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VASCO NOVICE JUNIJ 2010 

 

NOVO!!! Kontrola blokiranih transakcijskih računov NOVO!!! 

V času teţjega gospodarskega in finančnega poloţaja poslovnih subjektov ter vse večje plačilne nediscipline, 
uvajamo novost in sicer Kontrolo blokiranih transakcijskih računov, katera vam bo pomagala pri nadaljnem 
poslovanju z vašimi poslovnimi partnerji. Gre za funkcijo, ki s pomočjo internetne povezave preverja status 
transakcijskih računov vašega partnerja in s tem njegovo plačilno sposobnost. Operacija vam bo olajšala 
odločanje o poslovanju z določenim partnerjem, pripomogla k večji finančni disciplini in zmanjšala finančno 
izpostavljenost do slabih terjetev.  
 
Funkcija bo na voljo v aplikaciji Fakturiranje in Glavna knjiga. V Faw se bo status Blokiranih TRR-jev partnerja 
preverjal na vseh prodajnih dokumentih (delovni nalog, predračun, dobavnica, račun) ter omogočal dostopnost 
tega podatka na izpisih terjatev in podobnih, medtem ko bo v Gkw ta funkcija uporabljena pri finančnih izpisih, kot 
opomba statusa partnerja. 
 
Novo pridobitev prevzamete z novo verzijo aplikacije Fakturiranje oz. Glavna knjiga. Verzija bo na voljo dne 
7.6.2010. Funkcija bo prve tri mesece brezplačna in dostopna vsem uporabnikom. Pogoj za delovanje je internet 
in v programu v menuju 8.U. vpisan podatek »Uporabniško ime« ter »Geslo«. Tukaj tudi vklopite delovanje nove 
funkcije za aplikacijo Faw, medtem ko bo funkcija za Gkw ţe privzeta.  
 

 
 
»Uporabniško ime« in »geslo« za storitev VPI je enako, kot je »Uporabniško ime« in »geslo« za menjavo verzij. V 
primeru, da ste pozabili ali zaloţili potreben podatek, nam to pišite na naslov programi@vasco.si in vam ga 
posredujemo. 
 
Glede na dejstvo, da je sicer pogoj za delovanje omenjene storitve naročnina na VPI (Vasco poslovni imenik) in 
da nekateri med vami uporabljate in plačujete VPI storitev (mesečni strošek znaša 4,20 € neto), vam bomo 
samodejno pri mesečnih računih za mesece junij, julij in avgust, ta strošek odbili. Po tem obdobju bomo storitev 
ponovno začeli zaračunavati. 
 
Pred iztekom brezplačne uporabe funkcije Blokiranih transakcijskih računov, vas bo program na to začel 
opozarjati. Nadaljno uporabo te funkcije boste naročili v našem telefonskem centru 04/ 27 91 200 ali preko 
elektronske pošte na naslovu programi@vasco.si. Cena storitve znaša mesečno 4,20 € neto s predpogojem, da 
ste naročeni tudi na storitev VPI. Kot rečeno, pa tudi storitev VPI mesečno stane 4,20 € neto. 
 
V aplikaciji Webvpogledi pa bo funkcija Kontrola blokiranih transakcijskih računov na voljo vseskozi brezplačno in 
bo delovala samodejno brez dodatnih nastavitev. 
 
Za vse, ki pa še ne poznate storitve VPI (Vasco poslovni imenik) pa nekaj besed o tem. Gre za uradno bazo 
podatkov Ajpes in sicer Poslovni register Slovenije. Storitev vam na podlagi vpisane davčne številke partnerja 
preko interneta vrne vse potrebne podatke partnerja (matične podatke, telefonske kontakte in TRR-je) in ga 
istočasno doda tudi v šifrant partnerjev. Gre za aţurne in merodajne podatke, kar pripomore k boljši evidenci 
podatkov in tudi bistveno hitrejšemu dodajanju novih partnerjev v bazo. V kombinaciji z novo storitvijo Kontrola 
blokiranih TRR-jev pa vam omogoča popoln vpogled v finančno stanje poslovnega partnerja. 
 
