VASCO NOVICE NOVEMBER 2006
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. Po naših evidencah vas še kar nekaj
uporabnikov uporablja DOS GK. Naj Vas spomnim, da za DOS GK ne bo EURO podpore. Konec
decembra in januarja pa pričakujemo veliko zasedenost v podjetju, zato takrat ne bomo imeli
seminarjev za prehod na GKW, niti ne bomo uspeli izvajati prehode. Torej uporabniki DOS GK
boste morali naslednje leto knjižiti praktnično ročno, torej pohitite s prehodom…

EURO
Prilagodili smo vse programe, da omogočajo prehod na euro. Vsi programi so že na internetu kot
beta verzije. Zelo bomo veseli, če boste kaj potestirali, kajti nismo nezmotljivi in verjetno se je
prikradla tudi kakšna napaka.

Prehod na EURO v programu
programu FAW
V meniju 6.G.1. se nahaja podprogram, ki vse tolarske cenike pretvori v EUR. Menija se ne sme
pognati, v kolikor še nismo zaključili z vsemi dokumenti v letu 2006, razen za testne namene na
rezervni ali testni bazi podatkov! Požene se lahko samo enkrat, potem se zablokira tako, da ne
moremo dvakratno pretvoriti EUR. Program potem v dokumentih ne bo več ponujal cen v SIT,
pač pa v EUR. Podprogram ponudi v preračun vse cene, ki niso nastavljene kot devizne. V
kolikor imamo vnešene tudi posebne cene pri partnerjih, ponudi tudi preračun le teh. Preračuna
se tudi v šifrant zapisana cena zadnje nabave SIT, ki je osnova za prikaz procenta in vrednosti
marže do prve cene v šifrantu. Sami dokumenti se ob tem ne bodo spreminjali, tako da boste
lahko z vnosom dokumentov v EUR nadaljevali šele po preračunu šifrantov v EUR.
Glede povezovanja na predhodnje dokumente so narejeni naslednji popravki.
• Avansni računi - stari se ob koriščenju preračunajo v EUR. Torej ko hočemo koristiti avans
iz 2006 v letu 2007 se znesek avtomatsko spremeni v EUR.
• Dobropisi - enako se tudi tukaj, računi 2006 preračunajo v EUR, pri povezovanju oz izpisu
v seštevku spodaj.
• Dvojno označevanje cen je obrnjeno po letu 2007 in velja enako kot sedaj. Privzeto deluje
do 30.6.2007, v parametrih pa je možno nastaviti tudi drug datum do kdaj naj velja dvojno
označevanje cen, za račune, paragone, dobavnice in predračune.
• Posebna položnica je nova za leto 2007 in se izpisuje če je valuta računa oz obroka po
1.1.2007. Ker stare položnice ne bodo več v rabi, si pravočasno priskrbite nove obrazce!
• Kartica artikla ima sedaj spodaj gumb za menjavo valute - lahko se uporabi že sedaj privzeto gleda na sistemski datum, 2006 SIT, 2007 EUR - je pa možno tudi v parametrih,
nastaviti privzeto valuto izpisa.
• Vsi pregledi, menu 1 in 2, se lahko izpisujejo v SIT do 31.12.2006 in EUR od 01.01.2007.
V naziv izpisa se na koncu doda tudi valuto EUR ali SIT.
• Pri metodah za prevrednotenje nabavne cene se ob prehodu v 2007 vse zneske spremeni
v EUR.
• V šifrantu valut se logika po novem letu obrne - sedaj je 1 USD (tuja valuta) = 220 SIT
(domača valuta), po novem letu 1 EUR (domača valuta) = 1,123 USD – (tuja valuta)
• Na vseh izpisih saldakontov v meniju 5.9. je že sedaj možnost narediti "Izpis v EUR (za
obdobje pred 1.1.2007)". Kadar je ta opcija pokljukana se nam že sedaj dnevnik, kartica ali
seznam izpiše preračunano v EUR.
• Vsi izpisi saldakontov v meniju 5.9. bodo po 1.1.2007 (glede na sistemski datum)
avtomatično preračunani in izpisani v EUR. Kadar pa bo izpis datumsko omejen na
obdobje pred 1.1.2007 pa bo možno z nastavitvijo parametra "Izpis v SIT (za obdobje pred
1.1.2007)" še vse podatke dobiti izpisane kot sedaj v SIT.
• V meniju 5.D. je izračun tečajnih razlik za EUR-devizne račune (račune v 978-Euro). S tem
izračunom se vsem odprtim EUR-deviznim računom poknjižijo tečajne razlike za neplačani
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del računa zaradi razlike med tečajem računa in tečajem menjave EUR. Ta operacija naj bi
se poganjala šele, ko bodo poknjižena že vsa plačila v letu 2006. Se pa ta operacija lahko
požene večkrat in jo je tudi treba ponovno pognati, kadar smo poknjižili ali popravili še
kakšno plačilo z datumom dokumenta v letu 2006. V tem primeru se bodo že knjižene
tečajne razlike pobrisale, poknjižile pa se bodo na novo izračunane tečajne razlike.
Kar se tiče knjiženja plačil se bodo devizni računi (z valuto 978-Euro) še naprej obnašali
kot devizni računi vendar se bo pri knjiženju avtomatično upošteval tečaj plačila 1.00 ne
glede na to kakšen tečaj bomo pri knjiženju plačil nastavili. Torej enako kot trenutno velja
za valuto 705 SIT.

