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03.05.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

GLAVNA KNJIGA in ostali moduli 

 

1. Kot vedno se trudimo, da vam dodatno olajšamo delo z moduli. V konkretnem 
primeru smo vam pripravili funkcijo, ki vam preko gumba 'Posreduj seznam' omogoča 
direktno posredovanje poročil oziroma seznamov preko elektronske pošte. 

 

 

Po kliku na gumb se vam odpre dialog za izbiro naslovnika – prejemnika sporočila in 
formata datoteke, ki se bo priložila temu elektronskemu sporočilu. Privzet prejemnik je 
mail uporabnika. Če pošiljate večim prejemnikom, jih ločite s podpičjem. Preden se 
posredovanje izvede, se preveri veljavnost navedenih e-poštnih naslovov. 

 

 

V meniju Nastavitve > Parametri je dodana sekcija "Nastavitve za posredovanje 
seznama preko e-pošte" povsod. Vsi moduli in vse maske imajo te parametre skupne. 
Podatki, ki jih je mogoče nastaviti s temi parametri so: 

- Vaše ime (ime pošiljatelja) 

- E-poštni naslov (pošiljatelja, tako, kot za ime) 

- Skp e-poštni naslov (bcc) 

- Polje "Zadeva" v e-pošti 

- Vsebina e-pošte (šifrant teksti) 
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OSNOVNA SREDSTVA 
 

 
1. V želji, da vam bo program v še večjo pomoč smo v glavo osnovnega sredstva dodali 

novo polje SERIJSKA ŠTEVILKA, ki vam omogoča vnos poljubne vrednosti, vključno s 
črkami in drugimi znaki. Polje je mogoče z dodajanjem stolpcev prikazati tudi na več 
poročilih, med drugim na poročilu Promet. 

 
Prikaz, kje se nahaja novo polje serijska številka: 

 
 

OBRAČUN PLAČ 
 

 
1. Ko boste pripravljali REK-O obrazec za licenco tipa fizična oseba, bo program 

ustrezno pripravil REK-O obrazec, tako da bo v polje taxpayerType zapisal vrednost FO.  
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KADROVSKA EVIDENCA 

 
1. Modul Kadrovska evidenca vam bo še bolj všeč, saj smo dodali NOV OBRAZEC. Od 

zdaj lahko v programu pripravite tudi Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku – 
ki se je v preteklosti imenoval obrazec ER-28. Meni za izdelavo se nahaja v mapi 
delavca v razdelku Obrazci. Ko obrazec pripravite, si ga lahko ogledate s klikom na 
gumb Natisni. 
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30.03.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

GLAVNA KNJIGA 
 

 
1. V želji, da vam dodatno olajšamo vnose oziroma samo knjiženje, smo v poljih, kamor 

se vpisujejo zneski, omogočili vnos računskih operacij za seštevanje in odštevanje.   
 

Primer: 
Ob vnosu vrednosti na način: 

 

 

Program ob potrditvi (Enter) vrne rezultat vnesene računske operacije: 

 
 
2. Pri pripravi seznama v meniju Davčne evidence »I-RAČ« in »P-RAČ« smo vam pri izvozu 

podatkov v Excel dodali opcijo »Excel samo z vrednostmi«. S to funkcijo boste lahko 
v Excel izvozili izključno podatke v stolpcih, ki imajo v vsaj eni vrstici zapisano 
vrednost, ostalih praznih stolpcev pa program ne bo izvozil. 
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OBRAČUN PLAČ 

 

1. V meniju Obračun > Dohodnina smo vam omogočili novo poročilo Kumulativni izpis 
dohodnine. S klikom na gumb vam program v pdf izpiše zbirno poročilo za podjetje 
(licenco) in leto v katerem se nahajate. 
 

 
 
 
2. Pri obračunu dohodka na podlagi pogodbenega razmerja 4. čl. ZPDDP (prokura, ostalo) 

tip obračuna 31, smo omogočili dodajanje in obračun prejemka F010 - bonitete – 
nematerialne uporaba osebnega vozila za zasebne namene. 
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21.02.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 
1. POZOR! Sprememba poimenovanja in vsebinskega pomena enega izmed polj pri 

postavki za bonitete - nematerialna uporaba osebnega vozila za zasebne 
namene. 
Zaradi zagotavljanja skladnosti z obrazci REK-O je bilo na postavki F010 – bonitete – 
nematerialna uporaba osebnega vozila v zasebne namene spremenjeno poimenovanje 
polja »Prevozi manj kot 500 km v privatne namene«. Po novem se polje imenuje 
»Prevozi več kot 500 km v privatne namene«. Ker se je s spremembo imena polja 
spremenil tudi njegov vsebinski pomen, se je z nadgradnjo izvedla tudi ustrezna 
posodobitev obstoječih izbranih nastavitev na tem polju: 
- Vsem delavcem, ki so imeli polje »Prevozi manj kot 500 km v privatne namene« brez 

kljukice (=NE), se je z nadgradnjo v polje »Prevozi več kot 500 km v privatne 
namene« kljukica dodala (=DA). 

- Vsem delavcem, ki so imeli v polju »Prevozi manj kot 500 km v privatne namene« 
označeno kljukico (=DA), se je z nadgradnjo v polju »Prevozi več kot 500 km v 
privatne namene« kljukica odstranila (=NE). 
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2. Pri pripravi obračuna je na zavihku Osnovno dodano polje Leto za dohodnino. 
Program privzeto predlaga leto iz datuma vnesenega v polju Datum izplačila, 
lahko pa ga poljubno tudi spremenite. 

 
 

3. Pri pripravi obračuna je na zavihku Plačilne liste na zapisu za vsakega delavca dodano 
polje Mesečna obveznost. V to polje vnesete mesečni fond ur delavca, če se njegov 
fond razlikuje od splošne mesečne obveznosti iz zavihka Osnovno. 

 
 
Opomba: Program pri izračunu mesečne obveznosti delavca le-to upošteva zgolj v 
primeru, ko se podatki za plačilne liste uvozijo iz Excela. 
 

4. Pri kopiranju nastavitev za prenos podatkov v GKS v meniju Orodja je sedaj 
omogočeno kopiranje na več podjetij (licenc) hkrati. S kljukico označite podjetja na 
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katere želite prenesti izbrano nastavitev ter izbrano potrdite s pritiskom na gumb 
Potrdi. 

 
 
5. V elektronsko sporočilo, ki ga pošljete ob pošiljanju datoteke s plačilnimi nalogi je v 

tabelo s podatki dodan stolpec Sklic prejemnika. 
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GLAVNA KNJIGA 

 
3. V elektronsko sporočilo, ki ga pošljete ob pošiljanju datoteke s plačilnimi nalogi je v 

tabelo s podatki dodan stolpec Sklic prejemnika. 
 

 
 

 
 
KADROVSKA EVIDENCA 
 
1. Seznam delavcev je bil dopolnjen z novimi stolpci, ki jih lahko še naprej poljubno 

urejate, si nastavite svoje poglede ali pa izvozite v Excel. Z večjim naborom podatkov je 
možno pripraviti več raznovrstnih analiz ali tabel za izvoz. 
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24.01.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 
1. Pri pripravi podatkov za dohodnino se sedaj upošteva tudi prejemek »J300 - 

Poslovna uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo«. 
 

OSNOVNA SREDSTVA 
 
1. Na  poročilu »Obračun amortizacije po kontih in osnovnih sredstvih« so dodana  

naslednja polja:  
 

- številka sklopa 
- datum nabave 
- začetek amortizacije 
- Am. st. % 
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10.01.2023   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 

POZOR!!! Uvedbo novega REK-O obrazca, ki je nadomestil REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD 
obrazce, prinaša dodatne spremembe, ki s predhodno verzijo še niso bile v celoti pokrite. 
Poudarek sprememb je na obračunu drugih dohodkov kot so delo po avtorskih 
honorarjih, sejninah, poslovodnih pogodbah, sejninah. Sprememba izvira predvsem kot 
posledica združevanja posameznih vrst dohodkov (dveh ali več različnih) v eno vrsto 
dohodka. 
 
2. Izvedena je posodobitev naslednjih tipov obračunov: 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 10 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodki, 
prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja« . Prej je bil 
privzeto »AH - dohodki iz dejavnosti odvisno razmerje«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 10 spremenjena vrsta dohodka na 1143, 
• z nadgradnjo je za tip obračuna 30 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek na 

podlagi pogodbenega razmerja«. Prej je bil privzeto »Dohodek na podlagi 
pogodbenega razmerja - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2«, v ta tip obračuna je sedaj 
združen tudi tip obračuna »17 -  PODJEMNA POGODBA«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 31 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek na 
podlagi pogodbenega razmerja ( 4. čl. ZPDDP) «. Prej je bil privzeto »Dohodek na 
podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2«, v ta tip 
obračuna je sedaj združen tudi tip obračuna »37-  Dohodek upokojencev po 
pogodbi o prokuri« in »38 - Dohodek po pogodbi o prokuri«, 

• z nadgradnjo je na tipu obračuna 31 umaknjen obračun posebnega davka, 
• z nadgradnjo je za tip obračuna 32 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek za 

opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…) «. Prej je bil privzeto »Dohodek za opr. 
delo na drugi podlagi (sejnine,…) - zavarovani po 18.čl.ZPIZ-2«, v ta tip obračuna je 
sedaj združen tudi tip obračuna »25 – SEJNINE«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 33 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek za 
opravljeno avtorsko delo«. Prej je bil (default) »Dohodek za opravljeno avtorsko 
delo  - zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2«, v ta tip obračuna je sedaj združen tudi tip 
obračuna »11- AH - dohodki iz dejavnosti neodvisn.«, 

• z nadgradnjo je za tip obračuna 39 spremenjen naziv in sicer je sedaj »Dohodek za 
vodenje poslovnega subjekta«. Prej je bil privzeto »Poslovodna pogodba, dohodek 
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upokojencev po pogodbi o prokuri«, v ta tip obračuna je sedaj združen tudi tip 
obračuna »60 - Poslovodna pogodba«, 
 

• z nadgradnjo so blokirani tipi obračuna 11, 17, 25, 33, 37, 38, 60.  To ne pomeni, da 
so podatki obračunani v preteklosti izginili, temveč, da obračun dohodkov od te 
nadgradnje na teh tipih ni več mogoč. 

 

3. Plače  Šifranti  Delavci  zavihek Podatki za osebne prejemke::  
• dodan je CheckBox »oseba je zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2« (REKa.025a). 

Privzeta vrednost je 0.  S tem je sedaj pokrita situacija za obračunavanje 
dohodkov osebam, ki so zavarovani po 18. čl. ZPIZ – 2 . Pred tem je bil obračun 
takšnim osebam urejen preko dodatnih tipov obračunov (tipi:30, 31, 32, 33), ki pa je 
z novo logiko REK-O obrazca ukinjena. 

 

 
 
2. Plače  Obračun  zavihek Plačilne liste:  

• pri vnosu postavk za pripravo plačilne liste za tip obračuna '39' je možno vnašati 
tudi postavke vrste I*, razen 
'I011','I021','I031','I051','I072','I080','I090','I110','I899','I901','J151',’I910’, 

• pri vnosu postavk za pripravo plačilne liste za tip obračuna '30' je možno vnašati 
tudi postavke vrste F*, I*, razen 
'I011','I021','I031','I051','I072','I080','I090','I110','I899','I901','J151',’I910’, 

• pri vnosu postavk za pripravo plačilne liste za tip obračuna '33' je možno vnašati 
tudi postavke vrste F* in K*. 
 

3. Plače  Obračun  Izračun:  
• za tipe obračunov '10', '30', '31', '32', '33', '39', '65' se prispevek '101' (PIZ 

delojemalca) obračuna, če je oseba zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2, 
• za invalida nad kvoto se prispevek 105 (prispevek za ZPIZ - razlika do najnižje 

osnove za plačilo prispevkov) ne plača, 
• za tipe obračunov '30', '31', '32', '33', '39' je obračun prispevkov odvisen od 

podatkov: 
o za osebo se glede plačila prisp. uporablja zakon. druge države članice EU 

(rek2024), 
o oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ (rek2025), 
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o oseba je zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2 (rek025a). 
 

4. Orodja  Priprava za eDavke v XML zapisu:  
• Občutno je pohitrena priprava XML-a za REK-O, 
• individualni REK-O: v rubriki »P01a ure« (osnova za obračun in plačilo prispevkov) se 

ne upoštevajo več ure postavk C in D, 
• individualni REK-O: v rubriki »P01u ure« (osnova za obračun in plačilo prispevkov) se 

ne upoštevajo več ure postavk C in D, 
• individualni REK-O: za tipe obračunov '10', '30', '31', '32', '33', '39, '65' se v tag 

<podo:A025a> (Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2) zapiše vrednost »true«, če je oseba 
zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2, 

• individualni REK-O: če gre za invalida nad kvoto ali invalidsko podjetje se tudi 
prispevek 105 ne upošteva v tagu <podo:A081P> (plačani prispevki za PIZ), 

• individualni REK-O: v tag <podo:B014L> (leto uporabe vozila) se zapišeta samo 
zadnji dve letnici, 

•  individualni REK-O: v tag <podo:B014G> (delodajalec zagotavlja gorivo) se zapiše 
»false«, če gre za uporabo električnega vozila, 

• individualni REK-O: za invalida nad kvoto se prispevek 105 ne plača, 
• individualni REK-O: v tagu <podo:S07> se ne upošteva postavke G070, 
• individualni REK-O: za rubriko P01a se ne upoštevajo postavke vrste G070, 
• individualni REK-O: za rubriko P01c se upoštevajo postavke vrste G070, 
• individualni REK-O: postavke vrste G070 se namesto v rubriki M02 sedaj upoštevajo 

v rubriki M01, 
• individualni REK-O: za stroške na limitom in druge prejemki nad limitom, se pripravi 

ločen zapis v rubriki A051. Dohodninska vrsta dohodka je »1104 – povračila 
stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja«, 

• individualni REK-O: v tag <podo:A003a> (priimek) se dejansko zapiše priimek 
delavca. Prej se je ime in priimek sestavil, potem pa se je v tag <podo:A003a> 
zapisal niz od prvega presladka dalje. Do napake je prišlo, če je imel delavec dve 
imeni. 
 

5. Odpravljena je težava, ko je bil znesek »204O« (obračunani prispevki za primer 
brezposelnosti) napačen oz. drugačen kot seštevek 074O na individualnih iRek-ih. To 
se je lahko zgodilo pri obračunih, če je imel delavec obračunan prejemek G070 in še 
kako drugo postavko, od katere se obračuna prispevek 103. 
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28.12.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

OBRAČUN PLAČ 

 
POZOR!!! Prehod v leto 2023  prinaša uvedbo novega REK-O obrazca, ki bo nadomestil 
REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD obrazce. Novi REK-O se uporablja za izplačila od 1.1.2023 
dalje. 
 
