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 Novosti v programih 
 
PLAČE Obracun prispevkov za SP - možen tudi vnos bruto osnov 

Izpis vnesenih opomb in shranjenih prilog za delavce 
Na izpisu kumulative dodana vrstica "Skupaj strošek v breme podjetja" 
Tipka F3 pri vnosu obračun. lista - prikaz in popravljanje podatkov delavca za obračun 

PNW Številčenje nalogov po delavcih 
Omogočeno je ločeno številčenje nalogov, za vsakega delavca posebej. Ločeno številčenje lahko vklopite v 
meniju 5.1 (Razno.Parametri programa) in sicer na 4. zavihku razno obkljukate parameter "Številčenje 
nalogov po delavcih". Na vnosu naloga se potem poleg yaporedne številke prikaže še interna številka. Slednja 
se izpiše tudi na izpisu potnega naloga. 
V meniju 5.5 (Razno.Oštevilči interne številke) lahko oštevilčite naloge z internimi številkami po delavcih 

 
 

Fakturiranje WEB 
V podjetju VASCO d.o.o. smo pripravili program FAWeb za manjša podjetja ali samostojne podjetnike z manjšim obsegom 
prometa. Program omogoča vodenje prevzemov, predračunov, internih dokumentov in računov ter zaloge, kartice artiklov, 
evidenco plačil, plačanih in neplačanih računov, nabave in prodaje,... 
 

Baza podatkov se nahaja na našem strežniku in do nje program 
dostopa prek internetne povezave. Za tekoče delo je potrebna 
ADSL povezava ali kabelski internet. Program deluje tudi na 
počasnejših povezavah, vendar je v tem primeru poizvedovanje po 
bazi (zaloge, kartice artiklov, pregled računov, plačil,...) ustrezno 
počasnejše. 
Program ne zahteva nobene instalacije in se ob zagonu samodejno 
posodobi (če obstaja novejša različica).  
Torej, kjerkoli ste (na terenu, v pisarni,...), vse kar potrebujete je 
internet, in že lahko izdajate račune, delate prevzeme, preverite 
zaloge, cenik, neplačane račune,...  
 
V vseh dokumentih veljajo bližnjice: F1 skok v šifrant, F2 nov vnos 
dokumenta, F9 shranitev, v datumskih poljih znak + ali - ponudi 
trenutni datum, vsak nadaljni pritisk pa spreminja datum 
navzgor/navzdol (kdor uporablja naše ostale WINDOWS programe, 
bližnjice verjetno že pozna). 
Dokumente je možno pošiljati tudi po elektronski pošti. 
 
Šifrant partnerjev lahko uvozite iz že obstoječe VASCO podatkovne 
baze. 
 

NASTAVITVE: 
V nastavitvah si lahko nastavite poljuben logotip, ki 
se bo izpisoval na dokumentih. Določite lahko ali 
naj se na dokumentih izpiše tudi šifra artikla ali 
samo naziv (v primeru, da ne uporabljate šifranta 
artiklov in ročno vnašate postavke na račune in 
predračune). 
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PREVZEMNICE: 
Program omogča vodenje zaloge materiala/artiklov. Zato je prva stvar v tem sklopu vnos prevzemnice, na kateri 
prevzamete material/artikle. Poleg nabavne cene lahko materialu prištejete še odvisne stroške v znesku ali ocenjeno v 
procentih. 

 
 
PREDRAČUN 
Predračun lahko popravite in je ta dokument lahko tudi ponudba. Artikle lahko dodajate s pomočjo šifer. Kdor pa bo 
program uporabljal za storitveno dejavnost, pa mu ni treba odpirati šifranta del. Namesto šifre artikla lahko vnese zank * in 
enostavno dotipka opis storitve. Lahko pa uporabi tudi znak -, kar pomeni samo vnos teksta. Na dokumentu so možni 
vmesni seštevki (znak /). Storitveniki (predvsem gradbeniki) na koncu dokumenta obračunajo montažo v % vgrajenega 
materiala. V ta namen namesto šifre artikla vnesete%. In program obračuna delež. 
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RAČUN 
V primeru, če na računu uporabljate artikle, program razknjiži zalogo. Program ovrednosti zalogo po FIFO metodi. Seveda 
pa lahko na računu ravno tako uporabljate namesto šifre artikla znake *,-,/,%. Ti znaki imajo isti pomen kot pri predračunu. 

 
Račun in prav tako ostale dokumente lahko stiskate na tiskalnik, pogledate na ekran, ali pa tudi pošljete po elektronski 
pošti. Program FA-WEB sam pošlje na elektronski naslov. 
Ko je račun shranjen, je avtomatsko med neplačanimi računi. Če želimo, lahko vnašamo tudi plačila in tako imamo 
evidenco, kaj je plačano/ neplačano. 

 
INTERNI DOKUMENTI: 
 
 
PREGLED ZALOGE: 
 
Pri izpisu zalog z dvojnim klikom na artikel odprete kartico artikla, z vsemi prevzemi in izdajami do določenega dne. 
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CENIK:  
V šifrantu artiklov kliknete na ikono tiskalnika (ali uporabite kombinacijo tipk Ctrl+P) in si lahko iztiskate cenik. 
 
 
  
HUMOR  
  
Janezek dobi novo kolo. Nato se pelje prvi krog in zakliče:" mama poglej peljem se brez rok".Gre drugi krog in 
zakliče:mama glej peljem se brez nog ,nato gre tretji krog in zakliče mama glej peljem se brez zob! 
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