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Oddaja SFR za II. četrtletje (GKW)Oddaja SFR za II. četrtletje (GKW)Oddaja SFR za II. četrtletje (GKW)Oddaja SFR za II. četrtletje (GKW)    
 
Rok za oddajo SFR za II. četrtletje je 10.avgust 2006. Glede na to, da je Ajpes spreminjal določene podatke pri 
oddaji obrazca, vam bo z dne 17.07.2006 na voljo BETA verzija aplikacije GKW, ki bo vsebovala omenjene 
popravke. Tako, da morate za uspešen prenos podatkov iz GKW na Ajpes imeti verzijo z dne 17.07.2006 ali 
novejšo. 

    

Poziv za prehod iz GK DOS na GKWPoziv za prehod iz GK DOS na GKWPoziv za prehod iz GK DOS na GKWPoziv za prehod iz GK DOS na GKW    
 
Vse stranke, ki še uporabljajo GLAVNO KNJIGO v DOS okolju pozivamo, da se prijavijo na seminar za prehod na 
GLAVNO KNJIGO WINDOWS. Naj osvežim spomin glede postopka prehoda. Stranka pokliče k nam in se obrne na 
gdč. Moniko za termin seminarja. Seminar je za vse stranke obvezen, traja en dan in sicer od 12.00 do 15.00 ure. 
Po opravljenem seminarju, katerega naj bi se udeležili prav vsi bodoči uporabniki aplikacije GKW, se v roku parih 
dni naš serviser oglasi pri vas in uredi vse glede prehoda na windows okolje glavne knjige. Prehod je za 
pogodbene stranke brezplačen, za nepogodbene stranke pa se plača 50% vrednosti nove aplikacije in si s tem 
plačilom plačajo tudi vse verzije do konca leta 2006. Stranka mora eventuelno plačati še instalacijo podatkovne 
baze Firebird, ki stane 10.000,00 SIT za posamezen računalnik. Vendar vsi, ki že imate inštaliran kakršenkoli 
windows program naše hiše, to podatkovno bazo imate. Izobraževanje na seminarju pa je plačljivo za vse 
udeležence in stane 10.000,00 SIT po osebi. Vsa podjetja, ki bodo na seminar prijavila  štiri ali več slušateljev, 
imajo priznan 20% popust na vse prijavljene slušatelje. 
 

S prehodom na GK WIN je potrebno pohiteti, kajti GK DOS ne bo imela 
nobene podpore v letu 2007. Z datumom 1.12.2006 prekinemo z 
vzdrževanjem GK DOS in prehod na EUR-o v DOS verziji ne bo 
narejen. 
    

Novi aplikaciji AVTOŠNovi aplikaciji AVTOŠNovi aplikaciji AVTOŠNovi aplikaciji AVTOŠOLA (ASW) in VRTECOLA (ASW) in VRTECOLA (ASW) in VRTECOLA (ASW) in VRTEC    
 
Našo ponudbo aplikacij smo v zadnjem času razširili na dve povsem novi dejavnosti. In sicer gre za dejavnost 
avtošol, za potrebe katerih smo razvili aplikacijo AVTOŠOLA (ASW). Le ta ponuja vnos in izpis računa oziroma 
blagajniškega prejemka, vodenja šifranta storitev, artiklov, kandidatov, inštruktorjev,...Omogočen je vnos nalogov in 
porabe goriva za vozila, na voljo so izpisi evidenc kandidatov, inštruktorjev, vozil in seveda evidenca DDV-ja. Cena 
aplikacije je 100.000,00 SIT neto.  
Druga nova aplikacija pa pokriva Obračun vrtcev in se zato aplikacija imenuje VRTEC. Tukaj je omogočen obračun 
vrtca po standardu objavljenem v Uradnem listu, vnos odločb regresa in upoštevanje le teh pri obračunu, vnos 
odsotnosti, bolnišk in rezervacij, možnost obračuna dodatnih aktivnosti vrtca, priprava in izpis posebnih položnic. 
Nismo pozabili niti na pripravo datoteke za direktne bremenitve preko zbirnega centra in posledično avtomatsko 
knjiženje plačil iz zbirnega centra. Na voljo pa je seveda precej izpisov za razne preglede in kontrole podatkov. 
Cena aplikacije znaša 100.000,00 SIT neto. V primeru, da aplikacijo kupite v kompletu z aplikacijo SOLAW ( šolska 
evidenca in obračun stroškov prehrane), ki sicer stane 150.000,00 SIT neto, imate zagotovljeno paketno ceno in 
sicer 200.000,00 SIT neto za obe aplikaciji skupaj. 
    

Ukinitev podpore za MK DOS in OBR DOS z dne 01.07.2006Ukinitev podpore za MK DOS in OBR DOS z dne 01.07.2006Ukinitev podpore za MK DOS in OBR DOS z dne 01.07.2006Ukinitev podpore za MK DOS in OBR DOS z dne 01.07.2006    
 
Že nekaj časa je uporabnikom na voljo WINDOWS verzija aplikacije MATERIALNO KNJIGOVODSTVO (MKW) in 
prav tako aplikacija OBRESTI (OBRW). Zato smo z dne 01.07.2006 ukinili podporo za DOS verziji teh dveh 
aplikacij, torej MK DOS in OBR DOS. Prehod iz dos okolja na windows okolje je za pogodbene stranke brezplačen, 
medtem ko nepogodbene stranke plačajo 50% cene nove aplikacije in si s tem plačajo tudi vse verzije do izteka 
tekočega leta 2006. Vsi podatki iz obstoječe dos baze se na željo stranke tudi prenesejo v windows bazo. 
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