Če je na obračunu datum izplačila po 1.1.2023, se predlaga priprava xml-ja za REK-O.  
 
Priprava novega REK-O in njegova oddaja na eDavke sta torej vezana na datum izplačila. 
Na portalu eDavki so objavili, da bo oddaja možna od 3.1.2023 dalje. Upamo, da ne bo 
težav pri oddaji, glede na to, da je sprememba precej obsežna. Vseeno vas prosimo, da 
tudi na vaši strani spremljajte objave na eDavkih. V primeru težav pri oddaji, vam 
svetujemo mirnost, ker  izplačila lahko brez težav izvedete, obrazce pa boste oddali, ko bo 
to mogoče.  
 
Objava e-Davki: 

 
 
V novem obrazcu  REK-O vsebuje  sklop S. Sklop S – Dodatni podatki o plači se izpolnjujejo 
le za izplačane plače in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca in so vključena v 
podatek v polju P01a.V polje S02 se vpiše 3-mestna šifra kolektivne pogodbe, zato 
obvezno v Plačah v meniju Nastavitve  Podatki o podjetju preverite polje »Šifra 
kolektivne pogodbe«. Če nimate »šifre pogodbe« v polje vpišite »000 – ni kolektivne 
pogodbe«, sicer vnesite šifro kolektivne pogodbe, ki jo upoštevate (primer 001 - Splošna 
kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti). 
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Druga sprememba, ki stopi v veljavo 1.1.2023, je novela zakona o dohodnini (ZDoh-
2AA), objavljena v Uradnem listu št. 158/2022, 19.12.2022. Za izplačila po 1.1.2023 so 
spremenjeni izračun splošne olajšave, olajšava za vzdrževane družinske člane, oziroma 
vse spremembe, ki so bile objavljene v novi dohodninski lestvici.  
 
Dodatno obvestilo: 
 
S 1. januarjem 2023  na Ajpes-u vzpostavljeno prehodno obdobje, v katerem bo potekalo 
vzporedno poročanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako na novem REK-O 
obrazcu kot na obrazcu ZAP/M. 
Objava Ajpes: 

 
 
 
 



   
 

Stran 16/443 

 

21.12.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

FAKTURIRANJE 
 

1. V primeru, da fakturo posreduje kupcu (tiskanje, e-pošta, eRačun, itd.) se ta 
sedaj prikaže na desni strani maske fakture. 

 
 
2. Z namenom fleksibilnejšega dogovarjanja s kupci smo po novem omogočili tudi 

vnos cene z DDV-jem. Možnost si vklopite v parametrih modula fakturiranje 
(Nastavitve - Parametri), kjer v segmentu »Vnos dokumentov« vklopite opcijo »Vnos 
bruto cene postavk na enostavnem vnosu«.Na vnosu fakture (enostavni) je bilo do 
sedaj možno vnašati cene brez DDV. 

 
 
V primeru, da v segmentu postavk (slika spodaj) kliknete na labelo »Cena« vam sistem 
ponudi vnos bruto cene postavk (in obratno). Bruto cena izdelka se predlaga na 
podlagi vnesene veleprodajne cene in izbrane DDV % stopnje. 
 

 
 

Opomba: Kadar je na maski vnos bruto cene aktiven sistem prikazuje ceno vsake 
postavke v bruto ceni za dotični dokument. Hkrati se privzeti prikaz oz. vnos bruto cen 
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prenaša iz enega dokumenta na drugega (npr. kadar iz dokumenta predračun izdelate 
dokument račun). 
 

OSNOVNA SREDSTVA 
 

1. Ko boste naslednjič izpisali kartico osnovnega sredstva, boste ugotovili, da je 
sedaj obogatena še s podatkom o kontu za nabavno vrednost. 
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23.11.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 
 

1. Uporaba AccountingBox-a je še bolj varna! 
 

Ob prijavi v AccountingBox je implementirana dodatna varnostna kontrola. Vsakokrat 
se ob prijavi v AccountingBox preveri naprava in IP naslov (lokacija računalnika v 
internet omrežju) iz katerega se uporabnik prijavlja. V kolikor sistem ugotovi, da prijave 
te naprave na tem IP naslovu do sedaj še ni bilo, uporabniku na prijavni mail pošlje 
sporočilo o zabeleženi novi prijavi kot prikazano na sliki spodaj. 

 
 

 

eNAROČILNICE 

 

1. Za doslednejše vnose podatkov na naročilnicah, se lahko polje »razlog naročila« 
parameterizira kot obvezno polje. 
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Parameter za vklop opcije se nahaja na meniju »Nastavitve – Parametri«, kjer v 
segmentu za vnos podatkov naročilnice vklopite opcijo »Obvezen vnos razloga 
naročila«.  

 
 

 

GLAVNA KNJIGA 
 

1. Dopolnjen je obstoječi parameter »Polnjenje polja komentar na knjižbi«, kjer se 
za dokumente iz modula »Fakturiranje« lahko nastavi tudi prenos podatka 
»naziv meseca in leto«. 
 
Opcijo je možno nastaviti na meniju »Šifranti – Dokumenti« v polju »Polnjenje polja 
komentar na knjižbi«. 
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2. Za vse, ki uporabljate večje število transakcijskih računov, smo za te v podatkih 

podjetja razširili vnos. 
 
Nastavitev za vnos večjega števila transakcijskih računov se nahaja na meniju 
»Podatki o podjetju« na zavihku »Dodatni TRR računi«. Dodatni računi se nato v 
obliki spustnega menija prikazujejo na seznamih ob kreiranju plačilnih nalogov. 

 

 

 

 

 

Hkrati je na seznamu plačilnih nalogov je omogočeno dodajanje in prikazovanje 
stolpcev IBAN in BIC banke plačnika. 

 

 
Opomba: Privzeto stolpca nista prikazana, zato ju je potrebno dodati preko gumba za 
dodajanje stolpcev. 
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07.09.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

FAKTURIRANJE 
 

1. NOVO za računovodstva! Periodično fakturiranje sedaj omogoča direktno 
pošiljanje računa v dokumentni sistem vaše stranke. 
 
Računovodstva običajno iz modula »Fakturiranje« svoje račune pošiljate direktno na e-
naslov stranke, kjer jih nato stranka prepošlje v svoj AccountingBox dokumentni 
sistem. V praksi se nekaterim velikokrat dogaja, da stranka ob prejemu vašega računa 
poda repliko »Saj račun že imate, zakaj vaš račun rabimo ponovno pošiljati v dokumentni 

sistem«. S tem namenom smo na masko vnosa artikla v periodiko (»Dokumenti  
Artikli po partnerjih«) dodali polje »Licenca«, ki omogoča, da se račun pošlje na e-
naslov stranke in se hkrati znotraj AccountingBox-a zapiše v strankin dokumentni 
sistem. 
 
Nastavitve za avtomatizem posredovanja računa v strankin dokumentni sistem: 
Pri vnosu artikla v periodiko določite partnerja in licenco na katero želite, da se račun 
zapiše. 

 
 
Na maski partnerja na zavihku »Kupci/dobavitelji« v polju »Način posredovanja 
dokumentov« določite način »E-Pošta + dok. sistem« (po potrebi določite tudi e-
naslov). 
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Po potrditvi pošiljanja iz sistema se račun samodejno pošlje v dokumentni sistem, kjer 
ga kupec najde v modulu »Dokumentni sistem« na meniju »Dokumenti  Prejeti 
dokumenti«. Hkrati se na elektronski naslov pošlje tudi sporočilo o izdaji računa ter 
povezava do tega računa. 

 
 

Opomba: Za prejemanje eRačunov v dokumentni sistem mora imeti licenca 
nastavljeno šifro dokumenta za »prejeti eRačun«. To se pa nastavi v modulu 
»Dokumentni sistem« na meniju »Nastavitve – Parametri« v polju »Dokument za 
prejeti eRačun«.  
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GLAVNA KNJIGA 
 

1. Izdelava letnih poročil – način po mesecih, dodana možnost prikazovanja opisa 
postavke v tujem (angleškem jeziku). 

 
Opomba: Privzeto je polje na seznamu izklopljeno, zato ge je potrebno aktivirati preko 
menija stolpci. 

 
 
 
 

DAVČNA BLAGAJNA 
 

1. Naročila iz Woocommerce in privzeta elektronska blagajna. 
Za naročila, ki se prenesejo v davčno blagajno iz spletne platforme WooCommerce, je 
sedaj možno nastaviti privzeto elektronsko blagajno in blagajnika. Funkcionalnost je 
aktualna predvsem za tiste, ki imate dostop le do elektronskih naprav, ki so vezane na 
specifično skladišče. Nastavitev privzete elektronske naprave in blagajnika se nahaja 
na meniju »Nastavitve  Parametri  sekcija WooCommerce«. 
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06.07.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 
 

1. Pomembno! V modulih Fakturiranje in Davčna blagajna smo na izpisu računa z 
namenom učinkovitejše izrabe prostora A4, naredili nekaj oblikovnih sprememb 
in izboljšav.  
 
S tem smo pridobili prostor za več artiklov/storitev na enem A4 listu, hkrati je pa račun 
še preglednejši. Zmanjšali smo izpis podatkov rekapitulacije, poudarili izpis 
pomembnjiših podatkov, spremenili pozicijo izpisa QR kode za FURS/Slikaj in plačaj, ter 
še nekaj manjših oblikovnih korekcij. 

  
Opomba: V kolikor želite spremeniti poravnavo izpisov, spremeniti velikost pisave 
postavk ali vklopiti/izklopiti izpis QR kode »Slikaj in plačaj«, se nastavitve nahajajo v 
parametrih posameznega modula (Nastavitve – Parametri – segment za izpis) 
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GLAVNA KNJIGA 
 

1. Vnos računa je lahko še bolj pregleden – dodali smo možnost vklopa večje 
oblike dialoga. 
 

Po novem lahko preko menija »Nastavitve  Parametri v sekciji »Hitri vnos računa« 
določimo obliko dialoga kot prikazuje slika spodaj. 

 



   
 

Stran 27/443 

 
2. Pri knjiženju odbitnega deleža oz. zmanjšanja vstopnega lahko določimo 
konte za odbitni delež.  
 

Do sedaj je veljalo, da se preknjižba izvaja za naslednje konte: 
 

047100,041011,007010,023010 
 

Po novem lahko preko menija »Nastavitve  Parametri v sekciji Nastavitve DDV« 
določimo, za katere konte velja pravilo odbitnega deleža, kot prikazuje slika spodaj. 
 

 
 
3. Ob knjiženju in pregledovanju  temeljnic lahko knjižbe s klikom na želeni 
stolpec razvrstimo po padajočem ali naraščajočim vrstnim redom. 
 

 
 

4. Ažuriranje letnih poročil lahko naredimo tudi samo za želene naloge/projekte. 
 

 

 

Dodali smo tudi nov zavihek, kjer so podatki prikazani po mesecih: 
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OBRAČUN PLAČ 
 

1. Izračun urne postavke za refundacije smo dopolnili na način, da se upošteva 
minimalna urna postavka. 
 
Dodali smo algoritem za izračun minimalne urne postavke. Do vključno aprila se ta 
izračuna iz zajamčene plače (237.73 / dejanska oz. povprečna mesečna obveznost), od 
maja dalje pa iz minimalne plače: 60% minimalne plače / dejanska oz. povprečna 
mesečna obveznost. Če je urna postavka manjša od minimalne urne postavke za 
refundacije, se ta poveča na minimalno urno postavko in program opozori, npr. »Urna 
postavka za obračun refundiranih nadomestil je bila povečana na minimalno višino (1 -
> 1,41505952).« 
 

2. Priprava podatkov za Letne osnove je spremenjena! 
 
Pri pripravi podatkov za letne osnove se ob prenosu iz dohodnine za polje 'Znesek 
letne bruto plače' upoštevajo tudi postavke vrste J301 - Poslovna uspešnost nad 
zneskom določenim v 44. čl. ZDoh-2. 
 

3. Obračun bonitete za električne avtomobile. 
 
V primeru obračuna bonitete za uporabo električnega avtomobila,  oziroma, če na 
obračunu obstaja kombinacija prejemek F010/ vnesena VIN številka/ kljukica 
Električni pogon = DA se to vseeno predstavi kot obračunan podatek na plačilni listi (z 
vrednostjo 0,00 in ustrezno zapiše v REK obrazec.  
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DAVČNA BLAGAJNA 
 

Akcijsko ceno, za določeno obdobje, za posamezni artikel, skupino artiklov, kupca in 
skladišče, vnesemo  na meniju »Šifranti – Akcijski cenik«. 

 
 
Shranjene akcijske cene vidimo v seznamu »Šifranti – akcijski cenik« in veljajo v 
obdobju, ki ga navedemo v »Datum veljavnosti od« in »Datum veljavnosti do«. 

 
 
Na vnosu računa, ko vnašamo artikel/storitev, program v primer, da obstaja cena v 
akcijskem ceniku, predlaga osnovno maloprodajno ceno in izračuna odstotek popusta 
do akcijske cene. Končna cena je potem enaka akcijski ceni. V kolikor pa v akcijski cenik 
vnesemo odstotek popusta, se na računu predlaga osnovna maloprodajna cena in 
odstotek popusta iz akcijskega cenika. V obeh primerih imamo na računu osnovno 
maloprodajno ceno in popust (popust izračunan iz akcijske cene ali popust iz 
akcijskega cenika. 

 
 

2. Popravek že fiskaliziranega POS računa. 
Dodali smo možnost popravka že fiskaliziranega računa ter ponovno fiskalizacijo. V 
primeru, da se pri izdaji računa zmotimo oz. nam stranka poda napačne podatke, 
lahko sedaj s klikom na gumb »Posodobi račun FURS« spremenimo določene 

1. Dodali smo možnost uporabe akcijskega cenika, vezanega na želeno obdobje.
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podatke računa. Spremenimo lahko podatke kupca in načina plačila. Po potrditvi s 
klikom na gumb »Potrdi« se račun ponovno natisne in fiskalizira na FURS-u. 

 
Opomba: Sprememba podatkov je možna zgolj za zapise tekočega dne in da še ni bil 
narejen blagajniški zaključek. 

