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VASCO NOVICE OKTOBER 2007 

 

SPREMLJANJE NOVITET V NOVIH VERZIJAH APLIKACIJSPREMLJANJE NOVITET V NOVIH VERZIJAH APLIKACIJSPREMLJANJE NOVITET V NOVIH VERZIJAH APLIKACIJSPREMLJANJE NOVITET V NOVIH VERZIJAH APLIKACIJ    

V vseh Vasco aplikacijah smo pred kratkim uvedli spremljanje novitet v verzijah. V ta 
namen se je rodil nov menu 8.C. Pregled sprememb po verzijah, ki Vam omogoča ogled 
zgodovine novosti in popravkov v posamezni aplikaciji. Tako lahko tudi sami preverite, 
kaj se je v določenem programu v zadnjem času programiralo, dodelovalo in popravljalo. 
Primer:  
V večini aplikacij je možnost skeniranja dokumentov, vendar se je z uporabo te funkcije 
močno povečevala velikost baze. Zato smo sedaj z novo verzijo posamezne aplikacije, 
skenirane dokumente avtomatsko prestavili iz same baze v podmapo Priloge in s tem 
rešili težavo velikosti baze, ki je predvsem moteča zaradi delovanja samega sistema, 
pošiljanja podatkov preko e-pošte in težav pri arhiviranju. 
 
 
WebFA WebFA WebFA WebFA ––––    naročila preko spletanaročila preko spletanaročila preko spletanaročila preko spleta    

Kaj je in komu je namenjen? 
 
WebFA je spletna storitev, namenjena vsem trgovinam, ki bi želeli svojim strankam 
ponuditi možnost naročanja preko spleta. 
 
Storitev je neposredno povezana programom FAW (fakturiranje), saj se naročila beležijo 
v glavno bazo, prav tako se iz baze črpajo podatki o artiklih, zalogi, zaprtih naročilih, 
dobavnicah. 
 
Zakaj izbrati WebFA? 
 
S to storitvijo želimo poenostaviti in pohitriti komunikacijsko pot med trgovino in njihovo 
stranko. Nič več nepotrebnega ročnega vnašanja, saj naročila kreira stranka sama. 
Nekaj prednosti: 
- do spletne storitve je možno dostopati od kjerkoli in kadarkoli (24ur na dan) 
- lažji pregled in popolnoma ažurni podatki o artiklih (npr. stanje zaloge) 
- stroški storitve so zanemarljivi v primerjavi z ročnim vnašanjem naročil 
 
Kako deluje? 
 
Spletna storitev se postavi na vašem spletnem strežniku. Vsaka stranka se nato s svojim 
geslom prijavi na vaši spletni strani. Vse skupaj se dogaja na samem strežniku, tako da 
ima stranka pred seboj vedno zadnje ažurne podatke (informacije o artiklih kot so cene, 
stanje zaloge, zaprta naročila, dobavnice). Ko stranka naročilo zaključi, se avtomatično 
pojavi v programu FAW (fakturiranje). Vaša naloga je le še takšno naročilo sprejeti in 
obdelati. 
 
Kaj potrebujem za namestitev storitve? 
 
Potrebujete računalnik, katerega se skonfigurira v spletni strežnik (v kolikor že imate 
spletni strežnik, npr. za gostovanje vaše spletne strani, se lahko uporabi tudi 
obstoječega). Računalnik mora imeti stalno internetno povezavo (v kolikor želite, da je 
storitev dostopna 24ur/dan) in nameščen operacijski sistem Windows 2000, XP ali 2003. 
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Kaj pa cena? 
 
Cena spletne storitve znaša 600,00 EUR + DDV, poleg tega pa se plačuje mesečno 
vzdrževanje v obliki mesečnega pavšala, ki za podjetje znaša 28€ + DDV.  
 
Kako se naročiti? 
 
Za naročilo storitve nas kontaktirajte po elektronski pošti webfa@vasco.si oz. nas 
pokličite na telefonsko številko 04/27-91-200. 
 