Več o obeh funkcijah pa lahko izveste v našem telefonskem centru ali preko e-pošte. 
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Še primer izpisa v Gkw za menu 3.3.2., ki omogoča uporabo nove funkcije: 
 

 
 
 

NOVO!!! Novosti pri zapiranju saldakontov v Glavni knjgi (GKW) NOVO!!! 

Za začetek poletja smo pripravili nov način zapiranja saldakontov v Glavni knjigi. Gre za revolucionaren poseg v 
filozofijo zapiranja saldakontov. Z novim načinom zapiranja se bomo znebili zapiranja brez veze, kar pa istočasno 
ne pomeni, da ročno zapiranje ne bo več mogoče. Nova filozofija zapiranja temelji na logiki, da program pri 
ročnem zapiranju v primeru, da dokument nima vpisane veze, samodejno generira unikatno vezo in v bistvu vsako 
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zapiranje pomeni potemtakem zapiranje z vezo. To pa pomeni, da ne boste imeli več teţav s stanjem konto kartic, 
ne teţav z izpisi IOP-jev, izračunom opominov in obresti. 
 
Prehod na nove saldakonte toplo priporočamo, ker je bilo do sedaj v praksi največ teţav ravno zaradi neustrezno 
zaprtih knjiţb. Naj poudarimo, da torej še vedno ostaja osnova zapiranja saldakontnih postavk, podatek o vezi in 
da se logika zapiranja z vezo seli tudi na ročna zapiranja, le da bo za te veze skrbel program in ne uporabnik. 
Prav tako je še vedno omogočeno zapiranje postavk direktno na knjiţenju za primer plačil, ki zapira večje število 
odprtih računov.  
 
Več o prehodu na novo zapiranje saldakontov in pravilih samega zapiranja si preberite na naši spletni strani 
www.vasco.si.   
 

Zbirni plačilni nalogi (virmani) v Glavni knjigi (GKW) 

Za vse uporabnike, ki v aplikaciji GKW uporabljate plačilne naloge oziroma virmane, smo pripravili novost (menu 
2.4.1.). Po novem imate moţnost kreiranja zbirnega naloga za več plačil enega dobavitelja, kar pomeni, da s tem 
zniţujete stroške bančnih provizij. Zaradi pravilnega medsebojnega zapiranja plačil pri dobavitelju, vam program 
kreira tudi sezname zbirnih plačil, da ga lahko posredujete dobavitelju ali na fax ali po e-pošti. 

 

Plače SPJS – novosti - spremembe 

1. 25.05.2010 

C390 in C400 

Med vrste plačil sta dodana dva nova VP-ja in sicer: 

-VP126 (C390)Dodatek za mobilnost Decision C za tuje drţavljane zaposlene v Sloveniji 

-VP127 (C400) Dodatek za izgradnjo kariere Decision C za tuje drţavljane zaposlene v Sloveniji 

 

2. 13.05.2010 

Izračun dodatka za delovno dobo na dan dosega spremembe UL113/2009 

V mesečniku javni sektor in drugih publikacijah se pojavljajo razlage za izračun dodatka za delovno dobo 

C020 in Stalnost C150 glede na dan dosega spremembe med mesecem. Vse te razlage so narejene na 

enostavnih primerih in ne upoštevajo kompleksnosti v primeru rednega dela ob sobotah, vikendih, 

razporedih, več delovnih mest in podobno.  Ker vas ima kar precej strank tudi takšne zelo kompleksne 

primere obračuna plač in bi navedeni izračun pomenil preveč spremenljivk in z tem ročnih korekcij vnosov 

in izračunov, bomo za enkrat pustili izračun dodatka po starem torej na prvega v mesecu za katerega je 

obračun. Po navedbah g. Adama Šisernika se zaradi navedene kompleksnosti izračuna v luči 

poenostavitve ţe pripravljajo ustrezne spremembe pravnih podlag in bomo ob sprejemu le teh ustrezno 

uredili formule in parametre.  