 

 

 

 

3. Poleg že integriranih dostavnih služb (Pošta Slovenije, GLS), smo dodali še izvoz CSV 
datoteke za "Overseas Express". Za vklop in nastavitev opcije nas prosimo 
kontaktirajte na 04 2 800 800 oz. nam pišite na podpora@pronet-kr.si. 
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29.03.2022   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

OBRAČUN PLAČ 
 

1. POZOR! Z nadgradnjo je uvedena nova dohodninska lestvica, ki je stopila v veljavo z 
zadnjo novelo oziroma z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2Z) .  
Z dnem 21. marca 2022 je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2Z), ki prinaša višje neto plače za vse. Datum začetka veljavnosti je 22. marec 
2022. 
 
Vir: https://www.gov.si/novice/2022-03-21-v-veljavi-novela-zakona-o-dohodnini/ 
 

2. Na vnosu podatkov o delavcu, je sedaj omogočen vpogled v vneseno geslo za 
pošiljanje plačilnih list preko e-pošte s klikom na gumb . 
 

 

 

 

3. Pri izpisu plačilnih list je sedaj možno ukiniti prikaz neto zneskov na plačilni listi. To 
lahko izvedete preko menija Nastavitve  Parametri , kot prikazuje slika. Privzeta 
nastavitev je da se neto zneski izpisujejo! 
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18.08.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 

1. POMEMBNO! Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 382-61/2021-1 
z datumom 13.7.2021 in naslovom »Dostop do spletne aplikacije UJPnet prek 
vmesnika B2B izključno s spletnim potrdilom«. Bistvena informacija za uporabnike je 
ta, da bo od 1. novembra 2021 mogoč dostop do UJPnet-a izključno s spletnim 
potrdilom izdajatelja SIGEN-CA ali SIGOV-CA. V primeru, da za dostop uporabljate 
spletna potrdila drugih izdajateljev (Halcom, Poštarca, …), si morate obvezno priskrbeti 
nova.  
V AccountigBox-u menjavo digitalnega potrdila uredite v svojem profilu, 
 

 
 

kjer vnesete novo digitalno potrdilo (končnica .p12 ali .pfx) in staro izbrišete. 
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GLAVNA KNJIGA 
 

 

1. Izvedba zaključka leta je sedaj še enostavnejša. Ob pripravi otvoritvene 
temeljnice se lahko pripravijo tudi t.i. zaključna poročila. 

 
Ob pripravi zaključka je potrebno označiti potrjevalno polje 'Pripravi letna poročila'.  
 

  
 

Posledično se pripravijo naslednja poročila: 
 - bruto bilanca (checbox razredi+analitika)  
 - kartica kontov  
 - kartica partnerjev  
 - odprte postavke s filtrom "Stanje na dan" = 31.12.XXXX (izbrano leto)  
 - dnevnik 
 

 

 

UPRAVLJANJE STRANK 
 

 

1. Pri pošiljanju obvestil vašim partnerjem se sedaj lahko tudi predstavite!  
V parametrih modula je dodan nov segment »Pošiljanje opominov po e-pošti«, kjer 
navedete svoje ime in e-naslov na katerega vam lahko prejemnik obvestila pošlje povratni 
odgovor. 
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POTNI NALOGI 

 

1. Delavce s končnim datumom zaposlitve je mogoče blokirati oz. skriti pri vnosu novih 
potnih nalogov.  
 

 
Na maski delavca (»Šifranti – Delavci«) smo dodali novo opcijo "Blokada", s katero smo na 
vnosu potnega naloga preprečili vnos takih delavcev . 
 
Dodatno: Sistem ponudi opcijo blokade, kadar delavcu v modulu »Obračun plač« vnesete 
končni datum zaposlitve. Pri tem mora biti delavec iz plač povezan z delavcem v potnih 
nalogih s poljem »Delavec na plačah«. Za povezovanje delavcev je potrebno aktivirati 
opcijo »Povezovanje delavcev z delavci v plačah«, ki se nahaja v parametrih modula »Potni 
nalogi«. 
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13.07.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. POZOR! S 1. julijem 2021 so se v vseh državah članicah EU začela uporabljati nova 
pravila o DDV v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi  spletni prodaji med podjetji in 
potrošniki (B2C).  

 
Več si lahko preberete na tej povezavi.  
 
V ta namen in za lažje poslovanje podjetij smo v modulu »Davčna blagajna« dodali 
možnost »Čezmejno poslovanje v EU«, ki omogoča lažjo izdajo računov končnim 
potrošnikom (B2C) z davčno stopnjo poljubne članice EU. Opcija pride v poštev vsem 
tistim, ki preko spletnih trgovin prodajate artikle končnim potrošnikom v državah članic 
EU-ja. 
 
Vklop opcije se nahaja na meniju »Nastavitve – Parametri«, kjer označite parameter 
»Čezmejno poslovanje v EU«. 
 
Parameter v tem primeru razširi vnos davčnih skupin (Šifranti – Davčne skupine), kjer se 
ob vklopu že napolnijo privzete splošne davčne stopnje posamezne članice. V primeru, da 
želena davčna stopnja še ni vnesena, jo po potrebi dodate.  
 

 
 
V matičnih podatkih artikla/storitve (Šifranti – Artikli in storitve) smo dodali vnos davčnih 
stopenj posameznih članic EU. Na tem mestu vnesete ustrezno davčno stopnjo, ki bo 
obračunana potrošniku iz posamezne države.  
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V primeru, da na artiklu ni definirana davčna stopnja od države v katero izdajate račun,  se 
pri kreiranju računa predlaga splošna davčna stopnja članice iz šifranta davčnih stopenj. 
 
Ob vnosu matičnih podatkov v šifrant (Šifranti - Kupci) bodite pazljivi, da končnim 
potrošnikom (B2C)  vnesete državo članice in brez podatka ID št. za DDV. 
 

 
 
 
Vnos računa:  
V kolikor boste na računu vnesli najprej potrošnika bo že sam program na 
artiklih/storitvah predlagal ustrezno davčno stopnjo (ali iz šifranta artiklov/storitev ali 
splošno davčno stopnjo iz šifranta davčnih skupin). Če boste pa potrošnika vnesli na 
koncu, se bodo vnesenim postavkam davčne stopnje avtomatsko spremenile glede na 
državo, ki je zavedena v šifrantu. 
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Opomba za računovodstvo: Ker s strani zakonodajalca še niso definirani procesi 
poročanja obrazcev v sistem eDavkov, je trenutno podprt le proces izdaje računov. Ne pa 
tudi knjiženja in priprave DDV-O. V glavni knjigi se temeljnica za takšen račun oz. dogodek 
trenutno izdela enako, kot do sedaj, z izjemo različnega davka in osnove računa. Vsekakor 
spremembe spremljamo in bo proces knjiženja, poročanja in oddaje podprt takoj, ko bodo 
pravila s strani zakonodajalca znana . 
 

2. Zaradi porasta spletne prodaje in potrebe po večji preglednost nad uvoženimi 
naročili/računi se ti sedaj, glede na posamezni dan, na seznamu prikazujejo od 
najstarejšega (spodaj) do najnovejšega zapisa (zgoraj). Pri množičnemu tiskanju ali 
posredovanju računov se upošteva vrstni red od najstarejšega do najnovejšega zapisa. 
 

3. Omogočili smo natisniti račun v angleškem jeziku, brez, da bi pred izdajo računa 
morali kupcu v matičnih podatkih nastaviti ustrezen način izpisa. Vsak račun je 
možno natisniti v angleškem jeziku preko nove funkcionalnosti 'Natisni v angleščini'.   
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FAKTURIRANJE 

 
1. Na poročilih »Prodaja« in Kartice« je dodan nov stolpec »Dodatni opis 

artikla/storitve«. Dodatni podatek omogoča še boljši vpogled v prodajo, kadar iz 
splošnega naziva artikla to ni dovolj razvidno.  
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30.06.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Knjiženje računov – vzorci in prenos iz vzorcev vrst računa 
V primeru, da ob knjiženju računa za partnerja, želite vzorec, ki je nastal ob knjiženju 
prvega  računa nadomestiti s predlogo posamezne vrste računa, to izvedete s klikom na 
nov gumb 'Prenesi iz vrste računa'. 
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16.06.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

FAKTURIRANJE 

 

2. Periodično fakturiranje – privzeti tekst na računu  
Za izpis računa je omogočena nastavitev izpisa privzetega teksta na 'Dokumenti-
Periodično fakturiranje-Artikli po partnerjih' 
 

 

 

er 
 
POZOR: V kolikor želite, da so artikli/storitve za partnerja na enem računu, morajo vsi 
artikli/storitve imeti vnesen enak privzeti tekst. V nasprotnem primeru bo sistem za enega 
partnerja izdelal toliko računov, kolikor različnih tekstov bo vnesenih na artiklih/storitvah 
tega partnerja. V primeru, da tekst na artiklih/storitvah ni definiran, sistem deluje kot do 
sedaj (na računu se predlaga privzeti tekst iz parametrov). 
 

 

3. Seznam računov – evidentiranje zneska plačila in datuma zadnjega plačila 
Na seznamu računov je omogočen vpogled v zneske plačil in datumov zadnjega plačila iz 
glavne knjige s poknjiženih temeljnic bančnih izpiskov. Do sedaj sta se oba podatka 
prikazovala iz plačil, ki so bila ročno vnesena na računu.  
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Način prikaza  se nastavi v nastavitvah modula  (gumb  oz. »Nastavitve  
parametri«), kjer v segmentu »Plačila« označite opcijo »Prenos podatkov o plačilih iz GKS«. 

 

 
 

Opomba: Podatki se glede na poknjižene bančne izpiske sinhronizirajo in osvežijo enkrat 
na uro.  
 
Ob aktivaciji parametra sistem za beleženje plačil preverja le tipe temeljnic, ki v svojem 
nazivu vsebujejo besedi »banka« ali »trr«. 
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05.05.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Omogočeno iskanje oz filtriranje knjižb na vnosu temeljnice.  
Ob  vnosu knjižb je sedaj omogočeno tudi iskanje oz filtriranje po vnesenih knjižbah, 
kot prikazuje slika spodaj. Novost je dobrodošla predvsem pri iskanju podatkov na bolj 
kompleksnih temeljnicah kot je npr. temeljnica za knjiženje banke oz. bančnega izpiska. 
Filtriranje izvedete preko gumba'Filtriranje' ali s klikom na tipko F7. 
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FAKTURIRANJE 

 

1. Poročila – Prodaja / Kartice 

Na poročilih »Prodaje« in »Kartice« se v stolpcu 'Naziv artikla' izpisuje tudi prosto vneseni 
opis.  
 

 

 

 

 

2. Seznam računov – dodan stolpec 'Za plačati' 

Na seznamu računov je v izboru podatkov za prikaz v stolpcih  dodan podatek 'Za 
plačati'. Gre za razliko med zneskom računa in plačilom.  Na ta način lahko enostavno 
spremljate stanje plačil računov in ustrezno ukrepate. 
 

 

 
V kolikor si nastavite filter, da je datum plačila do včeraj in recimo znesek od 1,00€, dobite 
v seznamu vse račune, ki so do včeraj zapadli in še niso bili plačani (odprt znesek več kot 
1€) 
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DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Izpis računa v angleškem jeziku 

 

 

Zaradi povečanega št. izdaje računov tujcem smo omogočili izpis računa v angleškem 
jeziku. Označbo vnesete na posameznem kupcu pod 'Tiskaj dokumente v tujem jeziku'.  

 
Privzeti tekst, ki se predlaga pri tiskanju računov v Angleščini,  urejate na meniju 
»Šifranti – Teksti – tekst za račun spodaj – Tujina«. 
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10.03.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Predlaganje privzetega PRFC-ja in naloga na knjižbi 
 
Ob  dodajanju knjižb preko vnosa na temeljnici ali ob uvozu bančnega izpiska, lahko sedaj 
sistem napolni privzeto vrednost za polji PRFC in nalog.  Pogoj za to je izpolnjena vrednost  
za izbrani konto v meniju Šifranti -> Kontni okvir, kot to prikazuje primer na spodnji sliki: 
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24.02.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

2. Množično tiskanje in posredovanje računov 

 

Omogočili smo množično tiskanje in e-poštno posredovanje na način, da lahko več 
izbranih računov  naenkrat fiskalizirate, stiskate in e-poštno posredujete račune. Ta 
funkcionalnost pride v poštev predvsem spletnim trgovcem, ko se iz spletnih trgovin 
avtomatsko generirajo računi. Tako vam ni več potrebno vsakega računa posebej 
fiskalizirati in izpisovati, ker lahko sedaj to naredite vse hkrati. 

 

  Fiskalizirajo in natisnejo se vsi označeni računi v eno PDF datoteko. 

 Fiskalizirajo in na e-poštni naslov kupca se pošlje račun. Hkrati se v PDF 
datoteko natisnejo vsi računi.  
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10.02.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

SPLOŠNO 

 

1. ŠIFRANT PARTNERJEV 

V izogib podvajanju partnerjev, ki so pravne osebe in za katere uporabniki pozabite 
vnesti DŠ ali ID za DDV,  smo dodali možnost vklopa dodatnega opozorila. Opcija za 
vklop kontrole se nahaja med parametri v segmentu »Partnerji«, kjer na spustnem 
meniju »Obvezen vnos DŠ ali ID št. za DDV za pravne osebe« izberete opcija »Da«, ki 
velja za vse obstoječe in nove vnose ali opcijo »Pri dodajanju«, ki velja le za nove 
vnose partnerjev. 

 
 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Izdelava temeljnice bančnega izpiska 

Poslovno leto, v katero se evidentira temeljnica bančnega izpiska (meni »Uvozi/Izvozi – 
Uvoz ISO-SEPA izpiskov«), se predlaga na podlagi leta, ki je zaveden v polju »Datum 
temeljnice«. Do sedaj se je temeljnica generirala v leto, ki je bilo zavedeno v podatku 
»Datum knjiženja«. Težava je nastopila, ko ste prvi dan v januarju knjižili decembrski 
izpisek in se je temeljnica generirala v tekočem poslovnem letu  

 



   
 

Stran 48/443 

 

 

 

 

OSNOVNA SREDSTVA 

 

1. Pri vnosu osnovnega sredstva lahko sedaj uporabniki, ki že uporabljate novi 
modul ABX Plače, izberete odgovorno osebo, ki v danem trenutku predstavlja vse 
aktivno zaposlene.  

Vsi ostali uporabniki boste imeli to možnost omogočeno ob prehodu iz stare aplikacije 
PL3 Plače na modul ABX Plače, ki je predvidena v letu 2021. Še vedno pa ostaja tudi 
možnost prostega vnosa na način,  kot do sedaj! 
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27.01.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

 
 
1. KNJIŽENJE NAČINOV PLAČIL  -  ZA RAČUNOVODJE 

Poleg temeljnice zaključka blagajniškega dnevnika, pripravimo sedaj še 
temeljnico načina plačil. 
 