Prehod na EURO v programu KPFW
Vnos domačih in tujih faktur ostane še vedno v ločenih menijih, ne glede na to da gre za isto
valuto EUR. Vnos faktur za leto 2007 je enak, kot do sedaj, le da je znesek računa izdanega v
letu 2007 VEDNO v EUR.
V primeru plačevanja tolarskih faktur z datumom plačila po 31.12.2006, se znesek odprte tolarske
fakture preračuna na stanje v EUR. Nakazilo bo izvršeno v valuti EUR, pri pregledu plačil v
meniju 1.1. pa se vidi plačilo v SIT (zaradi boljšega pregleda, ter da se polje dolg ujema s
stanjem). Če pri plačevanju po preračunu v SIT ostane odprti del računa manjši kot 0.01 centa,
potem se avtomatsko poknjiži še razlika npr. 1.2 SIT. Vsi odprti tolarski računi bodo do poplačila
izkazani v valuti SIT in se v meniju 1.1. ne bodo prevrednotili v valuto EUR. Enako velja za
tolarske predračune.
Vsi izpisi ostanejo enaki, za ločeno izpisovanje do 31.12.2006 in od 1.1.2007. Dva izpisa (4.1.3
plačane fakture in 4.1.5 kartice dobaviteljev) preračunavata stanje v EUR tudi pri izpisu čez to
obdobje. Če je izpis omejen čez datum 31.12.2006 potem je avtomatsko vse stanje, saldo, breme
in dobro v EUR, tudi za račune iz preteklih let. V primeru izpisa do 31.12.2006 pa je vse v SIT.
Ostali izpisi se bodo prilagajali po potrebi.
Pri deviznih fakturah praktično ni sprememb. Pri plačevanju vneseš za tečaj vrednost 1 in potem
bo znesek v valuti enak znesku domače valute. Enako velja za devizne predračune.
Zaključek leta v meniju 6.D. (Razni programi.Zaključek leta) ni obvezen.

Prehod na EURO v programu BLAW
Pri dokumentih izdanih za leto 2007 se bo kratica SIT avtomatsko zamenjala s kratico EUR.
V meniju 5.1. (Pomožni program.Preračunaj začetno stanje v EUR) program preračuna začetno
stanje iz valute SIT v valuto EUR. V tem primeru zaključek leta ni obvezen, razen seveda, če so
drugi razlogi s strani uporabnika, da se leto zaključi. Sicer pa vas program v meniju 5.6. (Pomožni
programi.Zaključek leta) vpraša, če začetno stanje preračuna v valuto EUR.

Prehod na EURO v programu PNW
Celotno delo ostaja nespremenjeno. Za začetek dela v letu 2007 je potrebno v meniju 3.8.
(Šifranti.Dnevnice) vpisati z datumom 01.01.2007 novo vrednost vseh potrebnih postavk v valuti
EUR.
Vsa nakazila plačil po datumu 31.12.2006 bodo izvršena v valuti EUR.
Zaključek leta v meniju 5.E. (Razno.Zaključek leta) ni obvezen.

Prehod na EURO v programu OSW
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. Najboljši kriterij za
prevrednotenje je Za OS od..do začetka uporabe. V primeru OS v pridobivanju, ki datuma
začetka uporabe nimajo vpisanega, pa se prevrednotenje požene naknadno z recimo kriterijem
Za OS od..do inv.številke. Tolarskih vrednosti pri pregledu ali popravljanju osnovnih sredstev ali
kartic ne bo več. Pred pričetkom prevrednotenja vsekakor naredite v meniju 8.A. arhiv podatkov.
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
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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.
Vnos novih nabav se ne spremeni. Operacije iz menija 5.2. (Razno.Zaključek leta) se NE SME
delati, razen v izjemnih primerih po predhodnem posvetovanju z avtorjem aplikacije

Prehod na EURO v programu DIW
Pri vnosu novih prejemov v letu 2007 se cena ali vrednost (odvisno od načina dela) vpiše v valuti
EUR. Pri vnosu odpisa pa program samodejno ponudi ceno, glede na nastavitev vrednotenja
odpisov v meniju 6.1. (Razno, Parametri programa). Program ustrezno preračuna po metodi tudi
vso staro vrednost zaloge.
Izpisi delujejo glede na datumsko omejitev samega izpisa.

