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VASCO NOVICE JULIJ 2010 

 

E-računi v FAW in KPFW 

V zadnjih dneh se je precej povečalo zanimanje za pošiljanje in uvoz računov v elektronski obliki, predvsem s 
strani Telekomovih in Mobitelovih partnerjev. V Vasco d.o.o. smo podprli izdajo e-računov v programu 
Fakturiranje (FAW)  ter uvoz  v programu Prejete fakture (KPFW).  
Koncept e-računov je sledeč:  Izdajatelj pošlje račun v e-obliki na e-banko,  ga tam elektronsko podpiše z 
digitalnim potrdilom (certifikatom), ter odda.  Banka nato sama poskrbi, da račun pride do naslovnika, tudi če le-ta 
uporablja drugo banko. Prejemnik nato v  e-banki  ta račun sprejme ter po potrebi izvozi  iz e-banke za nadaljni 
uvoz v računovodski program, lahko pa takoj iz računa pripravi tudi virman za plačilo.  
Za vse pogodbene stranke je uporaba e-računov  v programih Vasco brezplačna, s strani bank pa je bilo 
obljubljeno, da strošek pošiljanja e-računa ne bo presegel cene poštne znamke, za prejemnika pa je enako kot pri 
klasični pošti storitev brezplačna. Stranka katera ţeli izdajati e-račune se mora najprej registrirati kot ponudnik, to 
lahko enostavno uredi v e-banki s pomočjo digitalnega potrdila.  Tako ni potrebnih nobenih pisnih izjav ali pogodb 
z banko.   K e-računom pri bankah ponudnicah te storitve lahko pristopijo tudi podjetja, ki niso komitenti bank, 
ţeleli pa bi se vključiti samo v e-račune.  Prijava  izdajatelja e-računov v bančni sistem ter samo delovanje 
sistema se razlikuje glede na banko, zato si lahko navodila delovanja sistema v vaši banki ogledate na spletnih 
straneh te banke.  Glede delovanja v sistemu Vasco pa smo pripravili natančna navodila katera najdete na naši 
spletni strani. 
 

Prenovljene kompenzacije v KPFW 

Dolgo pričakovana predelava kompenzacij je vendarle ugledala luč sveta. Tako kot ste nekateri predlagali smo jih 
prenovili v podoben sistem, kakor deluje v glavni knjigi. Najmanj preglavic ob prehodu boste imeli tisti, ki 
prenovljene kompenzacije poznate ţe iz GKW. 
Spremembe so predvsem v tipih kompenzacij, saj imamo sedaj medsebojno in veriţno kompenzacijo ter 
rezervacijo računov za prenos v sisteme elektronskih kompenzacij (eMLK in eKompenzacije). Bistvena novost je 
tudi ta, da program prikaţe obveznosti iz KPFW programa in terjatve iz programa FAW. Tako ni več potrebno 
kompenzacijo najprej pripraviti, nato pa še poknjiţiti plačilo v oba programa. 
 

 
 
Podrobna navodila za uporabo prenovljenih kompenzacij najdete na naši internetni strani. 
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Prejeta pošta s skeniranjem in likvidacijo dokumentov 

V programu smo nadgradili vnos prejete pošte in vnos prejetih faktur. Na obeh menijih je sedaj moţnost uporabe 
storitve »Elektronski arhiv Vasco«. Nadgrajen je tudi sistem likvidacije in omejitve pravic likvidatorjev. 
 
Modul Prejeta pošta v programu KPFW 
 
Osnovni modul Prejeta pošta omogoča vnos prejete pošte po klasifikacijskem načrtu in predpripravo za morebitno 
elektronsko arhiviranje pri ponudnikih elektronskega arhiviranja. V nadaljevanju omogoča tudi vnos likvidatorjev in 
vnos podatkov o prejeti fakturi (če je prejeti dokument prejeti račun). Osnovni modul Prejeta pošta je brezplačen. 
Potrebno ga je le vklopiti za kar pokličete v podjetje na ţe znane telefonske številke ali pa v ta namen pošljete e-
mail na naslov kpfw@vasco.si . 
 
Modul pa lahko nadgradite z modulom Elektronski arhiv VASCO, ki pa je plačljiv. Več o modulu in cenah 
navajamo spodaj. 
 
Elektronski arhiv VASCO 
 
Je naša nova storitev, ki vam ponuja skeniranje dokumentov, povezovanje skeniranih dokumentov s prejeto pošto 
ali vnosom prejete fakture. Omogočeno je iskanje po skeniranem besedilu. Tako enostavno najdete fakturo, ki ima 
v besedilu (OCR prepoznavnem tekstu) določen tekst, artikel, znesek in podobno. 
 
Na prejeto pošto oziroma fakture najprej nalepite nalepke s črtnimi kodami. Nalepke natisnete sami v programu. 
Nato dokumente vnesete v program kjer poleg ostalih podatkov vnesete tudi številko črtne kode.   Ko zaključite z 
vnosom dokumentov jih odloţite v namenski optični čitalec (skener)  in program bo dokumente poskeniral ter jih 
povezal z vnesenimi dokumenti. V kolikor ste recimo imeli dokument z več stranmi ali z več prilogami bo tudi to 
program pravilno razvrstil pod isti »vodilni« dokument (recimo račun). 
 