 
 

V breme pripravimo kumulativne knjižbe po načinih plačil, kot so izbrane na 
posameznih računih. V dobro pa saldakontno analitiko oz. posamezne račune.  
 
Primer vnosa načina plačila za 'DPD gotovinski odkup'  (kto 1652).  
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2. Unikatno ime PDF datoteke računa 

POS maloprodajnemu računu, ki se shrani na računalnik, smo v ime dodali še številko 
računa. Datoteke se sedaj ne bodo več prepisovale in bodo posledično vse ostajale v 
mapi na disku. 

 

 

FAKTURIRANJE 

 
1. eRačuni in kontrola podatkov 

Podatki eRačuna (XML) se sedaj preverjajo že v fazi generiranja XML eRačuna oz. še 
preden se račun digitalno podpiše. Dokler niso vneseni vsi potrebni podatki, eRačuna 
ni mogoče zgenerirati in posredovati kupcu. 
 

 

SPLOŠNO 

 
1. Osveževanje partnerjev 

Osveževanje partnerjev se vrši iz AJPES in VIES podatkovne baze.  Algoritem smo 
spremenili na način, da v kolikor v naboru partnerjev obstaja več partnerjev z isto 
davčno številko, se ta partner ne osveži. Razlog je v prepisovanju naslova, ko ste 
nekateri uporabniki imeli vnesene prejemnike z davčno številko kupca. 
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13.01.2021   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

FAKTURIRANJE 

 
1. Izdaja in knjiženje računov z obračunom DDV-ja po plačani realizaciji 

Za vse, ki obračunavate DDV po plačani realizaciji, si možnost vklopite v matičnih 
podatkih podjetja. 
 

  
 

Ko je ta nastavitev vklopljena, se v šifrantu dokumentov prikaže nastavitev za vnos šifre 
dokumenta temeljnice GK za obračun davka po plačani realizaciji. 
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V primeru, da je na računu označena opcija »DDV po plač. real.« se račun prenese v glavno 
knjigo na temeljnico, kot je bila določena za obračun davka po plačani realizaciji.  

  
 
 
 
2. Enostavno »slikaj in plačaj« 

V fakturiranju in davčni blagajni je omogočen izpis QR kode za enostavno plačevanje v 
spletnih bankah na mobilnih napravah. Možnost izpisa si uporabniki nastavite v 
parametrih modula, kjer označite »Izpiši QR kodo naloga«.   
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eNAROČILNICE 

 

1. Dodana je možnost vnosa in izpisa podatkov za dostavo blaga 

 

 

V primeru večjega št. poslovnih enot  in posledično dostavnih mest, je te sedaj 
možno  vnesti v »Šifranti – Poslovne enote«. Možnost vnosa in izpisa podatkov za 
dostavo si uporabniki nastavite v parametrih modula.  
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GLAVNA KNJIGA 

 

2. Pri knjiženju računa je ob pripravi časovnih razmejitev po novem mogoča izbira 
enega ali več kontov. 

V primeru, da bi želeli časovne razmejitve izvesti samo za del stroška/prihodka oz. 
samo za en stroškovni/prihodkovni konto na temeljnic je sedaj to mogoče! V okno ki se 
odpre po kliku gumba Časovne razmejitve, je uvedena možnost izbiranja kontov za 
razmejitev.  
 

 
 
Privzeto so v polju že našteti vsi stroškovni/prihodkovni konti iz temeljnice. 
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16.12.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 
1. Vnos računov preko gumba 'Nov račun' (glavna knjiga) ali preko gumba 'Knjiži 

račun' (dokumentni sistem) je sedaj še lažji, saj smo omogočili iskanje računov  
po vezi posameznega partnerja. 

To pomeni, da je funkcionalnost, ki je bila do sedaj na volja pri vnosu 'klasične 
temeljnice', na voljo tudi na tej vnosni maski. 

 

 
2. Priprava dvostranskih kompenzacij ima po novem možnost omejitve na datum 

valute. 

Poleg obstoječih načinov filtriranja, lahko sedaj izbor računov za izvedbo kompenzacije 
omejite z datumom od do valute, kar vam olajša izločevanje posameznih dogodkov, ki 
jih ne želite zajeti v generiranje seznama za dvostranske kompenzacije. 
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POTNI NALOGI 

 
1. Za lažjo obravnavo potnega naloga je na vnosu dodana vizualizacija  oz. 

predogled samega izpisa.  

Predogled v obliki PDF dokumenta se pripravi ob shranitvi potnega naloga s statusom  
3- Zaključeno potovanje. 

  

V nadaljnih obravnavah se PDF dokument ustrezno obnavlja, hkrati pa je shranjen tudi 
kot priloga dokumenta. 
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DAVČNA BLAGAJNA 

 
1. Račun sedaj lahko izpišete tudi v primeru, ko računa ni bilo mogoče fiskalizirati 

(potrditi na FURS portalu).  

V kolikor računa ni bilo mogoče fiskalizirati  na FURS-u (nedelovanje FURS portala), se 
račun izpiše brez EOR kode. Ob dnevnem zaključku blagajne se blagajniku v primeru 
nefiskaliziranih računov prikaže obvestilo in hkrati sporočilo, da se bodo vsi ti računi 
ponovno poskusili fiskalizirati. V kolikor tudi tokrat fiskalizacija ni bila uspešna, se 
zaključek blagajne prekine. V kolikor obstajajo nefiskalizirani računi, zaključek blagajne ni 
mogoč. 
 

 
FAKTURIRANJE 

 
3. Periodično fakturiranje – avtomatizirano evidentiranje številke in datuma 

pogodbe. 

V kolikor želite kupcem na avtomatsko generiranih periodičnih računih zapisati tudi 
številko in datum pogodbe, to sedaj lahko naredite na več načinov. 

- Najprej v parametrih nastavite, da se na računih vnaša številka in datum 
pogodbe. 

 

 
- Potem pa ravno tako v parametrih nastavite, katero številko in datum se bo 

upoštevalo pri generiranju. Glede na to, da gre lahko na eno fakturo več 
artiklov/storitev in da ima lahko vsak artikel/storitev svojo številko in datum 
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pogodbe, se s parametrom določi način prenosa na račun. Lahko se upošteva 
najstarejša, najmlajša ali pa se za vsako pogodbo generira svoj račun. 

 

-   
 

 

SPLOŠNO 

 
1. Računovodjem in uporabnikom, ki delajo na več licencah, je omogočen izbor 

delovnih licenc.  

 
Uporabniki, ki želite imeti v spustnem meniju izbora licenc (podjetij) na voljo samo želene 
(svoje delovne) licence, je to sedaj omogočeno na način, da si vidnost licenc nastavite v 
svojem profilu: 
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01.12.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

 

DOKUMENTNI SISTEM 

 
 

1. Digitalna identiteta posameznika zagotavlja verodostojnost digitalnih 
dokumentov  

Vsi (potrjevalci in odobritelj), ki želite podpisovati PDF dokumente digitalno in s 
certifikatom, to lahko naredite na enostaven način že v fazi potrjevanja prejetih 
dokumentov.  

 

Podpis z digitalnim potrdilom (certifikatom) se pri potrjevanju dokumentov izvede na 
način, da podpisovalec zgolj potrdi ustreznost dokumenta. 

 

Na dokument se dodajo žigi vseh potrjevalcev s podatki, ki so potrebni za zaščito 
podatkov in izkazovanje istovetnosti podpisnika dokumenta. 

 

Za več informacij v zvezi z elektronskim podpisovanjem dokumentov nas, prosimo, 
kontaktirajte na podpora@pronet-kr.si ali pokličite 04 2 800 800. 
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DAVČNA BLAGAJNA 

 
 

1. Dopolnitev integracije s spletnimi trgovinami zaradi potrebe avtomatskega 
zapiranja plačil v glavni knjigi  

Zaradi spremljanja, nadzora in zapiranja plačil v GK, se je v integracijo vključil tudi podatek 
'številka naročila' spletnega nakupa. V kolikor se sedaj ta številka iz spletne trgovine 
posreduje v Davčno blagajno, se poleg tega, da se evidentira na samem računu, 

   
 
tudi izpiše na A4 računu, 

  

ter prenese v sklic na temeljnici računa v GK, kjer se avtomatsko upari/zapre 
s predplačilom (po ponudbi/naročilu iz spletne trgovine)  
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Prikaz podatka 'Številka naročila' se nastavi v parametrih: 

 
 
 
 

2. Seznam računov – poleg datuma je možno videti tudi čas posredovanja računa   
Gre za čas, ko je bil račun posredovan v FURS potrjevanje in stiskan. 
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17.11.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

FAKTURIRANJE 

 
1. Dodatna kontrola vnosa datuma računa in datuma opravljene storitve 

V kolikor ima računovodja v Glavni knjigi zaklenjeno obdobje (DDV ali obračunsko), 
računa z datumi do teh obdobij ni mogoče shraniti.  

 

  

 

 
 
 

DAVČNA BLAGAJNA 

 
1. Tiskanje POS računov v angleškem jeziku  
Posameznemu kupcu je možno izstaviti/posredovati POS račun v angleškem jeziku.  To 
storite tako, da v 'Šifranti – Blagajna – Kupci'  izberete  'Angleščino' kot jezik za tiskanje. 
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OSNOVNA SREDSTVA 

 
1. Inventurna lista – vnos datuma inventure 
Omogočen je vnos poljubnega datuma inventure, ki se na inventurnem listu izpiše levo 
zgoraj nad seznamom. 
 

 
 

 
2. Avtomatizacija popisa in izvedba inventure 
 
Inventurni popis in izvedba inventure so zamudni procesi, ki pa jih lahko poenostavite 
z uporabo optičnih čitalcev - tudi v povezavi z AccountingBox-om. 
Za avtomatizacijo popisa in izvedbo inventur osnovnih sredstev s pomočjo optičnih 
čitalcev smo izdelali integracijo z aplikacijo Frontman-find podjetja Špica International 
d.o.o. Ljubljana.  
 
https://www.spica.si/popis-osnovnih-sredstev 
     
Za dodatne informacije in naročilo storitve se prosimo obrnite na prodaja@pronet-
kr.si. 

 

 
 

SPLOŠNO 

 

1. Uvozi šifrantov iz CSV datotek. 
Na šifrantih artiklov, partnerjev, cenikov in kontov so dodani primeri uvozne strukture 
CSV datoteke  
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30.09.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Dodana je kontrola na t.i. "Mejno vrednost obdavčljivega prometa izdanih 
računov". V praksi to pomeni, da računovodji ni potrebno skrbeti ali je davčni 
nezavezanec v obdobju enega leta presegel prihodek, ki je naveden kot meja za 
prehod iz davčnega nezavezanca v davčnega zavezanca. 

 
V primeru preseganja vrednosti vas sistem ob vstopu oziroma ob menjavi licence opozori: 

 
 
Nastavitve vrednosti za kontrolo so poljubno nastavljivi preko menija »Nastavitve  
Parametri   sekcija nastavitve DDV« oz. kot prikazuje spodnja slika: 
 

 
*prikazane vrednosti so zgolj orientacijske! 
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FAKTURIRANJE 

 

1. POMEMBNO! eRačun v standardu eSLOG 2.0 je s 1.10.2020 obvezen za vse 
proračunske uporabnike. Tako za prejemanje, kot za izdajanje eRačunov. 
Obvezen je tudi za vse, ki pošiljate račune proračunskim uporabnikom. 

S standardom eSlog 2.0 je slovenski trg pripravljen na Evropsko direktivo o izdajanju 
eRačunov pri javnem naročanju (2014/55/EU), ki obvezuje vse zavezance za javno 
naročanje v Evropski uniji k prejemanju eRačuna. eSlog 2.0 je nov nacionalni standard 
za pošiljanje eRačunov, ki je usklajen z evropskimi standardi. 

V modulu fakturiranje je dodana funkcionalnost generiranja eRačuna v eSlog 2.0 
standardu in hkrati definirana nova pravila za generiranje standarda eRačunov, ki se 
pošiljajo v Bizbox eNabiralnik in kot XML priloga v elektronski pošti. 

 

Ob prvem vstopu v modul FAKTURIRANJE vas bo program vprašal, kakšen naj bo 
privzeti standard za eRačun za neproračunske uporabnike. 

 

 

Predlagamo, da izberete 'eSlog 1.6.'. Zakaj?  

Ker za gospodarske družbe ni obvezna uporaba standarda eSlog 2.0, menimo, da bo s 
1.10.2020 še vedno več tistih podjetij, ki bodo sprejemala zgolj eSlog 1.6. In posledično 
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ne bo težav pri sprejemanju vašega eRačuna. Seveda pa, v kolikor menite, da imate 
večino kupcev, ki so na nov standard 2.0 že pripravljeni, izberite eSlog 2.0. 

Ta nastavitev je t.i. splošna nastavitev za vse neproračunske uporabnike, v kolikor 
posamezen kupec v šifrantu partnerjev nima določenega drugačnega standarda. Kar 
pomeni, da če na kupcu ni izbran standard eRačuna (privzeta vrednost) , se bo eRačun 
pripravil v standardu iz splošne nastavitve.  

Vnos standarda eRačuna v matičnih podatkih kupca: 

 

 

Na začetku Izbrano splošno nastavitev za neproračunske uporabnike lahko kadarkoli 
spremenite v nastavitvah parametrov modula Fakturiranje v sekciji 'Elektronsko 
poslovanje'. 
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PRAVILA GENERIRANJA STANDARDA eRAČUNA: 

 

- Proračunskemu uporabniku se eRačun posreduje vedno v eSLOG 2.0 
standardu. Proračunski uparabnik je takrat, ko ima v matičnih podatkih 
(Šifranti-Partnerji) vnesen BIC UJPLSI2DICL ali BSLJSI2X. 

- V kolikor kupec ni proračunski uporabnik, se eRačun zgenerira v standardu, 
kot ga ima vnesenega v matičnih podatkih (Šifranti-Partnerji). Če ta podatek 
ni vnesen, se zgenerira v standardu, kot je vneseno v parametrih modula 
Fakturiranje (opis zgoraj). 

 

 

DOKUMENTNI SISTEM 

 

1. POMEMBNO!  Dokumentni sistem je pripravljen za sprejemanje in posredovanje 
eRačunov v standardu eSLOG 2.0.  

Enako, kot v modulu Fakturiranje, je poleg novega standarda 2.0 še vedno na voljo 
standard eSlog 1.6.. Ne glede na to, v katerem standardu bodo dobavitelji/kupci v 
Dokumentni sistem posredovali eRačun, bo le ta ustrezno prebran in obdelan. 
 
Standard za posredovanje eRačunov v druge informacijske sisteme je privzeto 
nastavljen na eSlog 1.6. 
 