Prehod na EURO v programu MKW
MKW
Prevrednotenje v valuto EUR se izvede v meniju 6.5. in je enkraten dogodek (po vklopu meni izgine iz
programa). Ob vklopu se prevrednotijo cene iz šifranta materialov. Ob tem se na vnosnih maskah pojavijo
valute, glede na leto dokumenta. Valuta se pojavi tudi na izpisih in sicer v menijih od 3.1. do 3.5., v
odvisnosti od datumske omejitve. Ostali izpisi se bodo prilagajali po potrebi.
Zaključek leta v meniju 5.6. (Pomožni programi.Zaključek leta-otvoritev) ni obvezen.

Prehod na EURO v programu SDKW
SDKW
Program deluje nespremenjeno. Zneske obstoječih tolarskih nakazil lahko v EUR prevrednotite z desnim
klikom na miški. Seveda pa lahko znesek enostavno pretipkate v vrednost EUR.

Prehod na EURO v programu TKW
TKW
Za nemoten začetek dela v letu 2007 je potrebno v meniju 6.1. (Pomožni programi.Parametri) na zavihku
3. (Dokumenti/Artikli) gumb Preračun EUR. Ta operacija opravi prevrednotenje cen artiklov v šifrantu
artiklov. Vsi vnosi in izpisi pa delujejo v odvisnosti od datuma dokumenta.

Prehod na EURO v programu PLAČE
Obračun plače za mesec december 2006 ostane nespremenjen. Se pa bodo plačilni nalogi, v primeru
datiranja po 31.12.2006, kreirali v valuti EUR.
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.

Prehod na EURO v programu AVHW
AVHW
Obračun izplačil za obdobje do vključno 12.2006 se potek dela ne spreminja. V primeru nakazil plačilnih
nalogov za obračune za leto 2006 po datumu 31.12.2006, se bodo le-ti kreirali v valuti EUR. Na obračun
zaradi prehoda na novo valuto, ni mogoče vnesti obračunov iz leta 2006 in leta 2007 istočasno.

Prehod na EURO v programu AVTOŠOLA
AVTOŠOLA
Pred pričetkom dela v letu 2007 je potrebno v meniju 6.1. (Razno.Parametri programa) pognati preračun v
EUR. Operacija preračuna začetno stanje blagajne v novo valuto. Istočasno aplikacija preračuna tolarske
vrednosti v meniju 4.4. (Šifranti.Storitev) v valuto EUR.
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Prehod na EURO v programu GKW
Program glede na obdobje ponuja vnos zneskov v SIT, oziroma EUR. Če knjižimo dogodek z obdobjem
2006 vnašamo znesek v SIT, če pa knjižimo v obdobje 2007 vnašamo zneske v EUR. Pri knjiženju
prejetega računa v januarju 2007 za december 2006, vnesemo seveda vse v SIT. V SIT vnesemo tudi
DDV, čeprav bo v evidencah v EUR. Program bo namreč take račune pri DDV evidencah preračunal v
EUR.
Na enak način delujejo tudi pregledi kartic in bilance. V primeru izpisa 1.1.2006 do 31.12.2006 program
prikaže tolarske zneske, v primeru izpisa 1.1.2007 do 31.12.2007 pa zneske v EUR. V primeru izpisov
oziroma pregledov na ekran brez omejitve po datumu (ali z datumom izpisa po 31.12.2006) bo program
vse zneske prikazal v EUR, če je na kartici vsaj ena knjižba z obdobjem v letu 2007.
Odprte račune iz letošnjega leta bo program na kartici prikazal preračunane v EUR po paritetnem tečaju.
Plačila teh računov pa bomo seveda knjižili v EUR. Ker bodo pri tem nastajale razlike zaradi
zaokroževanja, program teh postavk ne bo mogel popolnoma zapreti. Ob zaključku leta bo program
tolarske zneske dejansko pretvoril v EUR in takrat se bodo takšni zneski tudi zaprli.
Popravljene so tudi knjige DDV. Glede na obdobje za katerega izpisujemo DDV knjige, program prikaže
zneske v EUR ali v SIT. Primer: decembra smo izdali dobropis, ki je bil potrjen v januarju. V tem primeru
bomo dobropis poknjižili v SIT, datum potrditve pa bo v letu 2007, zato ga bo program prikazal v
januarskih knjigah v EUR.
Ob koncu leta bo potrebno narediti tudi tečajne razlike (za odprte postavke) na dan 31.12.2006 po
paritetnem tečaju. To storimo v meniju 6.7.A.1. Program bo za vse devizne konte, kjer se pojavlja EURO
pripravil tečajne razlike, temeljnico najdemo v neprenešenih knjižbah, kjer jo lahko pregledujemo in
popravljamo in nato zapišemo v dnevnik.

