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VASCO NOVICE SEPTEMBER 2006 

 
Prilagoditev programskih aplikacij valuti EURPrilagoditev programskih aplikacij valuti EURPrilagoditev programskih aplikacij valuti EURPrilagoditev programskih aplikacij valuti EUR----oooo    
 
Vse aplikacije v naši programski hiši bodo prilagojene in interno testirane za potrebe skupne evropske 
valute EUR do konca meseca septembra 2006. Tekom meseca oktobra boste deležni možnosti 
internega testiranja in vzporedne uporabe na vaši lokaciji. V tej fazi bomo sprejemali tudi pripombe in 
predloge uporabnikov. V obdobju med 01.11.2006 ter 15.11.2006 bodo aplikacije dokončno prilagojene 
za potrebe EUR-a in bodo na voljo za končno integracijo pri uporabnikih.  
 
Sta pa aplikaciji Plače ter Knjiga prometa v delu zakona, ki veleva, da se neto plača,  pri izplačilu plače 
za mesec avgust, prikaže tudi v valuti EUR-o, že ustrezno dopolnjena. Na tem mestu velja še omeniti, da 
bomo za vse uporabnike aplikacije Knjiga prometa (KP) v jesenskem obdobju pripravili prehod na 
windows verzijo. Več o prehodu bomo napisali, ko bo zadeva zrela za realizacijo.  
 
Vsi prehodi v aplikacijah, zaradi prevzema EUR-a, bodo mehke narave, kar pomeni, da bodo dogodki 
vezani na datum dokumenta in prehod ne bo vezan na sam datum 01.01.2007. 
 

    

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. 
 
 

HumorHumorHumorHumor    
INTERNET 

Pa gre en današnji povpračen fant na ladjo, ta pa potone in morje ga vrže živega ven na samotni otok. 
Nekaj dni je tam, brez hrane, minimalno vode. Pa 7. dan pripelje do otoka razkošna jahta. Na njej pa 
lepotica, vzame ga s sabo do naslednjega otoka. Tam pa vila, bazeni, hrane v izobilju. Ko se naje, 
okopa, mu lepotička reče;" tako, zdaj pa ti dam to, kar si najbolj želiš!" Fant odgovori: "Pa ne me hecat, 
da maš internet!" 
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