Prednosti tega sistema so predvsem tam kjer imate več lokacij ali pa računovodstvo na drugi lokaciji kot je 
sprejemna pisarna. V takih primerih bo računovodstvo fakturo videlo takoj ko bo le ta poskernirana in tako ni več 
potrebe po iskanju dokumentov po pisarnah saj se ti lahko ţe takoj odloţijo v fascikel. Ostali uporabniki 
(likvidatorji, računovodstvo, vodilni v podjetju) pa si te fakture lahko ogledajo ali natisnejo iz programa. Kako se 
faktura (ali drug dokument) vidi v programu je prikazano na spodnji sliki. 
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Če na kratko povzamemo še ostale prednosti tega sistema: 
- takojšen dostop do katerega koli dokumenta v elektronski obliki iz katere koli enote ali 

poslovalnice preko interneta, 
- likvidatorji ne potrebujejo več fizičnih dokumentov saj imajo takojšno moţnost pregleda 

dokumenta na ekranu, 
- papirnati dokumenti so sedaj lahko zbrani na enem mestu in se ne izgubljajo več pri 
likvidatorjih, 

- moţnost skeniranja odvisnih dokumentov (dobavnice, prevzemnice, ECL..) 
- Modul Elektronski arhiv Vasco omogoča vnos prejete pošte z naprednim skeniranjem 
dokumentov, klasifikacijo po klasifikacijskem načrtu, OCR prepoznavo teksta za iskalnik, 
likvidacijo dokumentov s hitrim in naprednim pregledom skeniranih dokumentov, tiskanje 
skenov, pošiljanje po e-pošti ter obveščanje likvidatorjev o novih dokumentih po e-pošti. 

 
Ob dokupu modula se ta vklopi v vseh aplikacijah katere to omogočajo. Trenutno je to omogočeno v 
Knjigi prejetih faktur (KPFW) v kratkem pa tudi v Glavni knjigi (GKW), Web glavna knjiga (Vpogledi) in 
Web Knjiga prejetih faktur (Vpogledi). 

 
Posodobljena likvidacija faktur in pravice likvidatorjev 
 
V tem delu smo naredili kar nekaj novosti. Novosti so povezane predvsem z moduloma Prejeta pošta in 
Elektronski arhiv Vasco. Sedaj so dodane še naslednje moţnosti: 
 

- v primeru več likvidatorjev se lahko določi zaporedje likvidiranja, 
- v primeru odsotnosti (dopusta, bolniške) posameznega likvidatorja lahko administrator zamenja 
ali pa sam likvidira v imenu odsotnega likvidatorja, 

- nastavitev pravic za posameznega uporabnika (sprejemna pisarna, likvidatorji, računovodja,…), 
 
Cene, vzdrževanje in predstavitve 
 

Modul Prejeta pošta V sklopu programa KPFW zanj ni potrebno 
doplačilo 

0,00 EUR 

Modul Vasco elektronski arhiv Cena je za eno skenirno mesto + licenca 700,00 EUR 

Dodatno skenirno mesto  150,00 EUR 

Mesečno vzdrţevanje modula Cena mesečnega vzdrţevanja je enaka tudi če 
modul uporabljate v več aplikacijah 

30,00 EUR 

 
Za delovanje modula potrebujete še optični čitalec (skener). Cene skenerjev se gibljejo od 300,00 EUR 
naprej. Po naših testiranjih pa so optimalna izbira (cena/zmogljivost) skenerji v cenovnem razredu okrog 
800,00 EUR. Skenerjev ni moţno kupiti pri nas, vsekakor pa se morate pred nakupom posvetovati z 
nami in dobiti pisno potrditev, da je predviden skener ustrezen in kompatibilen. Zahtevane minimalne 
lastnosti skenerja so: 

- Skeniranje vsaj 15 strani na minuto 
- Obojestransko skeniranje (duplex) 
- Kakovost skeniranja vsaj 300 dpi 
- Podajalec papirja (skenerji z ročnim podajanjem papirja ţal ne bodo dovolj) 

 
Zaenkrat imamo testiran program s skenerjem Avision AV50 (cca 300€) in Canon DR 2510C (cca 700€). 
Prilagoditev ostalih skenerjem obračunamo po porabljenem času. 
 
Vasco elektronski arhiv nima cerfitikata Arhiva Slovenije o ustreznosti elektronskega arhiviranja 
dokumentov. Pridobitev cerfitikata je v dolgoročnem planu. 
 
Predstavitve novega modula se bodo odvijale brezplačno v naši učilnici v Šenčurju po predhodnem 
dogovoru. Za predstavitev se lahko dogovorite po elektronski pošti na naslovu info@vasco.si 
 
Podrobna navodila najdete na naši spletni strani. 
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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 

ŽELJA 

Učiteljica je obupala nad Janezkom. Vsa nemočna in razţivčena mu reče: 

- Vsaj teden dni bi si ţelela biti tvoja mama. 

Janezek odvrne: 
- Bom vprašal očeta, mogoče se bo pa dalo kaj urediti. 

 
 
 
Šenčur, julij 2010        VASCO d.o.o. 
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