DEMO dostop 
 
Pripravili smo tudi možnost testiranja. Obiščite http://www.vasco.si/demoWebFA, 
vpišite podatke in kliknite na gumb "Prijava". 
- uporabniško ime: DEMO 
- geslo: DEMO 
(bodite pozorni da imate vključene VELIKE črke) 
 

 
Pregled naročila z možnostjo hitrega dodajanja artikla 
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Izbira artiklov za naročilo (pregled zalog, cen, rabatov, …) 

 

 
Pregled fakturiranih / nefakturiranih dobavnic 
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Enodnevno izobraževanje uporabnikovEnodnevno izobraževanje uporabnikovEnodnevno izobraževanje uporabnikovEnodnevno izobraževanje uporabnikov    

Želite več znanja, informacij, boljšega in hitrejšega dela z Vasco aplikacijami. Se dnevno 
srečujete z vprašanji in tegobami, odgovora pa od nikoder. Potem berite  naprej.  
 
Glede na to, da se vsak dan povečuje težnja po novem znanju in hitrejšemu delu, 
predvsem s strani vodstvenega kadra, pa tudi Ajpes, Durs, poslovne banke in druge 
institucije s katerimi ste dnevno v kontaktu, nas silijo v iskanje novih in hitrejših 
odgovorov. V ta namen vam ponujamo udeležbo na seminarju za potrebe Vasco 
aplikacij. Seminarji bodo na voljo za vse aplikacije, ki jih trži naše podjetje. Na voljo bodo 
Začetno-nadaljevalni seminarji in po potrebi tudi Nadaljevalni seminarji. Vsak eventuelni 
udeleženec seminarja se lahko prijavi na seminar preko elektronske pošte 
info@vasco.si ali pa preko telefonske podpore (kontakt gdč.Monika).  
 
Seminarji bodo potekali ob vnaprej dogovorjenem terminu in sicer ob 12.00 uri na 
sedežu podjetja Vasco d.o.o. Na seminarju so zelo zaželjena konkretna vprašanja, ki 
vas mučijo pri vsakdanjem delu z našimi programi. Cena seminarja na udeleženca 
znaša 38,00 EUR plus 20% DDV. V primeru prijave treh ali več udeležencev iz istega 
podjetja vam priznamo 25% popust. Udeležbo na seminarju mora stranka potrditi z 
avansnim plačilom stroška seminarja.  
 
 
Windows VistaWindows VistaWindows VistaWindows Vista    

V zadnjem času je zelo aktualna Windows Vista, katero pa je možno dobiti v več 
različicah. Iz tega vzroka smo vam pripravili naša priporočila glede novega 
operacijskega sistema. 
Za navadne uporabnike priporočamo Windows Vista Business edition ali boljšega, 
odsvetujemo pa obe najšibkejši različici Windows Vista Home edition-a. Home različica 
je namenjena zabavi doma in zaradi premalo varnostnih opcij ne sodi v podjetje. 
Glede 64 bit različice bo v redu katerakoli opcija 32 bit ali 64 bit. Vedeti morate le to, da 
se vam lahko zgodi, da  kakšna stara naprava (tiskalnik, optični bralnik,…) na 64 bitni 
različici ne bo deloval, medtem ko je za 32 bitno različico več možnosti, da bo zadeva 
delovala. Ker je prihodnost 64 bitna, pa velja razmisliti tudi v tej smeri, čeprav pa je res, 
da je danes 64 bitnih programov še zelo malo in kake večje koristi od 64 bitnega sistema 
ne bo. 
 
 
Prehod na podatkovno bazo Firebird 2.0Prehod na podatkovno bazo Firebird 2.0Prehod na podatkovno bazo Firebird 2.0Prehod na podatkovno bazo Firebird 2.0    

