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SPREMEMBA DATUMA PLAČILA
Spremembo datuma vseh plačil na določen dan lahko naredite v meniju 2.4(Plačila.Sprememba
datuma plačil).
OBLIKA POROČIL
Dodana je možnost, da lahko posamezne vrstice povdarite, izpišete s poševno pisavo, lahko pa tudi
spustite vrstico. To lahko programu poveste tam, kjer vnesete opis vrstice.
V nogi poročila pa lahko izpišete tudi današnji datum, tako da uporabite #F1.
SEŠTEVEK PO DEVIZAH
V neprenešenih knjižbah lahko dobite tudi seštevek po devizah. Seštevek dobite tako, da kliknete
na zeleno polje (kjer je seštevek v tolarjih) in program prikaže tabelo s seštevkom po devizah.
PRISPEVKI OD NADOMESTIL V BREME ZAVODA
V verziji programa 8.57.2 z dne 08.09.2005 je odpravljena napaka pri obračun prispevkov za
zavezance v primeru nadomestil v breme zavoda, da se za ta del ur osnova in prispevki ne
izračunajo.
OBRAZEC-1A V XML DATOTEKI
V verziji programa 8.56. z dne 01.09.2005 se pri pripravi XML datoteke za AJPES poleg Obrazca-1Zap/M v datoteko zapiše tudi Obrazec-1A. Papirna oblika obrazca bo popravljena v kratkem.
PRISPEVKI OD NADOMESTIL V BREME ZAVODA
V verziji programa 6.76 z dne 08.09.2005 je odpravljena napaka pri obračun prispevkov za
zavezance v primeru nadomestil v breme zavoda, da se za ta del ur osnova in prispevki ne
izračunajo.

Kontrola evidenčnih knjižb v programu GKW
V menuju 395 smo dodali kontrolo evidenčnih
knjižb. Vnesemo, kateri razred želimo
skontrolirati. Potem program prikaže vse zapise
v dnevnik knjiženja, na katerem saldo
evidenčnih knjižb ni enako 0. Torej če smo npr.
poknjižili strošek na konto 402, nismo pa
poknjižili na protikonto 499, bo program vse
evidenčne knjižbe iz te temeljnice prikazal na
pregledu. S tipko F1 pa lahko celotno temeljnico
(en zapis v dnevnih) pogledate na ekran in tako
poskušate najti napako.
Napako lahko odpravite s storno knjižbami ali
pa s popravljanjem knjižb.
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SFR
10.11.2005 je rok za oddajo četrtletnih poročil. Mi smo v programu že popravili, da program pri pripravi obrazca
vpraša za časovno obdobje. Prav tako smo tudi popravili, da si program shranjuje izračunane podatke. Žal pa
nismo mogli popraviti elektronske oddaje obrazcev, kajti v zvezi s tem AJPES še ni nič naredil. Računalniški
program obljubljajo mesec dni pred oddajo. Oddati je možno tudi preko XLS tabel (to varianto smo do sedaj
uporabljali mi), vendar te tabele še niso popravljene. Tako v teh tabelah še ni nobenega sledu o četrtletjih,
ravno tako se črpajo podatki za celo leto 2003. Dokler AJPES ne popravi teh stvari, mi žal ne moremo nič
narediti. Potrudili se bomo, da bomo takoj popravili program. Vsi uporabniki, ki imate omogočeno menjavo
programov preko interneta, boste na elektronski naslov prejeli obvestilo o popravku.

OSNOVNA SREDSTVA
Dne 31.3.2006 ukinjamo podporo za program OS DOS. Torej je mogoče sedaj pravi čas za prehod na OS
WIN. Prehod je zelo nezahteven, zato ne potrebujete nobenega tečaja. Za pogodbene stranke je prehod
brezplačen. Potrebno je instalirati le podatkovno bazi FIREBIRD (10.000 SIT), vendar le v primeru, če na tem
računalniku še nimate nobenega našega WIN programa.
Zahtevo za prehod pošljite na elektronski naslov OSW@VASCO.SI ali pokličite po telefonu.
HUMOR
DELITEV PREMOZENJA
Oče in mamica sta se ločevala na sodišču in oče je vprašal sina: "Pri komu bi raje živel: pri meni, ali pri
mamici?"
"In kdo od vaju bo vzel računalnik?"

Šenčur, avgust 2005

VASCO d.o.o.
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