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VASCO NOVICE AVGUST 2006 

 
    

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. 
 
 
 
Nova aplikacija Komisijska prodaja rabljenih vozil (RABW)Nova aplikacija Komisijska prodaja rabljenih vozil (RABW)Nova aplikacija Komisijska prodaja rabljenih vozil (RABW)Nova aplikacija Komisijska prodaja rabljenih vozil (RABW)    
 
Program omogoča vnos in izpis Pogodbe o komisijski prodaji vozila, ter vnos prodaje in 
izstavitev računa kupcu, kjer vse podatke o vozilu na račun potegnemo iz komisijske pogodbe. 
Izpis komisijske pogodbe je nastavljiv. Pogodbo nastavite v Wordu kot predlogo, kjer se ključni 
podatki zamenjajo z formulami, program pa formule ob izpisu zamenja z dejanskimi podatki iz 
pogodbe. Izpis zaloge je prav tako nastavljiv. 
Možen je tudi prenos temeljnice v glavno knjigo. Program stane 150.000,00SIT + DDV. 
 
Primer vnosa pogodbe: 
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Primer vnosa računa: 
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Novosti v programu BlaNovosti v programu BlaNovosti v programu BlaNovosti v programu Blagajna (BLAW)gajna (BLAW)gajna (BLAW)gajna (BLAW)    
 
1. V zadnji verziji je po novem možnost vodenja več blagajn v isti bazi, za kar ste do sedaj 
morali imeti odprto več baz (podjetij) pred vstopom v program. Za to je potreben vklop 
parametra »dodatni meni«, in pa nastavitve za številčenje vsake blagajne (meni 6.4.). 
Pred vhodom v program BLAW, takoj za vnosom gesla, vpraša za prodajno enoto ali mesto. 
Glede na izbrano enoto program številči prejemke in izdatke, kar pomeni, da se npr. v eni enoti 
prejemki in izdatki številčijo od 10000 do 19999, v drugi pa 20000 do 29999, itd… Tako je tudi 
šifrant partnerjev, kontov, opisov in stroškovnih mest skupen (enak) za vse enote.  
 
2.Vnos plačilnih kartic, kot plačilno sredstvo, dnevnik se potem lahko izpiše samo za gotovino 
ali pa tudi skupaj z karticami. 
 
3. V opisu knjižbe (F1), je možno navesti tudi protikonto, ki mora npr. za plačilne kartice biti drug 
kot za gotovino. 
 
3. Ob prenosu v GKW (meni 5.2.) je možnost prenosa samo pokontiranih knjižb. Koristno v 
primeru, da želimo prenašati samo gotovino, kartic pa ne ali pa samo izdatke, prejemkov pa ne, 
ker se prenašajo iz Faw kot izkupiček paragonov…. 
 
4. Blagajniški prejemek je možno narediti na več načinov: 
 
- Ročno v programu BLAW meni 1.1. tipka F2, kjer lahko po novem specificirate na knjižbi tudi 
kartice in iz opisa knjižbe konto ter protikonto.  
- Avtomatično v programu BLAW meni 1.1. tipka F4, kjer lahko iz več izdanih faktur enega 
kupca naredite prejemek z eno ali več knjižbami. V tem primeru program najprej vpraša za 
kupca, nato pa se prikažejo vsi odprti računi tega kupca. Tukaj izberemo enega ali več računov 
(Za več se drži tipko CTRL). Program iztiska gotovinski prejemek ter poknjiži plačilo v Faw.  
- Avtomatično v programu BLAW meni 4.5.1.in 4.5.2. kjer se prenese in poknjiži izkupiček 
paragoncev (zaenkrat samo gotovina brez kartic, kar je sicer ostalo že od prej) 
- Avtomatično v programu FAW z desnim klikom miške na računu, potem iz menija izberemo 
“Gotovinsko plačilo s knjiženjem v blagajno”. V oknu program že predlaga št. računa ter znesek 
za plačilo. Na polju št. računa lahko z tipko F5 tiskate račun na katerem je tudi prejemek. Možno 
je vnesti plačilo za 5 računov. V BLAW se kreira prejemek, katerega potem po želji lahko 
iztiskamo tudi v programu blagajna (BLAW).  
 
5. Blagajniški dnevnik je možno izpisati samo za gotovino ali pa vključno z plačilnimi karticami. 
 
 
 
 

Novosti v programu Fakturiranje (FAW)Novosti v programu Fakturiranje (FAW)Novosti v programu Fakturiranje (FAW)Novosti v programu Fakturiranje (FAW)    
 
- Dodana je možnost obračuna okoljskih dajatev za gume in električne aparate. 
1.Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (UL 
2006/32 – 1312) ter 2.Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 
odpadne električne in elektronske opreme (UL 2006/32 – 1314) 
Navodila za izdelavo poročila plačilu in vračilu okoljskih dajatev vam na željo lahko pošljemo po 
e-mailu ali v pisni obliki. Vse kar morate storiti je poklicati ali poslati e-mail na  info@vasco.si. E-
mail naj vsebuje podatke, kot so: naziv vaše firme in pa v kakšni obliki bi želeli navodila.  
 
- Paragonski bloki. 
Možnost vnosa SM ob vstopu v paragonske bloke, ter naknadna možnost spreminjanja na 
samem paragonu 
V temeljnici za prenos paragoncev v GKW je sedaj možno prenašati poleg starih opcij tudi: 
1. Stotinske izravnave poz. in neg. posamično. 
2. Realizacijo po skupinah artiklov.  
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3. poljubno izbrana plačilna sredstva. 
4. Kreditne kartice brez provizije 
5. Provizija kreditnih kartic. 
Za te nove možnosti je potrebno prilagoditi nastavitev temeljnice (meni 2.4.9. na drugem 
zavihku). 
 
 
 

Novosti v programu Glavna knjiga (GKW)Novosti v programu Glavna knjiga (GKW)Novosti v programu Glavna knjiga (GKW)Novosti v programu Glavna knjiga (GKW)    
 
Možnost knjiženja več oseb preko terminal serverja. 
 
 
 

Novosti v programu Potni nalogi (PNW)Novosti v programu Potni nalogi (PNW)Novosti v programu Potni nalogi (PNW)Novosti v programu Potni nalogi (PNW)    
 

Izpis seznama obiskov 
 
V meniju 5.2 (Razno.Nastavitve izpisa potnega naloga) je dodan parameter Izpis seznama 
obiskov. Če parameter obkljukate bo program na izpisu potnega naloga izpisal tudi seznam 
obiskov. Seznam obiskov lahko vnesete v meniju 1.1 (Dnevnice.Vnos nalogov) in sicer na 
zavihku Obiski. 
 
 
    
 

HumorHumorHumorHumor    
 
 

PREPOZNA REKLAMACIJA 
"Pet tisoč tristo tolarjev," reče taksist potniku, ko prispeta na cilj. 
Potnik pogleda v denarnico in reče: 
"Ali me lahko zapeljete 300 metrov nazaj? V denarnici imam namreč samo pet 
tisočakov." 
 
 
 
 

    
 
 
 
Šenčur, avgust 2006         VASCO d.o.o. 