Malo popravilo za servis koles, čevljarjev in šivilj v Fakturiranje (FAW) 

V programu Fakturiranje je mogoče aktivirati posebno preračunavanje DDV za potrebe »malega popravila« pri 
prodaji preko paragonskih blokov. Malo popravilo je aktualno za vse prodajalne/servise koles, saj lahko pod 
določenimi pogoji uporabijo niţjo stopnjo DDV (8,5%) za različno opravljene storitve. 

Pogoj: Opravljene storitve manjših popravil koles, čevljarskih in šiviljskih storitev so obdavčene z DDV po niţji 8,5-
odstotni stopnji DDV od davčne osnove v kolikor je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih 
za izvršitev storitve, niţja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki. 

Če ţelite novost uporabiti v vašem Fakturiranju, nas pokličite, saj vam moramo funkcionalnost vklopiti.  

Po vklopu boste na zgornjem desnem delu paragonskega bloka (meni 2.4.1) opazili gumb »Malo popravilo« in 
pod njim dva polja z vrednostjo 0. V levem se bo prikazoval seštevek vrednosti storitev brez DDV, v desnem pa 
vrednost materiala brez DDV. Gumb »Malo popravilo« bo v primeru, ko lahko funkcijo uporabite svetil zeleno, v 
nasprotnem pa bo brezbarven. Če boste torej želeli »malo popravilo« uporabiti, le kliknete na zeleni gumb in 
program vam bo obračunal storitev in porabljen material  po nižji stopnji DDV (8,5%), s tem da bo ohranil 
ceno brez DDV. Cena, oz vrednost z DDV bo po preračunu nižja. 

Ko bo enkrat malo popravilo obračunano, se gumb obarva rdeče in funkcije ni več mogoče uporabiti, razen, če 
zbrišete vse postavke paragona. Razlog za to je predvsem v tem, da ko enkrat uporabite malo popravilo na 
paragonu, še vedno lahko dodate nove artikle nanj. Na dodane artikle  malo popravilo ne vpliva. 
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V primeru, da vnešen material in storitev izpolnjujeta pogoje za uporabo malega popravila, vi pa pozabite klikniti 
na zeleni gumb »Malo popravilo«, vas na to moţnost opozori program ob zaključku paragona.  

Gumb »Malo popravilo« na paragonskem bloku:  

 

Enodnevno izobraževanje uporabnikov 

Ţelite 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 teţnja 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 udeleţbo na seminarju za potrebe Vasco aplikacij. 
Seminarji bodo na voljo za vse aplikacije, ki jih trţi naše podjetje. Na voljo bodo Začetno-nadaljevalni seminarji in 
po potrebi tudi Nadaljevalni seminarji. Vsak eventuelni udeleţenec seminarja se lahko prijavi na seminar preko 
elektronske pošte info@vasco.si ali pa preko telefonske podpore (kontakt gdč. Mateja). Termini seminarjev se 
bodo oblikovali sproti, odvisno od povpraševanja. Predavalnica (sedeţ podjetja Vasco d.o.o.) je na voljo med 
12.00 in 15.30 uro. Na seminarju so zelo zaţeljena tudi konkretna vprašanja, ki vas mučijo pri vsakdanjem delu z 
našimi programi. V primeru, da se seminar izvaja za točno določeno podjetje, je smiselno, da se izvaja na 
podatkih konkretnega podjetja. O prevzemu podatkov za seminar se dogovorimo naknadno. Cena seminarja na 
udeleţenca znaša 38,00 EUR plus 20% DDV. V primeru prijave treh ali več udeleţencev iz istega podjetja vam 
priznamo 25% popust. Plačilo se izvede pred udeleţbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna. 
 

Humor 

Napake 

Podjetnik se je predčasno vrnil s sluţbenega potovanja in z ţeno v postelji našel svojega namestnika. 
Presenečeno je vzkliknil: 

- Kaj pa ti delaš v postelji z mojo ţeno? 

Oglasila se je ţena: 
- Isto kot v podjetju. Popravlja tvoje napake. 

 
 
 
 
Šenčur, junij 2010        VASCO d.o.o. 
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