Parametri: 

  

 

 

 

 
Za posameznega kupca/dobavitelja je možna tudi individualna nastavitev v matičnih 
podatkih (Šifranti-Partnerji) na način, kot je opisano v modulu Fakturiranje. 
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01.09.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Pregled knjiženja posamezne temeljnice je sedaj še enostavnejše. Na dokumentu je 
prikaz seznama vnesenih knjižb mogoče prilagoditi z novimi dodatnimi 
stolpci/podatki, ki se poljubno aktivirajo: 

 
2. Odpravljena je težava s prikazovanjem PDF prilog v meniju 'Plačilni opomini'. V 

preteklih verzijah se v  posameznih brskalnikih (Google Chrome) predogled ni prilagajal 
povečevanju in zmanjševanju prikaza priloge. 
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DOKUMENTNI SISTEM 

 

1. Omogočeno je pošiljanje dokumentov do 30MB velikosti. Za posredovanje 
dokumentov v ABX Dokumentni sistem sta dodana dva nova poštna 
nabiralnika/naslova, ki zmoreta prejemati elektronske pošte v velikosti do 30 MB.  
Prejeti računi se pošiljajo na prejeti@pronet-kr.net , izdani pa na izdani@pronet-kr.net. 
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28.06.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Pohitrili smo proces priprave dvostranskih kompenzacij na način,  da smo 
omogočili izdelavo temeljnice neposredno že iz pripravljenega poročila. 

 
To izvedete tako, da označiti eno ali več želenih postavk na seznamu generiranih 
kompenzacij in kliknete na gumb 'Prenos v GK'. Odpre se pogovorno okno, v katerem 
izberete želeni datum, na katerega se bo izdelala temeljnica. 

 
Pred prvo pripravo temeljnic je potrebno v meniju Nastavitve Parametri  vnesti oz. 
določiti privzeti dokument,  kot prikazuje spodnja slika: 
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2. Na izpisu IOP obrazcev se samodejno  izpišeta podatka o kraju in datumu izpisa, 

tako, kot je bilo to v preteklosti že narejeno na izpisu plačilnih opominov. 
 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. eRačun v XML eSlog obliki – dodana dva podatka. 

Na meniju »Nastavitve – Podatki o podjetju« je omogočen vnos dveh podatkov, ki se 
avtomatsko dodata na vsakem eRačunu v XML eSlog obliki: 

- Kontaktna oseba eRačuna 

- Noga eRačuna 

 

 

 

2. Shranjevanje dokumentov – dodatna kontrola datuma opravljene storitve 

Implementirali smo dodatno kontrolo vnesenega datuma opravljene storitve na 
računu, dobropisu in avansnem računu . 

Dokumenta ni mogoče shraniti, v kolikor bi posledično, glede na vneseni datum 
storitve, bila temeljnica v glavni knjigi generirana v že zaprtem davčnem ali 
obračunskem obdobju. 

 

3. Periodično fakturiranje 

Na vnosu podatkov za periodično fakturiranje je sedaj cena obvezen podatek.  



   
 

Stran 73/443 

 

 

 

DOKUMENTNI SISTEM 

 

1. Integracija z novim eArhivom Pošte Slovenije (dodatno registrirana 
funkcionalnost) 

Zaradi prehoda Pošte Slovenije na nov sistem certificiranega eArhiva,  je bila izdelana 
ustrezna integracija za posredovanje in prevzem dokumentov v/iz eArhiva PS. 

 
 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Posredovanje računov na GLS  oz. Pošto Slovenije 

Velja za uporabnike, ki uporabljajo funkcionalnost posredovanja računov v sistem GLS 
in Pošte Slovenije . 
 
a) Na vnosu računa je omogočen ročen vnos podatkov prejemnika. Podatki 

prejemnika se sedaj evidentirajo ob uvozu naročila iz spletne trgovine, obenem pa 
se upoštevajo pri nadaljnjem pošiljanju v GLS-ov webservice oz. pri pripravi CSV 
datoteke za uvoz v program eSpremnice (Pošta Slovenije).  

 
b) Na vnosu računa je omogočen vnos podatka »Dodatne storitve«. V vnosno polje se 

podatek prenese iz webservice-a spletne trgovine  ali pa blagajnik ročno navede 
dodatne storitve, ločene z vejico..  kot je recimo »V – Previdno ravnanje«, »ODK – 
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Odkupnina z UPN nalogom«, ipd.. Navedene dodatne storitve se nato upoštevajo 
pri izvozu v CSV datoteko, ki se uvozi v program eSpremnica Pošte Slovenije.  

 

 
 

 

2. Izpis računa – možnost izpisa šifre artikla/storitve 

V kolikor bi želeli na računu imeti izpisane tudi šifre artiklov, to lahko naredite tako, da 
v vklopite parameter »Izpis šifre artikla« 

 

 

POTNI NALOGI 

 

1. Izpis poti na potnem nalogu 

Spremenjena je logika izpisovanja poti na potnem nalogu. 
V kolikor so na potnem nalogu vnesene vsaj tri točke/destinacije, potem se na izpisu PN-ja 
izpišejo te destinacije. V nasprotnem primeru se izpiše »Pot«.  
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13.05.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Izboljšali smo preglednost pri vnosu temeljnice in sicer je na seznamu knjižb sedaj 
dodano polje 'Partner', ki predstavlja naziv partnerja, ki je vnesen na saldakontu. 

 

2. Na vnosu dokumentov je olajšana navigacija in sicer v primeru temeljnice za banko, 
če je le ta knjižena iz uvoženega bančnega izpiska, prikazujemo gumb 'Izpisek'. Le ta 
je vez, da z enim klikom pridemo do izvornega izpiska izbrane temeljnice. 
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KNJIGA POŠTE -  po novem DOKUMENTNI SISTEM 
: 

1. Modul KNJIGA POŠTE se je preimenoval v DOKUMENTNI SISTEM.  
Modul že nekaj časa ne podpira samo funkcij knjige pošte, zato smo mu nadeli 
novo, primernejše ime – DOKUMENTNI SISTEM. 
 

2. Dodana je  kontrola konsistentnosti leta in datuma pošte pri premiku dokumenta v 
drugo leto. Vneseno leto in datum pošte morata biti v istem koledarskem letu, 
drugače premika ni mogoče izvesti. 
 

      
 

 

 

ZALOGE 

 

1. Dodana je možnost izpisa dokumenta prejema. 

 
 

2. Na prejemih se pri izbiri artiklov lahko nov artikel vnese neposredno v šifrant preko 
funkcije '+ Nov'. Vnos je tako enostavnejši in hitrejši, ker ni več potrebno iti v glavni 
meni 'Šifranti – Artikli in storitve'  . 
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3. Na postavkah prejema (ko se vnašajo artikli) je možno ročno vnesti poljuben opis, ki 

se bo na izpisu prejema izpisal v naslednji vrstici te postavke. Gre za primer, ko 
želimo poleg samega naziva artikla dopisati tudi specifične oznake. Npr.: 
Prejemamo artikel, katerega v aplikaciji ne vodimo po barvah, želimo pa imeti izpis 
prejemnice, na kateri je artikel razdeljen po barvah zaradi štetja in ostalih evidenc. 
Pomembno: Dodatni opis artikla ne vpliva na zaloge. V kolikor želimo na zalogi 
videti artikel v različnih barvah (primer zgoraj), je potrebno za vsako barvo odpreti 
novo šifro artikla. 
 
Nastavitev izpisa opisa v novi vrstici 
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29.04.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

 

1. Zaradi preglednosti in možnosti ažurnosti obdelave podatkov svojih strank s 
strani računovodskih servisov, smo na delavni tabli dodali novo komponento 
»Neobdelani dokumenti«. Ta omogoča hiter pregled nad novimi vnesenimi 
poslovnimi dogodki posameznega podjetja – strankami računovodskega servisa. 
V primeru, da v sistemu AccountingBox izberete t.i. glavno podjetje oz. licenco 
(običajno je to podjetje računovodskega servisa), ter na delavnih tablah vklopite 
komponento »Neobdelani dokumenti« , vam sistem za posamezno podjetje prikaže 
»Število neknjiženih temeljnic«, »Število neizstavljenih faktur« in »Število 
nezaključenih davčnih blagajn«.   

 

Opis stolpcev 

- Št. nezaklj. tem, za modul »Glavna knjiga« prikazuje število neknjiženih 
temelnjic na današnji dan in število neknjiženih temeljnic v zadnjih 365 dneh.  

- Št. neizst. faktur, za modul »Fakturiranje« prikazuje število neposredovanih 
faktur (račun, avans, dobropis) kupcu na današnji dan in število neposredovanih 
faktu kupcu v zadnjih 365 dneh. 

- Št. nezaklj davč. blag., za modul »Davčna blagajna« prikazuje število 
nezakjučenih blagajn in za vse blagajne skupaj, kumulativno število 
nezaključenih datumov blagajn. 
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FAKTURIRANJE 

 

1. Če svojim kupcem nudite popuste v absolutnih zneskih in ne samo v odstotkih, 
lahko sedaj v novi verziji modula vneste »znesek popusta« za posamezne 
postavke ali celoten račun. Na vnosnem oknu za vnos računa smo poleg polja »Pop. 
%« in polja »Odstotek popusta kupcu:« dodali nov gumb  »Izračun popusta«.  

 

Klik na gumb »Izračun popusta« prikaže dodatno okno v katerega vnesete znesek 
popusta. 
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08.04.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

 

1. Poslovni sistem AccountingBox je že nekaj časa dostopen tudi na naslovu 
https://app.accbox.net/. Vsi vaši podatki za prijavo sta na obeh (dosedanjem in 
novem) enaki.  

Današnja nadgradnja prinaša prvo spremembo pri povezovanu z Microsoft 
OneDrive. V primeru, da vam sistem ob prenosu oz. nalaganju prilog na OneDrive javi 
opozorilo, da domena ni registrirana vas prosimo, da se v AccountingBox prijavite 
preko novega naslova https://app.accbox.net/.   

 

 

Če imate vzpostavljeno povezavo z AccountingBox-om tudi s strežniki, vas 
prosimo da novo domeno app.accbox.net dodate v nastavitve za povezovanje in 
zaščito.  

Če želite, lahko dostop do sistema zamenjate že sedaj, bo pa AccountingBox najmanj 
do konca leta 2020 dostopen na obeh naslovih oz. domenah 
 

2. Svoje storitve želimo nenehno izboljševati, zato nam boste od sedaj lahko svoje 
mnenje sporočali neposredno preko AccountingBox anketnika. Dodali smo redno 
preverjanje zadovoljstva z našim sistemom – prepričani smo, da bomo tako še boljši in 
vam posledično pri delu še bolj pomagali. Seveda smo vam vedno na voljo preko 
telefona 04 2 800 800 in e-naslova podpora@pronet-kr.si. 
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3. Z namenom hitrejšega vnosa tujih partnerjev, ki so zavezanci za DDV (EU), vam 
sistem ob preverjanju partnerjeve »ID za DDV« v bazi VIES, ponudi prepis 
»naziva«, »naslova« in »kraja partnerja« v kolikor so partnerjevi podatki 
zavedeni v bazi. Ob vnosu ID št. za DDV na maski partnerja (»Šifranti  Partnerji«) in  
kliku na gumb   sistem sedaj, 

 

 

poleg preverjanja davčne številke v bazi VIES (ali je podjetje registrirano za čezmejno 
trgovanje v EU), ponudi tudi prepis obstoječih podatkov. Ob kliku na gumb »Prepiši 
podatke« se na masko partnerja zavede »Naziv«, »Naslov« in »Kraj« partnerja.  
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4. Zaradi povečanega številka izdaje računov fizičnim osebam oz. nedavčnim 
zavezancem v EU ali izven EU, je dopolnjen avtomatizem za izdelavo temeljnice 
računa na način, da od uporabnika ne zahteva dodatnih vnosov artiklov in 
nastavitev kontov za ustrezen prenos v glavno knjigo. V primeru izdaje računa 
nedavčnemu zavezancu v EU ali izven EU (v modulih »Fakturiranje« ali »Davčna 
blagajna«) sistem, ob generiranju temeljnice (pod spodaj navedenimi pogoji), sedaj na 
konto za neto osnovo (npr.: 7610) samodejno napolni vrsto knjižbe 997. 

Lastnosti partnerja:  

- Država partnerja ni enako »705 – Slovenija«. 

- Partner nima vnešene »ID za DDV«. 

- Partner nima kjukice »DDV zavezanec«.  

Lastnosti računa: 

- Na računu je prisotna davčna stopnja različna od 0% (npr.: 22%). 

 

Opomba: Za delovanje funkcionalnosti v modulu »Davčna blagajna« mora biti kupec 
(»Šifranti – Kupci«) povezan s partnerjem (»Šifranti – Partnerji«). 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

3. Za lažji pregled in vodenje stanja obveznosti ali presežkov za DDV iz preteklih 
obračunov smo na seznamu pripravljenih DDV-O obrazcev omogočili prikaz 

novih polj. Dodana so polja 51, 52, 04 in njihova vsebina iz DDV-O obrazca. 
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PROGOST 

 

1. V skladu z zakonodajo o brisanju podatkov o gostih, ki so starejši od enega leta, 
smo pripravili dodatno poročilo oz. zapisnik o brisanju podatkov gostov. Brisanje 
podatkov se izvaja samodejno ob vsakem začetku novega leta, sočasno pa se z 
brisanjem pripravi tudi zapisnik. Zapisnik je dostopen na meniju  »Poročila – Zapisnik 
o izbrisu gostov«. 

 

 

Za izpis poljubnega zapisnik tega le označite in kliknete na gumb »Natisni«.  
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FAKTURIRANJE 

 

1. Pri prodaji večje količine artiklov, ki imajo osnovno vrednost zelo majhno (letaki, 
znamke, kuverte, ipd.), smo dodali opcijo, ki omogoča izpis neto vrednosti 

postavk na 4 decimalke. Nastavite se nahaja v parametrih (gumb   oz. 
»Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Izpis stolpcev postavk« za polje 
»Vrednosti postavk se izpisujejo:« določite privzeti prikaz vrednosti postavk »brez 
DDV 4 decimalke«. 

