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VASCO NOVICE JULIJ 2015 
 
 

Dokumentni sistem Redok v programu Fakturiranje 

V programih Fakturiranje (tudi Lite verzija) je na voljo nov modul – dokumentni sistem Redok. Sistem uvaja 
brezpapirno poslovanje po vzoru drugih podobnih možnosti (RIP,…). Vasco je podprl tako elektronsko 
prejemanje naročil, kot tudi pošiljanje dobavnic in računov. V primeru, da vaš kupec želi z vami vzpostaviti 
poslovanje preko sistema Redok, boste najprej vse formalnosti uredili s podjetjem Redok EDI d.o.o., nato pa pri 
nas kupite modul preko katerega boste podatke lahko prejemali in/ali pošiljali. Modul stane 290,00 eur + ddv, 
mesečno vzdrževanje pa znese 11,00 eur + ddv. 
 

eIzvršba v programu Glavna knjiga 

V verzijah Glavne knjige, ki bojo na voljo od 08.07.2015 naprej, je v meniju 3.3.8 »eIzvršbe« mogoče izdelati 
elektronsko vlogo za eIzvršbo po strukturah kakor so zahtevane na Portalu e-sodstvo. To pomeni, da lahko na 
enostaven način iz podatkov katere že imate v GKW, pripravite izvršbo za zapadle neplačane terjatve. Iz 
izdelane izvršbe pa lahko kreirate XML datoteko, ki jo uvozite v Portal e-sodstvo. 
 
Izdelava izvršbe je možna le za terjatve iz naslova verodostojnih dokumentov, listin, ki ste jih poknjižili na 
saldakontne konte (izdani računi,…). Za izdelane izvršbe je omogočeno spremljanje statusa izvršbe 
(pripravljena, plačana taksa, zaključena, neizvršljiva in stornirana).  
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Ko z izvršbo zaključite, vas program povpraša po znesku plačane sodne takse in znesku izračunanih (skupnih) 
zamudnih obrestih. Zneske lahko vpišete ali pa ne. V kolikor jih vpišete se lahko odločite, postavite kljukico, 
da program te tudi poknjiži. 
 
Dokumente ki ste jih dali v izvršbo in postavili v status »2. Sodna taksa« ali naprej (Pravnomočna, Zaključena)  
se na kontni kartici označijo – obarva se polje valuta. Pregled statusa izvršbe je omogočen tudi direktno iz 
kontnih kartic preko desnega klika in na meniju kateri se odpre izberete »Ogled povezav/opomb«.  
 

   
 

POMEMBNO: Natančnejša navodila za izdelavo, izvoz xml eIzvršbe, uvoz in knjiženje izvršb bojo 
08.07.2015 objavljene na naši spletni strani pod rubriko »Obvestila«. 
 

Zakonska novost v programu Plače (premije KDPZ) 

Za obračun plače za mesec JULIJ (izplačilo v mesecu avgustu), (Uradni list RS, št. 95/14), se znesek premije 
KDPZ spremeni. In sicer »od 1. julija 2015 do 31. oktobra 2015, 15 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o 
uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni 
list RS, št. 1/13), kar pomeni 4,02 eura. Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s 
Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13) znašajo: od 1.julija 2015 do 31. oktobra 2015, 15 odstotkov zneska, 
določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).« 
 
Popravek premije KDPZ boste pridobili z novo verzijo programa Place/PlaceKe, ki bo na voljo po 
10.7.2015. Za dejanski popravek višine premij KDPZ pri delavcih, morate obvezno pognati meni 2.B.4. 
Popravek višine premij KDPZ pri delavcih. Funkcijo poženete pred obračunom plače za mesec julij, 
obvezno pa morate predhodno ažurirati plače za mesec junij 2015. 

 

Denarni tok v Glavni knjigi 

V praksi je precej povpraševanja po spremljavi denarnega toka, tako dejanskega, kot predvidenega. Z namenom 
čim lažjega spremljanja denarnega toka, smo program Glavna knjiga posodobili in vam pripravili podrobna 
navodila za vklop, nastavitev in izpis denarnega toka. Celotna navodila so objavljena na naši spletni strani pod 
rubriko Obvestila. 
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Morda niste vedeli… 

1. V aplikaciji KPFW smo na devizne fakture dodali možnost obročnih plačil. 

2. V aplikacijah PLACE in AVHW je urejena nadgradnja za nakazila v tujino preko sistema UJP (javni 

sektor). V primeru, da imate nakazilo plače ali honorarja na račun v tujino, vam aplikacija generira dve 

ločeni datoteki Tkdis.xml, eno za domača nakazila in eno za nakazila v tujino. Obe datoteki nato uvozite 

v sistem UJP. 

3. Za arhiviranje in restavriranje v Google Drive ni več uporabniškega imena in gesla. Ko izberete arhiv v 

Oblak Google Drive, se vam odpre brskalnik in okno za prijavo v Google račun. Nato se na ekran izpiše 

obvestilo, da Vasco d.o.o. želi dostopati do vašega Google Drive-a, kar morate potrditi. Po potrditvi 

obvestila, dobite na ekran kodo, ki jo skopirate v program in mu s tem omogočite upload oziroma 

download. 
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Naročilo na datoteko s specifikacijo uporabnikov za Vasco.web in eRačune 

Računovodski servisi, ki za svoje stranke ponujajo storitve Vasco.web ter eRačune, se srečujejo s težavo kako 
pravočasno pridobiti seznam uporabnikov in njihovih stroškov (licence Vasco.web, število izdanih eRačunov ter 
strošek najema ePredala). Po novem se lahko naročite na prejem datoteke, ki vam jo pošljemo na vaš 
elektronski naslov in vsebuje vso potrebno specifikacijo. Program Fakturiranje / FawLt / FawS pa vam omogoča 
enostaven uvoz datoteke za kreiranje računov. Datoteko vam na elektronski naslov pošljemo drugi ali tretji 
delovni dan v mesecu. Za naročilo na datoteko se prijavite s poslanim elektronskim sporočilom na naslov 
info@vasco.si 
 

Humor 

Po koncu službe pride mama po otroka v vrtec. Vrata velikega otroškega igrišča okoli vrtca so odprta, vsi otroci 
so v peskovniku, vsak s svojim mobilnikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci. 
 
Mama vpraša: 

  ▶ Kako lahko spite, vrata igrišča so odprta, saj vam bodo otroci še ušli? 

 
Vzgojiteljica odgovori:: 

  ▶ Nič ne bodo ušli. Pri nas je wi-fi samo v območju tega peskovnika. 

 
 
 
 
 
 

Šenčur, julij 2015                                              VASCO d.o.o. 
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