Prehod na EURO v programu SOLAW in VRTEC
Delovanje programa ostaja tudi v bodoče enako. Pomebno je le to, da pred preračunom zneskov v EUR
naredite vse obračune in morebitne popravke, kateri se nanašajo na leto 2006 (preverjamo datum
dokumenta). Po preračunu zneskov obračunavanje v SIT ni več možno!
Ko boste prvič vstopili v program v letu 2007 vas bo program vprašal ali opravi preračun saldov v EUR, v
kolikor ne boste potrdili, bodo saldi ostali v SIT (preračun boste lahko naredili tudi kasneje), ne glede na to
ali boste preračun potrdili ali ne, pa se bodo vsi zneski računov in plačil v tabelah prkazovali v EUR.
Posebna položnica za leto 2007 je nova in se izpisuje če je valuta računa oz obroka po 1.1.2007. Ker
stare položnice ne bodo več v uporabi, si pravočasno priskrbite nove obrazce!
Če uporabljate SOLAW in VRTEC morate pred preračunom v kateremkoli programu zaključiti z
vnosom dogodkov za leto 2006 v obeh programih.
PRERAČUN V EUR v programu VRTEC
Preračun cen opravite s preprostim klikom na gumb »Preračun EUR« najdetega v meniju 5.6.1
»Parametri« na dnu drugega zavihka »2. Obračun«
Opravi se preračun vseh cen v šifrantu po ustreznem tečaju. Izpisi dogodkov (računov, saldov...) z datumi
pred 01.01.2007 se bojo še vedno izpisali v SIT.
POMEBNO: Pred prvim obračunom v letu 2007 morate obvezno prej pognati preračun v EUR!
Seveda lahko v tem času knjižite plačila tudi po 01.01.2007, program bo vse te dogodke razumel kot
zneske podane v valuti EUR in se po pognanem preračunu ne bojo preračunali.
PRERAČUN V EUR v programu SOLAW
Preračun cen opravite s preprostim klikom na gumb »Preračun v EUR« najdetega v meniju 4.1 »Parametri
programa« na dnu drugega zavihka »Ostali parametri«
Opravi se preračun vseh cen po ustreznem tečaju. Izpisi dogodkov (računov, saldov...) z datumi pred
01.01.2007 se bojo še vedno izpisali v SIT.
Seveda lahko v tem času knjižite in izračunavate tudi dogodke po 01.01.2007 program bo vse te dogodke
razumel kot zneske podane v valuti EUR in se po pognanem preračunu ne bojo preračunali zato pazite da
ne boste imeli vnešenih storitev s tolarskimi vrednostmi

Arhiviranje podatkov oziroma skrb za podatke
Zadnje čase nas je klicalo veliko podjetij, da se jim pokvaril trdi disk oz. se jim je pokvaril računalnik in da,
če jim lahko rešimo podatke. Žal v večini primerov podatkov ne moremo rešiti, ker so diski neberljivi oz. so
podatki tako poškodovani, da se z njimi ne da nič narediti.
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Torej apeliramo na vas, da poskrbite za arhiviranje podatkov na različne medije (CD(DVD) plošče, USB
diske, dodatne diske, kasete) oz. najbolje je, da se posvetujete z vašim vzdrževalcem računalniške
opreme. Arhiviranje delajte čimbolj pogosto, svetujemo pa vsak dan. Najboljša varianta je, da si nabavite
npr. 6 CDRW plošč, nanje napišete ponedeljek, torek, sreda,.. in jih potem ob koncu dneva uporabite za
arhiv. Arhiviranje pa lahko izvedete na izboru podjetja (arhiv se naredi za vse programme in za vsa
podjetja), kjer kliknete na tipko F5 – Arhiviranje, izberete CDRW oz. DVDRW pogon, vstavite kljukico pri
poljih Brišem CD/DVD in Arhiviram takoj in F9 – Potrdi. Potem počakate par minut, da se arhiv izdela in to
je to. Seveda pa vam svetujemo tudi, da vsaj enkrat tedensko naredite arhiv, ki ga odnesete domov ali pa
deponirate v bančni sef oz. odnesete na lokacijo izven podjetja.

Humor
Okvara

- Danes si pa prišel iz službe utrujen.
- Res je, računalnik se nam je pokvaril.
- In?
- In smo morali kartati na klasičen način.

Šenčur, november 2006
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