 

 

2. Zaradi poenotenja načina izpisa enote mere na dokumentih v modulih 
»Fakturiranje« in »Davčna blagajna« je dodana je opcija, ki omogoča poenoten 
izpis »Enote mere«. Z namenom enotnega izpisa je na maski »Enote mere« dodano 
novo polje »Naziv za izpis«, ki se pri izpisu enote mere postavke oz. računa upošteva 
v obeh modulih.  
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OSNOVNA SREDSTVA 

 

1. Računovodjem smo zaradi večjega št. podjetij olajšali vnos amortizacijskih 
skupin, saj vam sistem sedaj ponudi »sočasno« shranjevanje nastavitve tudi na 
vse ostale licence. V primeru, da se nahajate na glavni licenci (računovodstvo) vam 
sistem pri shranjevanju amortizacijske skupine (»Šifranti – Amortizacijske skupine«) 
prikaže pogovorno okno na katerem vam ponudi tri možnosti: 

 

 

- »Da, če so podatki enaki«: Spremembe podatkov se bodo upoštevale le na 
tistih podrejenih licencah, ki imajo (pred spremembo) povsem enako 
nastavitev amortizacijske skupine (enako šifro, naziv, minimalno/maksimalno 
amortizacijsko stopnjo, odpis in konte), kot glavna licenca.  

- »Da« Spremembe podatkov se bodo upoštevale na »vseh« podrejenih 
licencah, ne glede na trenutno nastavitve podatkov.   

- »Ne« Spremembe podatkov se shranijo le za glavno licenco.  

 

Opomba: Pogoj za množično spremembo podatkov na podrejenih licencah je, da 
podrejene licence že vsebujejo enake (aktivne) šifre kontov. 
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22.01.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 
 

1. Vse uporabnike, ki prejemajo oz. izdajajo račune vezane na  prodajo knjig, 
različne publikacije, ipd. obveščamo, da z novim letom velja novela zakona ZDDV-
L objavljena v Uradnem listu RS št. 72/19, ki določa, da za tovrstne dobave velja 
posebna nižja stopnja DDV v višini 5%. S spremembo zakona o DDV in uvedbo 

posebne nižje stopnja DDV v višini 5%, se posledično uvajajo nove rubrike v 

obrazcu DDV-O in pa tudi spremembe oziroma dopolnitve knjige prejetih in izdanih 
računov (P-RAČ in I-RAČ). 
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V šifrantu vrst knjižb smo dodali naslednje nove vrste knjižb, ki vam omogočajo 
knjiženja dogodkov povezanih z novo nižjo stopnjo DDV-ja: 
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03.01.2020   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

 

2. Vse uporabnike, ki prodajajo knjige, različne publikacije, ipd. obveščamo, da z 
novim letom velja novela zakona ZDDV-L objavljena v Uradnem listu RS št. 72/19, 
ki določa, da za tovrstne dobave velja posebna nižja stopnja DDV v višini 5%. 
Hkrati vas obveščamo, da smo v modulih »Fakturiranje« in »Davčna blagajna« 
dodali nastavitev konta za 5% DDV, ki se upošteva pri izdelavi temeljnice v 
modul »Glavna knjiga«. Prvi korak je vnos 5% DDV stopnje, ki jo vnesete na meniju 
»Šifranti – Davčne skupine«. Pred prodajo po »novi davčni stopnji« je pomembno, da 
v posameznemu modulu nastavite tudi ustrezen konto za 5% DDV, ki se bo upošteval 
pri izdelavi temeljnice v modul glavna knjiga. V kolikor uporabljate enega izmed 
modulov smo vam v nadaljevanju pripravili podroben opis nastavitve. 

Nastavitev prenosa v modulu Fakturiranje 

Nastavitev prenosa se nahaja na meniju »Šifranti – Dokumenti – Računi (dokument) 
– zavihek GKS«, kjer v polju »Konto za dav. St. 5%« nastavite poljuben konto, ki se bo 
za postavke s 5% davčno stopnjo upošteval pri izdelavi temeljnice v modul »Glavna 
knjiga«. 
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Nastavitev prenosa v modulu Davčna blagajna 

Nastavitev prenosa se nahaja na meniju »Šifranti – Dokumenti – Zaključek blagajne 
(dokument) – zavihek GKS«, kjer v polju »Konto za dav. St. 5%« nastavite poljuben 
konto, ki se bo za postavke s 5% davčno stopnjo upošteval pri izdelavi temeljnice v 
modul »Glavna knjiga«. 

 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Za vse računovodske servise smo olajšali posredovanje UPN nalogov vašim 
naročnikom. Če želite, da se xml datoteka za uvoz v bančni program in pa seznam 
nalogov posreduje vašemu naročniku računovodskih storitev, potem v meniju 
Nastavitve Parametri poiščite sekcijo UPN nalogi (slika spodaj). V potrjevalnem 
polju aktivirajte 'Pošiljanje xml UPN' ter vpišite željeni poštni naslov. 
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Ob kliku na  gumb "Izvozi xml" smo dodali še dodatni možnosti "Pošlji in prenesi" ter 
'Pošlji'. Izbira prve možnosti  pošlje na izbrani mail iz parametra xml kot prilogo ter  v 
mailu prikaže še posredovanih seznam nalogov ter kot do sedaj shrani xml datoteko 
na poljubno mesto na vašem računalniku. Druga opcija Pošlji pa izvede prvi del , brez 
shranjevanja datotek na vaš računalnik. 
 

 

 

2. Pri knjiženju smo omogočili vnos podatka o vezi tudi za ne-saldakontne konte. 
Vnos podatka o vezi omogoča izpis kartic vez, ne vpliva pa na izpis odprtih postavk! 
Pogoj za vnos in izpis je nastavitev v šifrantu kontov kot prikazuje slika: 

 

 

eNAROČILNICE 

 

1. Na maski naročilnice je sedaj mogoče določiti katero PDF prilogo želite 
prikazovati na desni strani maske ob pregledu naročilnice. Dopolnitev omogoča, 
da lahko vnašalec naročilnice v primeru večjega št. ponudb (različnih dobaviteljev) na 
desni strani prikazuje izbrano ponudbo dobavitelja, ki se bo uporabniku (odobritelju) 
prikazala ob pregledu oz. prihodu na naročilnico. 
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Prilogo je mogoče označiti, kot privzeto v segmentu Priloge, kjer v stolpcu »Privzeta« 
označite prilogo, ki jo želite prikazovati na desni strani maske.  

 

 

2. Dobavitelju lahko sedaj poleg naročilnice pošljete tudi dodatne priloge. V 
primeru, da želite dobavitelju, poleg naročilnice, poslati tudi eno ali več prilog potem v 
segmenu Priloge v stolpcu »Pošlji« le označite priloge, ki jih želite poslati skupaj z 
naročilnico. 
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23.10.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

eNAROČILNICE 

 

3. Naročilnice je sedaj mogoče izpisovati in pošiljati v angleščini. V primeru, da imate 
na partnerju izbrano »Tiskanje dokumentov v tujem jeziku: Angleščina« se v tem 
primeru pripravi angleška oblika naročilnice. Predlagamo, da si v šifrantu tekstov 
nastavite tudi privzeti angleški tekst na naročilnici in tekst za vsebino e-maila. 

 

 

KNJIGA POŠTE 

 

1. Storitev DocumentBox sedaj poleg pošiljanja na e-naslov, omogoča tudi direktno 
odlaganje računov na FTP strežnik. Funkcionalnost je aktualna predvsem za tista 
podjetja, ki skenirajo večje št. računov v enem PDF-u in priloge presegajo omejene 
velikosti klasičnih e-mail klientov (20Mb in več). Za več informacij in vklopu opcije vas 
prosimo, da nam pišete na podpora@pronet-kr.si. 
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DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Prenos računov v glavno knjigo je dopolnjen na način, ki omogoča ločen 
avtomatski prenos računov, ki so bili izdani v EU ali izven EU. Dopolnitev je 
namenjena predvsem tistim izdajateljem računov, ki preko davčne blagajne poslujejo 
tudi s tujino (npr.: podjetje kupcu v tujini omogoča način plačila »Po povzetju«). 

Nastavitev prenosa se nahaja v šifrantu dokumentov (»Šifranti  Dokumenti  

Zaključek dneva«), kjer v segmentu »Računi tujina EU:« in »Računi tujina izven 
EU:« nastavite privzeti dokument in konte, ki se upoštevajo pri izdelavi temeljnice 
računa.  

 

 

Način prenosa za tujino se upošteva le pri tistih kupcih, ki so v šifrantu kupcev 
povezani tudi s partnerjem in je država partnerja različna od »705 - Slovenija«. 
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Za ločevanje plačil (na temeljnici načini plačil) predlagamo, da v šifrantu »Načini 
plačil« dodate tudi nov način, ki je namenjen izdaji računov v tujino. 

  

 

Opomba: Za nemoten prenos računov v glavno knjigo, smo konte za prenos »Računi 
tujina…« nastavili enako, kot jih imate za SLO. V kolikor v davčni blagajni izdajate 
račune tudi v tujino, morate te konte ustrezno prenastaviti. 
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28.08.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

 

1. Na delavnih tablah (dashboard) so dodane 3 nove komponente oz. t.i. widgeti: 

- »Seznam izdanih računov v preteklih 7 dneh«,ki prikazuje izdane račune iz 
modula »Fakturiranje«.  

-  »Seznam prejetih računov v preteklih 7 dneh (zadnjih 20 računov)«, ki 
prikazuje zadnjih 20 prejetih računov iz modula »Knjiga pošte«. 

- »Seznam plačil preteklega dne (kupci in dobavitelji)«, ki prikazuje promet 
banke iz modula »Glavna knjiga«.  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Omogočili smo vam kopiranje konta(ov) v  šifrantu kontnega okvirja. Na izbranem 
kontu, ki ga želite kopirati je dodan gumb 'Kopiraj', ki vam ob kliku nanj, odpre nov 
konto v svojem zavihku in ga napolni s podatki izvornega konta (razen šifre konta). 
Šifro konta avtomatizem doda na način, da poišče naslednjo prosto šifro, ki je iste 
dolžine kot šifra kopiranega konta.  
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2. Izpisovanje plačilnih opominov v tujem jeziku je dopolnjeno. Če je država partner 
za katerega se generirajo odprte postavke 705 – Slovenija se opomin izpiše v 
slovenščini, sicer v angleščini. V zavihkih za generiranje opominov so dodani trije novi 
zavihki za angleški jezik. 

 

Prav tako so prevedeni nazivi na specifikaciji opomina v angleškem jeziku. 

 

3. Pri pripravi IOP obrazcev (Poročila – IOP obrazec) je polje »Konto« preimenovano v 
'Konti' in omogoča, da lahko uporabnik v polje našteje več kontov hkrati (konti so 
ločeni z vejico).  

 
4. Knjiženje temeljnic, ki nimajo izravnanega salda je sedaj še lažje. Na vnosnem oknu 

je dodan gumb »Izravnava«, ki ob kliku odpre pogovorno okno, kjer izberete konto na 
katerega želite poknjižiti preostali znesek. Sistem ob potrditvi avtomatsko poknjiži 
razliko na izbrani konto. 
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ZALOGE 

 

1. V primeru dodajanja prilog na »Prejem« se vizualizacija (PDF) priloge, sedaj 
prikazuje na desni strani vnosne maske.  

 
 

Opomba: V primeru, da je na maski večje število prilog, vam sistem ob prihodu na 
masko prejema privzeto prikaže »najstarejšo« prilogo.  
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28.05.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

FAKTURIRANJE 

 

2. Pri nastavitvi podatkov za prenos dokumenta v modul Glavna knjiga, vam sistem 
sedaj ponudi »sočasno« shranjevanje nastavitve dokumenta tudi na vse ostale 
licence. V primeru, da se nahajate na glavni licenci (računovodstvo) vam sistem pri 
shranjevanju nastavitve dokumenta na zavihku »GKS« (»Šifranti – Dokumenti – naziv 
dokumenta – GKS«) prikaže pogovorno okno na katerem vam ponudi tri možnosti: 

 

 

- »Da, če so podatki enaki«: Spremembe podatkov se bodo upoštevale le na 
tistih podrejenih licencah, ki imajo (pred spremembo) povsem enako 
nastavitev prenosa (enake šifre temeljnic, kontov in stroškovnih mest), kot 
glavna licenca.  

- »Da« Spremembe podatkov se bodo upoštevale na »vseh« podrejenih 
licencah, ne glede na trenutno nastavitve podatkov.   

- »Ne« Spremembe podatkov se shranijo le za glavno licenco.  

 

Opomba: Pogoj za množično spremembo podatkov na podrejenih licencah je, da 
podrejene licence že vsebujejo enake šifre kontov, temeljnic in stroškovnih mest 
(PRFC). V primeru, da želite sočasno, konto ali tip temeljnice shraniti na večje število 
podrejenih licenc je tak način shranjevanja omogočen v modula »Glavna knjiga«.   
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28.05.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

OSNOVNA SREDSTVA 

 

1. Uvedena je možnost dodajanja prilog tistim osnovnim sredstvom, ki niso bila 
vnesena preko modula Glavna knjiga temveč so bila neposredno vnesena v modulu 
Osnovna sredstva. 

 

2. Dodano je novo poročilo, ki omogoča kumulativni prikaz obračunane 
amortizacije po nahajališčih in AM skupinah. Poročilo se nahaja na meniju 
»Poročila  Poročilo obračunane amortizacije po nahajališčih in AM skupinah«    
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eNAROČILNICE 

 

2. V primeru dodajanja prilog na naročilnico se vizualizacija (PDF) priloge, sedaj 
prikazuje na desni strani vnosne maske.  

 
 

Opomba: V primeru, da je na naročilnici večje število (PDF) prilog, sistem ob prihodu 
na naročilnico privzeto prikaže »najnovejšo« prilogo.   
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22.05.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

3. Na maski »Vrste knjižb« smo olajšali proces vnosa novih kontov, saj vam sistem 
sedaj poleg shranjevana konta na trenutno licenco, ponudi tudi shranjevanje 
konta na vse preostale licence. Ob shranjevanju novega konta na vrsto knjižbe 
(»Šifranti  Vrste knjižb«) vam sistem sedaj prikaže pogovno okno na katerem 
določite ali se bo za dotično vrsto knjižbe konto shranil le na trenutno izbrano licenco 
ali na vse preostale licence.  

 
 

Poleg shranjevanja konta vam sistem ponudi tudi dodatno pogovorno okno, kjer vam 
(za vse licence) hkrati, ponudi izbris oz. umik vnesenega konta z vseh preostalih vrst 
knjižb. 
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2. Poenostavljen je vnos prejetih računov za partnerje, ki niso DDV zavezanci. Na 
Na dialogu novega vnosa je logika sledeča: 

- če podjetje kjer izvajate vnos ni davčni zavezanec, se na dialogu potrjevalno polje 
"DDV knj." ne prikaže, 

- če podjetje kjer izvajate vnos davčni zavezanec in izbran partner ni davčni zavezanec, 
se potrjevalno polje  "DDV knj." prikaže, a se privzeto ne označi, 

- če podjetje kjer izvajate vnos davčni zavezanec in izbran partner je davčni zavezanec, 
se potjevalno polje  "DDV knj." prikaže in se privzeto označi.   