Naslednja navodila so namenjena vašim administratorjem, računalničarjem, ki bi želeli 
preiti na novejšo podatkovno bazo Firebird 2.0. Ob prehodu iz podatkovne baze Firebird 
1.5 (FB 1.5) na podatkovno bazo Firebird 2.0 (FB 2.0) je najprej potrebno odstraniti 
(odinstalirati) staro bazo FB 1.5, ter nato instalirati novo FB 2.0.  
FB 2.0 se lahko potegne iz našega strežnika http://www.vasco.si/datoteke  , nato 
datoteko ekstrahitate (odzipate) in zaženete instalacijo. Na glavnem strežniku 
(računalniku), kjer so vasco podatki je potrebno namestiti popolno varianto instalacije 
(naprimer: superserver),  
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medtem ko na lokalnih postajah lahko izberete med enako (superserver) ali pa (client) 
opcijo. 
Pri drugi (client) možnosti bo nujno potrebno namestiti (obkljukati) še developer and 
admin tools components, v nasprotnem primeru uporabnik ne bo imel možnosti kreirati 
nove baze (podjetja)! 

  
Vse ostalo v nadaljevanju instalacije samo potrdite in končate z instalacijo.  
Ko končate z instalacijo na serverju (glavnem računalniku) pojdite še v START > 
ZAŽENI ali RUN. V okno vtipkate CMD ter kliknete ENTER. Odprlo se bo novo (dos) 
okno kjer se postavite v direktorij z Vasco podatki, verjetno C:\VASCO. Preverite lahko 
tudi tako, da pogledate kam kaže bljižnica kakega Vasco programa.  

 
Aktivacijo zaženete z ukazom »INSTW FBUSER« . Odprlo se bo okno kjer aktivirate 
uporabnika Firebird.   
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V naslednjem koraku je potrebno poklicati v Vasco d.o.o., tel: (04) 2791 200, sporočiti 
kontrolno številko izpisano na vrhu ter ime vašega podjetja. Tehnik na drugi strani vam 
sporoči kodo instalacije katero vtipkate v zato namenjeno polje ter potrdite z F9. Koda 
instalacije je za vsak server druga in je ni možno kopirati. V kolikor instalirate iz 
oddaljene lokacije (remote)in ne lokalno na serverju to obvezno tehniku na telefonu 
povejte, v nasprotnem primeru aktivacija ne bo uspešna. Zadnja stvar pa je 
preimenovanje končnic podatkovnih datotek vasco.gdb in firme.gdb  v vasco.fdb in 
firme.fdb. Ob uporabi FB 2.0 smo zaradi večje varnosti onemogočili *.gdb končnice baz, 
zato bo nujno preimenovati končnice v .FDB kolikor to še ni bilo storjeno. Da pa nam 
tega ne bo potrebno delati ročno, je potrebno zamenjati program INSTW.EXE (dobimo 
ga na naslovu: http://www.vasco.si/datoteke in potem še odzipamo ter zamenjamo). 
Program zaženemo ter kliknemo gumbu F6 Delo z podatki. Odpre se novo okno, kjer 
označimo »Preimenovanje v končnico FDB« in potrdimo. Program vse baze v tem 
direktoriju in poddirektorijih  preimenjuje v FDB obenem pa še prestrukturira podatke na 
verzijo FB2.0 za hitrejše delo. 

  
Prednost nove baze je v izboljšani zanesljivosti in  hitrosti, slabost pa v kompatibilnosti z 
staro bazo FB 1.5. V kolikor ste podatke arhivirali z FB 2.0, jih ni možno restavrirati na 
računalniku z FB 1.5. V tem primeru bo pred tem potreben prehod na FB 2.0. Vasco bo 
podpiral FB 1.5 vsaj še eno leto tako, da se z nadgradnjo nikakor ne mudi. Nadgradnja 
je možna tudi za uporabnike Linuxa, instalacijske datoteke pa lahko dobite na tem 
naslovu: http://www.firebirdsql.org/ .    
Vsi ostali, ki nimate svojih računalničarjev, pustite verzijo Firebird 1.5 in ne kličite 
za nadgradnjo. Vas bomo poklicali sami in nadgradili zadevo v roku enega leta.  
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HumorHumorHumorHumor    

 
Dve deklici v vrtcu se pogovarjata:"Ali ti tudi greš kaj na Internet?" "Ne, mi hodimo 
v Interspar." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šenčur, oktober 2007        VASCO d.o.o. 


