zadnja faktura istega dobavitelja. 

Lahko pa se uporabi tudi kontiranje iz prednastavljenih skupin za kontiranje oziroma hitrih tipk 

za kontiranje. 



 

 

Poleg naštetih funkcionalnosti program eKPF med drugim omogoča še naslednje: 

• Povezavo s predalom BizBox za prenos in avtomatski vnos prejetih e-računov 

• Povezava s storitvijo Pronet DocBox 

• Povezavo s portalom e.vasco.si za prenos odloženih skeniranih dokumentov v eKPF 

• Nastavljive izpise 

• Več nivojsko likvidacijo oziroma potrjevanje računov in ostale prejete pošte,… 

  



eFa 

eFakturiranje v trenutni različici podpira naslednje funkcije: 

- Vnos šifranta storitev z dodatnimi opisi, cenikom in 

različnimi možnostmi filtriranja, 

- Vnos šifranta partnerjev s prodajalnami/poslovnimi 

enotami: 

- kontakti, 

- posebne cene/ceniki, 

- mesečni artikli za mesečno fakturiranje, 

- e-računi, 

- priloge 

 

- Pomembni podšifranti (zaposleni, skupine, blagovne 

skupine,…); 

- Vnos/pregled predračunov in ponudb: 

- priloge, 

- tiskanje ali pošiljanje po e-pošti (PDF), 

- kopiranje, 

- direktno kreiranje računa, 

- sprotni pregled zadnje prodaje na postavki artikla, 

- obroki, 

 

- Vnos/pregled storitvenih računov: 

- tudi avansi in finančni dobropisi, 

- preprosto povezovanje računov z avansi in dobropisi, 

- obroki, 

- kopiranje,  

- sprotni pregled zadnje prodaje na postavki artikla, 

- stornacija fakture z avtomatskim dobropisom,     

- tiskanje ali pošiljanje po e-pošti (PDF), 

 

- E-računi (preko uradnega kanala Bizbox podjetja ZZI d.o.o.) ali preko e-pošte; 

- Mesečno fakturiranje (preprost način izdelave večje količine mesečnih faktur z 

različnimi pogoji, ceniki in artikli; 

- Pregledni in enostavni prenosi podatkov v Vasco Glavno knjigo; 

- Knjiga izdanih računov; 

- Različni izpisi in pregledi prodaje; 

 

- Davčno potrjevanje računov; 

- Serijsko kopiranje faktur/predračunov; 

- Poleg slovenske tudi tuja (angleška) oblika računa in predračuna; 

 



 

 

Bližnji ogled glavnih funkcij eFakturiranja: 

 

Vnašanje artikla je preprosto in hitro. Ohranili smo tudi prednosti klasičnih programov, kot so 

hitre tipke za vnos podatkov brez miške (gumbi F1, F5, F9,…). 

 

 
Iskalnik med različnimi šifranti je zmogljiv in pregledno prikaže zadetke. Pregled podatkov je 

popolnoma nastavljiv, saj si lahko pogled posameznega šifranta nastavite popolnoma po 

svojih željah, kar vključuje urejanje velikosti stolpcev, njihovo premikanje, prikazovanje,  

skrivanje ali sortiranje. 

 

Omeniti velja tudi ikone za hiter dostop do najbolj uporabljenih in zanimivih funkcij, ki se 

nahajajo v vrstici s podatkom. Gumbi so na voljo tako v šifrantih, kot tudi v pregledih 

predračunov in faktur. 



Vnos partnerja je mogoč 

preko davčne številke 

stranke (avtomatsko 

osveževanje iz Ajpes-a) 

ali ročno. Partnerju je 

mogoče dodati tudi 

svoje kontakte, cenike 

(posebne cene in 

rabate), mesečne artikle 

ali jih označevati za 

prejemnike E-računov. 

 

V primeru, da imate med 

strankami tudi partnerje 

z več poslovnimi 

enotami, omogočamo 

ločen vnos enot za večjo 

preglednost in preprosto 

izbiranje na izdelavi 

fakture. 

 

 

 
Vnos/popravljanje računa ali predračuna je razdeljen na tri glavne ekrane. Eden zajema vse 

glavne podatke dokumenta, drugi je namenjen vnosu storitev, tretji pa za ogled ali prilaganje 

prilog. Ko je dokument izdan (tiskan ali poslan po e-pošti), se PDF tudi prikazuje desno od 

dokumenta, da vedno vidite račun v obliki, v kateri je bil izdan. 

 



 
Vnašanje postavk v račun/predračun je zelo fleksibilno, saj lahko vnašate storitve iz šifranta, 

dodajate poljubne tekste ali pišete prosto besedilo. Hkrati imate tudi pregled na končno ceno, 

DDV in zadnjo prodajo storitve izbranemu kupcu, kar pomaga pri oblikovanju aktualne cene 

 

 

 

Prenos podatkov v Vasco Glavno knjigo je preprost in pregleden. Meni zajame fakture, 

pripravljene za prenos, jih pregleda za morebitne napake ali manjkajoče podatke, kar tudi 

javi in omogoči popravek direktno iz menija. Podatki se prenesejo direktno v Glavno knjigo. 



Cenik Vasco e programov (cene so brez DDV) 

- 15,00 eur mesečno prvi e – program (1 uporabnik že vštet v ceno), 
- 5,00 eur mesečno vsak nadaljnji e – program, 
- 1,00 eur mesečno prvih 3GB diskovnega prostora (nadaljnjih 3GB 1,00 eur), 
- 5,00 eur mesečno vsak nadaljnji uporabnik, 
- 5,00 eur mesečno vsako nadaljnje podjetje (z 1,00 eur doplačilom za 3 GB diskovnega 

prostora), 
- V ceni ni všteta Vasco pomoč. Pomoč, nastavitve in uvajanje se plačuje po porabljenem 

času, kjer je obračunski interval 15 minut. 
 

V primeru, da se zanimate za enega ali oba ePrograma, nas kontaktirajte na info@vasco.si ali 

059 335 550 in se pogovorimo, če sta primerna za vaš način in obseg poslovanja, ter vam 

uredimo dostop. Omogočamo vam tudi en mesec dolgo brezplačno testno obdobje, v 

katerem lahko programa preizkušate brez obveznosti.  

mailto:info@vasco.si