 

FAKTURIRANJE 

 

1. V primeru, da za vnos računov uporabljate »enostaven način vnosa 
dokumentov«, se vizualizacija (PDF) priloge sedaj prikaže na desni strani vnosne 
maske. 

 

 

- Način vnosa dokumentov nastavite v parametrih  v sekciji 'Vnos 
dokumentov' 
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- Dodajanje prilog k računu nastavite v parametrih  v sekciji 'Vnos 
dokumentov' 

 

 
 

2. Na seznam računov je dodan nov stolpec »Seznam nalogov«.  Z dodatnim 
podatkom je sedaj razvidneje, kateri računi se navezujejo na enak dogodek.  Poleg 
stolpca je omogočeno tudi grupiranje in filtriranje podatkov po enakem podatku 
(Nalog - Šifra).  
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08.05.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Uvedena je nova kontrola, ki na uvozu bančnih izpiskov (XML oblika) v "Glavni 
knjigi" (Uvoz/Izvoz - ISOSEPA), ter za avtomatske in ročne prenose izpiskov iz modula 
"Knjiga pošte" v modul "Glavna knjiga" preprečuje uvoz in knjiženje podvojenih 
izpiskov.  

Izpisek se smatra, kot podvojen, če ima: 
- isto interno številko, 
- isti IBAN nalogodajalca,  
- je datum dodajanja že obstoječega zapisa mlajši od 180m dni, 
- ima isti znesek prilivov in 
- ima isti znesek odlivov. 

 
 
 
 

 

POTNI NALOGI 

 
 

1. Pri samodejni izdelavi temeljnice potnega naloga iz modula »Potni nalogi« v 
modul »Glavna knjiga« smo spremenili način kater datum se predlaga za datum 
temeljnice. Pri spremembi predlaganja datuma smo upoštevali, da se po zakonu 
povračila stroškov obračunajo, ko je pot opravljena. Sistem sedaj ob generiranju 
temeljnice v polje »Dat. dok.« na temeljnici predlaga datum iz polja »Datum naloga«.  
V primeru, da je na potnem nalogu naveden tudi »Dejanski prihod«, se bo sedaj pri 
predlaganju »Dat. dok.« na temeljnici privzeto predlagal dejanski prihod pred 
datumom naloga.  
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OSNOVNA SREDSTVA 

 
 

1. Iz maske osnovnega sredstva je sedaj omogočen direktni vpogled na temeljnico v 
glavni knjigi s klikom na gumb »GK«. Gumb je viden le v primeru, da ste osnovno 
sredstvo izdelali direktno preko temeljnice prejetega računa s klikom na gumb »Novo 
OS«.   

 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Dodana je opcija, ki omogoča, da se »datum zapadlosti« na računu, privzeto 
izračuna iz »datuma računa« ali »datuma opravljene storitve«. Do sedaj se je 
datum zapadlosti na računu privzeto izračunal iz »Rok plačila + datuma dokumenta«. 
Sedaj je dodana opcija, ki omogoča da privzeti izračun datuma zapadlosti spremenite 
v: »Rok plačila + datum dokumenta«, »Rok plačila + datum opr. storitve od« ali 
»Rok plačila + datum opr. storitve do«. Nastavite se nahaja v parametrih (gumb 

  oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Vnos dokumentov« za polje 
»Datum zapadlosti se izračuna iz:« določite privzeti izračun datuma zapadlosti.  

 



   
 

Stran 107/443 

 

 

KNJIGA POŠTE 

 
 

1. Pri vnosu prejetih  računov lahko sedaj poleg privzetih transakcijskih računov 
(IBAN-ov) shranite tudi večje število »dodatnih računov«. V primeru, da ima 
partner oz. dobavitelj več, kot štiri transakcijske račune lahko dodatne shranite 
direktno med podatke dobavitelja. Kadar se na prejetem računu pojavi IBAN, ki ni 
zaveden oz. ni eden izmed privzetih, se na maski prejetega računa prikaže gumb v 

obliki kljukice .  
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S klikom na gumb  se IBAN shrani med podatke podjetja pod zavihek »Dodatni 
računi« (privzeti se nahajajo na zavihku »Računi«). 
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17.04.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

FAKTURIRANJE 

 

1. Pri vnosu postavk na računu sistem sedaj, glede na kombinacijo »ID št. za DDV« 
in »države« kupca, avtomatično predlaga davčno stopnjo. 

 

V preteklosti je bilo potrebno pri izdaji računa v tujino, ročno popravljati davčno 
stopnjo posamezne postavke. Sistem bo sedaj avtomatično predlagal ustrezno davčno 
stopnjo glede na kupca, ki ste ga izbrali v glavi računa. Pri predlaganju davčne stopnje 
sistem upošteva kombinacijo ID št. za DDV in države, ki je navedena na izbranem 
kupcu (»Šifranti  Partnerji«).  

 

 

Kombinacije, ki se upoštevanjo pri predlaganju davčne stopnje:  

• EU + ID št. za DDV = 0% 

• EU + brez ID št. za DDV = 22% ali 9,5%  

• Tujina (izven EU) = 0% 
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03.04.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Obračunane takse na maloprodajnem računu je v FURS potrjevanje potrebno 
posredovati v zakonsko predpisani strukturi. Z namenom, da program lahko loči 
postavko 'Taksa' od drugih postavk, je bila dodana nova vrsta artikla ’50 – Takse'. 
Kar pomeni, da morate uporabniki v šifrantu artiklov/storitev vsem taksam dodeliti 
šifro vrste artikla '50 – Takse'. V takem primeru je potem dovoljen vnos samo davčne 
stopnje z 0,00%.  

 

 

Ker pa uporabniki lahko na računu dodate tudi ročno postavko/takso (je ne izberete iz 
šifranta), smo dodali možnost ročne označitve postavke s 'Taksa' na računu. To 

možnost si vklopite v parametrih  (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v 
segmentu »Vnos računa« s kljukico vklopite oz. izklopite »Vidnost checkboxa 
»taksa« na računu«.  

 

 

27.03.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  
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SPLOŠNO 

 

2. Na vseh maskah vnosa dokumentov je dodana kontrola, ki preverja ali imate za 
izbrano valuto naveden najnovejši tečaj. V primeru da sistem po zbiri valute zazna,  
da še niste prenesli najnovejšega tečaja, vam prikaže pogovorno okno na katerem vam 
ponudi opcijo prenosa tečajne liste. 

 

 

Po kliku na gumb »Prenesi tečajnico« vam sistem prikaže meni »Šifranti – Tečajna 
lista«, kjer se vam ob klikom na gumb »Prenos iz Interneta« prikaže pogovorno okno 
na katerem izberete prenos letne tečajne liste, ter izvedete prenos.  

 

Po končanem prenosu je za ažuriranje tečaja na dokumentu potrebno  le zapreti 
zavihek »Tečajna lista« v brskalniku. 
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Opombe: Ob kliku na gumb »Prenesi tečajnico« sistem samodejno označi valuto za 
dnevni prenos tečajev iz Banke Slovenije, saj tako prihodnji »ročni prenos« za izbrano 
valuto ni več potreben.  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

3. Ob uvozi ISO-SEPA izpiska smo vam olajšali postopek izdelave temeljnice banke na 
način, da če obstaja poknjižen izpisek za isti IBAN, potem se dokument in konto 
predlagata iz zadnjega izpiska za ta IBAN. Sicer pa sistem tako kot sedaj vrednosti 
prebere iz zadnjega izpiska. 

Novost bo dobrodošla predvsem tistim, ki za posamezno podjejte uvažate bančne 
izpiske za različne  IBAN-e oz. banke. 

Dodatno smo uvedli t.i. iskanje po zneskih za povezovanje tistih postavk na 
izpisku, kjer avtomatizem ni našel povezave na partnerje oz. konto. 

Primer: Dobimo nakazilo, kjer je v podatku o plačniku zapisan partner, ki v šifrantu ne 
obstaja, ker ena pravna oseba izvaja nakazilo v imenu druge pravne osebe. V takem 
primeru sedaj kliknemo na gumb v polju Št. Veze : 

 

V oknu , ki se odpre je omogočeno iskanje po znesku vseh odprtih obveznosti/terjatev : 

 

 

4. Ob pripravi UPN nalogov smo omogočili  prikazovanje stanja na privzetem 
transakcijskem računu podjetja, ki je določen na meniju 'Nastavitve Podatki o 
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podjetju'. Sistem prebere  in prikazuje končni saldo zadnjega uvoženega bančnega 
izpiska, ki ima TRR=privzeti TRR.  

Prikaz na maski priprave nalogov za odprte postavke izgleda tako: 

 

 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Dodana je funkcija, ki omogoča polnjenje št. računa/dokument v polju »Zadeva« 
kadar se račun kupcu pošlje po e-pošti. Nastavite pošiljanja se nahaja v parametrih 

(gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Pošiljanje izpisov v PDF 
formatu preko e-pošte« v polju »Zadeva« poleg poljubnega teksta vnesete tudi tri 
znake ###, ki bodo v zadevi sporočila zamenjani s št. računa oz. dokumenta. 
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2. Pri pošiljanju eRačunov je dodana opcija, ki omogoča izbiro podpisovanja 
računov z naprednim podpisom »XAdES«. Nekateri partnerji/kupci (Register 
izdajateljev eRačunov: https://www.bankart.si/si/ponudba/simp/register-e-racunov) 
zahtevajo, da pri pripravi računa oz. eSlog-a uporabite način podpisovanja »XadES«. 
Opcija se nahaja na maski partnerja, kjer na zavihku »Kupci/dobavitelji« pred 
pošiljanjem eRačuna s kljukico označite polje »Napredni podpis pri pošiljanju 
eRačunov«. 

 

 

3. Na maski »vnosa artiklov po partnerjih oz. periodiki« je sedaj možen vnosa 
dodatnega podatka »Nalog«. Podatek »Nalog«, ki ga določite na maski partnerja 
(»Dokumenti  Artikli po partnerjih  Nov«) se pri generiranju oz. izdelavi računa 
zapiše v postavko artikla oz. storitve.  
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27.02.2019   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 

 

2. Opozorilo! Spremenjena je logika personalizacije filtrov na vseh seznamih. V 
primeru, da je uporabnik registriran na glavni licenci (računovodstvo) se filtri, ki jih je 
uporabnik ustvaril, shranijo na glavno licenco. Vsi shranjeni filtri na glavni licenci so 
vidni ostalim uporabnikom glavne licence in uporabnikom podrejenih licenc 
(računovodstvo + podjete). Filtre, ki so bili ustvarjeni na glavni licenci lahko ažurirajo le 
uporabniki glavne licence ne pa tudi uporabniki podrejenih licenc (podjetje). V kolikor 
uporabnik podrejene licence želi spremineti filter glavne licence mu sistem v tem 
primeru javi opozorilo »Nimate pravice za spreminjanje teh podatkov« (slika 
spodaj.)  

 

Filtre, ki jih shrani uporabnik podrejene licence se shranijo na podrejeno licenco in so 
vidni le uporabnikom podrejene licence. Uporabniki podrejene licence v tem primeru 
vidijo svoje filtre, ter filtre ki jih je shranil uporabnik glavne licence.   

 

KNJIGA POŠTE 

 

3. Za vse dokumente v PDF formatu, ki jih pošiljate v obdelavo DocumentBox-u smo 
dodali opcijo kjer sistem poslane PDF datoteke samodejno pretvoril v TIF. Opcijo 
je aktualna pri uporabnikih oz. podjetjih, ki preko spletnega service-a uvažajo 
dokumente v druge sisteme (VASCO, OpPIS,itd.),. Dolgoročno TIF datoteke pri 
arhiviranju dokumentov zasedej bistveno manj prostora, kot dokumenti v PDF formatu 
(pogoj je, da sistem v katerega uvažate podpira format TIF). V kolikor želite, da vam 
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opcijo aktiviramo vas prosimo, da nam na podpora@pronet-kr.si pošljete e-naslov/e za 
katere želite, da se opcija pretvorbe formata upošteva.  

 

eNAROČILNICE 

 

1. Na maski vnosa naročilnice je sedaj omogočena izbira vrste artikla oz. storitve 
(blago, storitev, gradbena dela). 

 

Za artikle oz. storitve, ki so vneseni prostoročno oz. niso zavedeni v šifrantu »Artikli in 
storitve«, sistem samodejno ponudi vrsto »Blago«. Dodana je tudi nova vrsta artikla 
oz. storitve »Gradbena dela«.   

 

POTNI NALOGI 

 

1. Na seznamu potnih nalogov je dodan gumb, ki omogoča zaključevanje večjega 
števila potnih nalogov hkrati. V primeru, da na seznamu »Dokumenti – Potni 
nalogi« izberete večje št. zapisov se sedaj nad seznamom prikaže gumb »Zaključi«. 
Po kliku na gumb se izbranim potnim nalogom spremeni status v »7 – Zaključen«.  

 

Opomba: Za spremembo statusa mora imeti nalog vsaj status »3 – Zaključeno 
potovanje« ali višjega.  
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26.12.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

KNJIGA POŠTE 

 

2. NOVO! Zaradi lažjega in vam prilagojenega dela, je dodana opcija/gumb, ki 
omogoča premikanje dokumentov med poslovnimi leti v sistemu Knjige pošte. 
Funkcija rešuje različne poslovne prakse ob prehodu koledarskega leta, kjer nekateri 
uporabniki dokumente, ki so v podjetje prišli po 01.01. in se glede datuma opravljanja 
storitve nanašajo na preteklo poslovno leto, shranjujete v tekoče poslovno leto, drugi 
pa v preteklo poslovno leto. V praksi to pomeni, da lahko sedaj prejete dokumente (ne 
glede na kanal, po katerem so dokumenti prišli – ročno, ZZI, DocumentBox, itd) z 
gumbom prenesete v leto, v katerem ga želite hraniti. Gre torej zgolj za spremembo 
»fizične« lokacije dokumenta v knjigi pošte.  

Način knjiženja v glavno knjigo (v primeru uporabe sistema AccountingBox 
Računovodstvo) se ne spreminja. V tem primeru je edino pomemben Datum 
opravljanja storitve. 

Na seznamu »Prejetih ali izdanih dokumentov«, se gumb »Premakni v drugo leto« 
prikaže po izbiri vsaj enega računa oz. zapisa (slika spodaj).  

