VASCO NOVICE OKTOBER 2006
Nov delovni čas in nova spletna stran
Z dne 01.10.2006 imamo v podjetju Vasco d.o.o. nov delovni čas. In sicer od 07.30 do 10.30 in od 11.00 do 15.30
ure vsak dan, razen sobote in nedelje.
Prenovili smo tudi našo spletno stran: www.vasco.si Na njej si lahko preberete vse o Novitetah v verzijah aplikacij.
Na strani pa si lahko preberete tudi najnovejše in stare Vasco novice. Ogledate si lahko zgodovino in razvoj
podjetja. Najdete tudi informacije o vseh aplikacijah, ki jih tržimo, njihovi ceni in vzdrževanju ter pogojih nakupa.
Nismo pa pozabili na rubriko zabava.

Poziv za prehod iz OPD DOS na TKW
Vse eventuelne uporabnike aplikacije OPD DOS obveščamo, da se aplikacija z koncem leta 2006 ne bo več
vzdrževala in nadgrajevala. Zato, vas prosimo, da se obrnite na naše serviserje ali na e-naslov info@vasco.si, da
vam uredimo prehod na TKW (Trgovska knjiga windows). 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.

Poziv 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 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.

Program
Program Rabljena vozila
V programu so dodani nastavljivi gumbi izpise predlog iz pogodbe in računa, po tri za vsak dokument. Imena vseh
šestih gumbov nastavimo v parametrih. Tako je sedaj možen naprimer izpis računa tudi iz word predloge. Ob
shranitvi dokumenta je možno, da se iztiska vse v naprej nastavljene wold predloge naenkrat.
Poleg tega je dodana možnost stornacije pogodbe v primeru ko prodajalec sam proda svoje vozilo, ter asignacije
ko je potrebno urediti samo preprodajo vozila med dvema strankama.
Program je tudi že pripravljen za poslovanje v EUR.

Restavriranje podatkov določenega
določenega programa
Vsak program ima možnost restavriranja podatkov enega ali vseh programov. Restavriranje enega programa (meni
8.R.) se veliko uporablja, ko se prenaša podatke med podjetjem in računovodskim servisom. Do sedaj je bilo
potrebno paziti na skupne šifrante, kateri so se vedno prepisali ob restavriranju. Sedaj pa v programih obstaja
možnost, ki v skupni šifrant ob restavriranju enega programa samo doda manjkajoče podatke, obstoječih pa ne
spreminja. Najpomembnejši skupni šifranti so Partnerji, Stroškovna mesta in Kontni plan. Ob restavriranju podatkov
pred prepisom tabel program vpraša, če v skupne tabele samo dodaja nove zapise, zato takrat dobro preberite
navodilo ki se izpiše.

Vasco programi in prihajajoči
prihajajoči sistem Windows Vista
Stestirali smo delovanje Vasco programov na prihajajoči Windows Visti in lahko rečemo, da je delovanje več ali
manj enako delovanji programa na Windows XP tako, da kakšnih težav ne pričakujemo. Testirali smo na 32bit ter
64bit verziji Vista RC1.
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Uvoz plačil direktnih bremenitev in posebnih položnic
položnic v GKW
V Windows glavni knjigi smo pripravili možnost uvoza plačil iz direktnih bremenitev in posebnih položnic.
Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani, v rubriki Novice.

Prilagoditve programa PLAČE za prehod na EURO
V verziji programa 8.65.9 z dne 22.09.2006 so bile narejene prilagoditve za prehod na Euro. V meniju
6.A. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo po shranitvi plače za
December-2006 naredili prevrednotenje vseh zneskov pri delavcih. V EUR se bodo pri delavcih
preračunale tudi višine mesečnih olajšav, višine premij PDPZ, višine premij KDPZ in višine plačanih in
neplačanih obrokov kreditov.
Podatki shranjenih plač se NE BODO preračunali v EUR. Vendar pa se bodo pri naslednjih izpisih:
- Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač (menu 4.2.)
- Izpis shranjenih plač brez nastavitve (menu 4.3.)
- Izpis plačanih kreditov (menu 4.4.)
vrednosti pred izpisom samodejno preračunale v EUR. Še vedno pa bomo lahko izpise nastavili tako, da
se nam bodo v izpisih izpisale tolarske vrednosti

Prilagoditve programa OSW za prehod na EURO
V verziji programa 11.51.1 z dne 05.09.2006 so bile narejene prilagoditve za prehod na Euro.V meniju
5.4.7. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo po zaključku leta 2006
naredili prevrednotenje vseh OS (pri prevrednotenju se bodo tolarske vrednosti osnovnih sredstev in
kartic shranile v novo odprta polja v podatkovnih tabelah). Po prevrednotenju bodo vse vrednosti
osnovnih sredstve samo še v EUR. Tolarskih vrednosti pri pregledu ali popravljanju osnovnih sredstev ali
kartic ne bo več.
V nekaterih izpisih pa bo možno tudi po prevrednotenju še vedno izpisati vrednosti v SIT v primeru, da
bomo nastavili izpis po stanju na dan pred 1.1.2007. V tem primeru bomo dobili izpis s tolarskimi
vrednostmi kot so bile na tisti dan po kartici knjiženja. To možnost bomo imeli v naslednjih izpisih:
* Izpis prometa po vrstah (Dnevnik).
* Nastavljivi izpisi oziroma seznami.
* Izpis kartic knjiženja in kartic premikov.
* Izpis obračuna inventure.
* Izpis odtujenih osnovnih sredstev.

Prilagoditve programa GKW
GKW za prehod na EURO
V programu GKW je prehod na EURO zelo zahteven. Prehod na EURO smo naredili tako, da ni potrebno narediti
nobene operacije ali obdelave. Program na osnovi obdobja pričakuje ustrezne zneske. Če npr. knjižimo dogodek z
obračunskim obdobjem 2006, se vsa stvar knjiži v SIT. DDV pa je lahko z datumom prejema v letu 2007. V tem
primeru vse zneske vnašamo v SIT, v davčnih knjigah pa bo program preračunal v EUR. Knjižimo lahko mešano,
nekaj temeljnic z letom 2006, potem temeljnice z letom 2007. Na kontni kartici pa program vse preračuna na EUR.
Da ta stvar tako deluje, je bil potreben temeljit popravek programa. In ob vsaki večji dodelavi so seveda možnosti
napak. GKW s to dodelavo bo možno dobiti v sredo 18.10.2006. Verzije še ne bo na internetu, ker še ni preverjena.
Kdor želi to verzijo testirati, naj pošlje mail na GKW@VASCO.SI in mu pošljemo verzijo. Samo toplo odsvetujem,
da si to verzijo namesti na delovni direktorij, ampak obvezno na nek rezerven direktorij. Torej ni dovolj, če se odpre
le nova številka ob vstopu, ampak je potrebno program fizično posneti na neko drugo lokacijo na disku.
Šele ko bo verzija stestirana, bo na razpolago beta verzija. Kdaj bo to, si lahko preberete na naši spletni strani.

Prilagoditve ostalih programov za prehod na EURO
Ostali programi bodo prilagojeni ta mesec. Popravki bodo objavljeni v naslednjih novicah in seveda na naši spletni
strani.

Humor
Kovanec
Doktor je presenečen: "Pravite, da je vaš sin pred petimi dnevi pogoltnil kovanec za deset tolarjev, vi pa
ste ga šele danes pripeljali k meni!?" "Ja, veste, gospod doktor, tako hitro pa spet nismo potrebovali
denarja!"
Šenčur, oktober 2006
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