 

Po kliku na gumb vas sistem povpraša v katero leto želite premakniti račun/e, kjer ti po 
prenosu v drugo leto pridobijo zaporedno številko pošte izbranega leta. Star oz. 
originalni zapis računa zaradi sledjivosti obdrži le podatek »Številka pošte« (ostali 
podatki se pri prenosu spraznijo). Vsak star zapis računa na zavihku »Zgodovina 
statusov in komentarjev«  v stolpcu »Komentar« vsebuje tudi povezavo do novega 
zapisa računa (klik na povezavo »Odpri«). 
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18.12.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

FAKTURIRANJE 

 

3. Za namene povezovanja z drugimi sistemi (B2B spletne trgovine) in izdaje 
računov preko modula »Fakturiranje« je omogočen uvoz podatkov računa v 
strukturi eSlog (XML). Primer eSloga se nahaja na https://e-slog.gzs.si/vsebina/58741 
(trenutna verzija 1.6). Posamezni XML iz zunanjega sistema pošljete na naslov 
faktura.pronet@gmail.com, kjer se ta iz poštnega predala zajame neposredno v 
AccountingBox na seznam »Dokumenti – Uvoz faktur iz ePošte«. 

 

 

Za izdelavo računa je na meniju »Dokumenti – Uvoz faktur iz ePošte« potreben klik 
na gumb »Fakturiraj«, kjer se račun po obdelavi prikaže na seznamu »Dokumenti – 
Računi«. 

 

Funkcije izdelave računa: 

 

• Samodejno polnjenje številke računa – Sistem ob generiranju računa, št. računa 
predlaga glede na zadnjo št. števca v modulu fakturiranje.  

• Predlaganje partnerja iz šifranta - V primeru, da davčna številka partnerja, ki je 
zavedena v XML-u obstaja tudi v šifranti partnerjev, se na računu v polje »Kupec« 
predlagajo podatki iz šifranta, namesto iz XML-a. V kolikor XML ne vsebuje podatkov 
o davčni številki, se naslovni podatki partnerja na računu napolnijo v polje za 
prostoročni vnos podatkov partnerja. 

• Predlaganje datuma zapadlosti iz šifranta – V primeru, da je podatek o roku 
plačila kupca naveden na maski partnerja (»Šifranti – Partnerji«) se ta na računu 
predlaga privzeto pred tisti, ki je naveden v XML-u. 



   
 

Stran 120/443 

 

 

eNAROČILNICE 

 

1. Uvedeno je novo  poročilo »Mini bilanca«, ki omogoča vpogled v 
stroške/prihodke za izbrano stroškovno mesto (PRFC).  

 

 

Poročilo prikazuje knjižbe na kontih od 0 do 0999, od 4 do 4999 in od 7 do 7999, hkrati 
pa le knjižbe za izbrano stroškovno mesto, ki je določeno na profilu uporabnika (polje 
»PRFC:«). Stroškovno mesto se za posameznega uporabnika določi v uporabniškem 
profilu preko modula Administracija. Pozor!Administracija oz. nastavitev uporabniških 
profilov  se predhodno ureja v dogovoru z vašim skrbnikom produkta na strani 
Accountingbox-a. 

 

 

2. Omogočen je vnos predloga izvedbe naročila pred izdelavo naročilnice. 

 

 

Postopek vnosa in izdelave naročilnice iz predloga si lahko ogledate na naslednji 
povezavi: https://accbox.net/video/navodila/od-predloga-do-racuna/  
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GLAVNA KNJIGA 

 

1. Dodana je nova vrsta knjižbe 512 - IR SLO in ostalo / oproščen promet – izvoz 
storitve: 

 

 
Vrednosti knjižb se zapisujejo v: 
Knjiga I-RAČ – v rubriko 26, 
DDV-O obrazec – se ne vpisuje!  

 

 

PROGOST 

 

1. Z letom 2019 se uvaja Promocijska taksa. V zvezi s tem smo posodobili vnos, 
prikaz in obračun turistične in promocijske takse. Pri vnosu nastanitve gosta je 
dodano novo polje "Vrednost promocijske takse". Polje ni vnosno, ker se avtomatsko 
izračunava iz vrednosti takse. 

 

Promocijska taksa se izračunava samo za obdobje od 1.1.2019 naprej! V prehodnem 
obdobju (gost pride letos, odide pa naslednje leto) se bo promocijska taksa 
izračunavala samo za dni v letu 2019. Za lažjo kontrolo zneskov je v seznamu 
nastanitev dodan stolpec "Vrednost promocijske takse". 



   
 

Stran 122/443 

 

Za lažjo kontrolo zneska promocijske takse je v poročilu "Plačana turistična taksa" 
dodan stolpec s skupnim zneskom promocijske takse: 

 

 

Za potrebe izdaje računa je v šifrant artiklov v Davčni blagajni oziroma v 
Fakturiranju dodan artikel "Promocijska taksa". Cenika za ta artikel ni potrebno 
nastavljati, ker se avtomatsko izračunava kot 25% vrednosti turistične takse. 
Izračunava se samo od 1.1.2019 naprej. 
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06.09.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

KNJIGA POŠTE 

 

2. Za uporabnike SAOP iCenter/MiniMax se lahko po novem zbirnik obdelanih 
računov pošlje dvakrat dnevno (ob 7:00 in 14:00)  

Pozor! Zahtevek za vklop pošiljanja dvakrat dnevno nam prosimo posredujte na naslov 
podpora@pronet-kr.si . 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Vnos knjižb po novem omogoča možnost izbire samodejnega izračuna »Roka 
plačila/Datum valute« glede na vrednost polja »Dat. stor.«. Do sedaj je sistem 
privzeto izračunaval vrednosti glede na vrednosti v polju »Datum dokumenta«.  

Do nastavitve »Rok plačila/valuta vezan na:« dostopate na parametrih  (gumb   
oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer se na spustnem seznamu nahajata izbiri »Datum 
dokumenta« (glava temeljnice) in »Dat. stor« (knjižba).  
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2. Brisanje preteklih realizacij na plačilnem prometu (UPN) z novo verzijo postaja še 
priročnejše. Nalogi se ob razveljaviti izbrane realizacije (gumb »Realizacije«) znova 
prikažejo na seznamu plačilnega prometa. Tako ponovno izbiranje oz. pripravljanje 
nalogov ni več potrebno!  

 

Pozor! V preteklosti je sistem ob razveljavitvi izvoza paketa, naloge v celoti pobrisal. 
Sedaj so ob razveljaviti nalogi ponovno prikažejo na seznamu plačilnega prometa. 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Poročilo »Prodaja« sedaj omogoča grupiranje podatkov po številki dokumenta. S 
tem se vam odpre nova dimenzija pogleda na račune, saj zelo hitro vidite kateri artikli 
se navezujejo na isti dogodek.   
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05.07.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

KNJIGA POŠTE 

 

1. Na maski dokumenta je spremenjena logika dodeljevanja statusov v kombinaciji 
s knjiženjem temeljnice v glavno knjigo in procesom likvidacije dokumentov. V 
preteklosti je veljalo pravilo: v primeru, ko se dokument poknjiži v glavno knjigo (gumb 
»Knjiži račun«) se ob izdelavi temeljnice, dokumentu avtomatsko dodeli status »5 – 
Zaključen« ne glede na to, da dokument ni bil v celoti likvidiran s strani referenta, 
potrjevalca in odobritelj. S spremembo velja novo pravilo: dokument prejme status »5 – 
Zaključen« le v primeru, da je ta v celoti potrjen (obkljukan) s strani likvidatorjev in hkrati 
poknjižen v glavni knjigi.  

 
Opomba za računovodstva: Sprememba bo vidna le pri podjetjih, ki ne uporabljajo 
procesa potrjevanja. Dokument, ki je v celoti potrjeni (status »4 – Potrjen«) se mu ob 
knjiženju v glavno knjigo (tako, kot do sedaj) avtomatsko dodeli status »5 – Zaključen«.  

 

V preteklosti ste se pri podjetjih, ki nimajo procesa potrjevanja za knjiženje dokumentov v 
glavno knjigo orientirali s pomočjo filtra »Status«. (stanje filtra prej) 
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Zaradi navedenih sprememb predlagamo uporabo filtra »GK« (filter sedaj) 

 
 

2. Dopolnjena je logika spreminjanja vsebine dokumenta v kombinaciji s procesom 
likvidacije. Vsebino dokumenta je mogoče spreminjati v status »3 – Potrjen« le v 
primeru, da ta ni potrjen (obkljukan) s strani referenta, potrjevalca ali odobritelja.  

Spremembe so izjemoma dovoljene v statusu »3 – Potrjen«, le v primeru, da je referent 
DOCUMENTBOX (SYS XY), hkrati pa ta ni bil potrjen (obkljukan) s strani potrjevalca ali 
odobritelja. Izjema pri spreminjanju vsebine so tudi prazna oz. manjkajoča polja, vendar le 
kadar ta podatek vnašate prvič. 
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Opomba: Polji »Opis« in »Vzorec« na dokumentu je mogoče spreminjati ne glede na 
status ali proces likvidacije. Za vse ostale naknadne spremembe polj je potrebno 
dokumentu dodeliti status »2 – Potrebni popravki«, ter ponoviti proces likvidacije, saj se v 
tem primeru vsem udeležencem v procesu likvidacije odvzamejo kljukice. V primeru, da 
dokumentu, na katerem je referent DOCUMENTBOX (SYS), dodelite status »2 – Potrebni 
popravki« potem za ponovni proces likvidacije izberete sebe, kot referenta, saj se enako 
kot ostalim udeležencem, tudi DOCUMENTBOX-u (SYS) odvzame kljukica.  

 
 

 

20.06.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

 

1. DOCUMENTBOX: izboljšava kvalitete elektronskega zajema podatkov z računov. 

 
2. Dopolnjena opozorila in informacije uporabniku ob delu z AccountingBox-om. 

 
3. Dodatne optimizacije in pohitritve. 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Na maski Uvoz – ISO SEPA izpiskov je posodobljen algoritem za delitev zneskov , kjer 
sedaj sistem omogoča delitev za vse konte, razen za konte razreda 4* in 7*.  
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23.05.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

 

1. Dodana je funkcionalnost, ki na šifrantu partnerjev za izbrane pravne subjekte 
omogoča posodobitev starih osnovnih podatkov subjekta s pridobitvijo 
aktualnih. Opcija za osveževanje osnovnih podatkov subjekta se nahaja na seznamu 
partnerjev (Šifranti  Partnerji), kjer se vam ob izbiri enega ali večjega št. partnerjev 
prikaže gumb »Osveži partnerje«.  

 

 

Ob kliku na gumb »Osveži Partnerje« vam sistem prikaže pogovorno okno na 
katerem vas opozori, da bodo podatki partnerja spremenjeni. V procesu osveževanja 
podatkov se ažurirajo le osnovni podatki podjetja (naziv, naslov, matična številka, 
davčni zavezanec D/N, TRR in BIC) ostali kontaktni podatki, osebe in nastavitve 
partnerja ostanejo nespremenjene. 

 

 

OPOZORILO: V kolikor imate vnesenih več partnerjev z isto davčno številko in različno 
matično številko (poslovne enote) bodo vsi ti zapisi osveženi z istimi podatki glede na 
davčno številko. Take partnerje ne priporočamo osveževati.   
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OSNOVNA SREDSTVA 

 

1. NOVO! Iz začasnega obračuna amortizacije je sedaj možno izdelati temeljnico v 
glavno knjigo. Gumb za izdelavo temeljnice se nahaja na maski začasnega obračuna 
amortizacije (Dokumenti  Začasni obračun amortizacije). 

 

 

Ob kliku na gumb vam sistem prikaže okno na katerem določite »Dokument« oz. tip 
temeljnice, »Datum knjiženja«, ter v polje »Interna številka« vnesete poljubno 
interno št. temeljnice. 

 

 

Opombe: Gumb za izdelavo temeljnice se na začasnem obračunu amortizacije prikaže 
le v primeru, da je ta poknjižen/delno poknjižen. 
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24.04.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

POTNI NALOGI 

 

1. Izdelana je nova, sodobnejša prijavna stran AccountingBox-a! 
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POTNI NALOGI 

 

1. Zaradi sprememb poročanja (REK-a) so se na seznamu potnih nalogov 
(Dokumenti  Potni nalogi) dodali novi stolpce, ki omogočajo pregled stroškov 
glede na kategorijo stroška.    

 

Pri prikazu oz. izračunu stolpcev se upoštevajo naslednje vrednosti:  

• Prevoz (Kilometrina + tip stroška s kategorijo »Prevoz«) 

• Prehrana (Dnevnice + tip stroška s kategorijo »Prehrana«) 

• Prenočišče (Tip stroška s kategorijo »Prenočišče«) 

• Drugi ostali stroški (Tip stroška s kategorijo »Ostalo«) 

 

Kategorija se posameznemu tipu stroška določi na meniju »Šifranti  Tipi stroškov«.  
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GLAVNA KNJIGA 
 

2. Pri uporabi funkcije avtomatskega polnjenja komentarjev, se vsebina polja 
»Potovanje v/na:« iz potnega naloga prenese v komentar na knjižbo v GK. 

Do nastavitve »Avtomatsko polnjenje polja »komentar« na knjižbi« dostopate na 

parametrih  (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer se na spustnem 
seznamu nahajajo možnosti polnjenja polja.  

 

 

- Predloga: Pri izbiri opcije predloga se v komentar na knjižbi predlaga vsebina iz polja 
»Potovanje v/na:«, ki se nahaja na maski potnega naloga.  

      V primeru, da bi radi v polje »komentar« polnili le vsebino polja »Potovanje v/na:« 
(iz modula potni nalogi) ne glede na izbiro na parametru, to nastavite/vsilite na maski 
posameznega dokumenta. Nastavitev se nahaja na »Šifranti  Dokumenti«, kjer na 
maski dokumenta v polju »Polnjenje polja komentar na knjižbi:«, določite privzeto 
polnjenje polja komentar le za izbrani dokument (npr. za dokument oz temeljnico 
potnih nalogov) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Stran 134/443 

 

10.04.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

5. Na maski 'Knjiženje računa' je v ne-
vnosnem polju omogočeno prikazovanje 
ID št. za DDV partnerja. 

 

 

Vklop prikazovanja se 
izvede preko menija 
Nastavitve  Parametri 
 sekcija Hitri vnos 
računa  Prikazuj ID št. 
Za DDV partnerja . 

 

 

 

6. Na vnosni maski plačilnih opominov (Poročila – Plačilni opomini) je polje »Konto« 
preimenovano v 'Konti' in omogoča, da lahko uporabnik v polje našteje več 
kontov hkrati (konti so ločeni z vejico). Uvedeno je dodatno polje 'Partner:' , ki 
omogoča naštevanje partnerjev za katere se pripravi opomine . Opcija OD-DO 
partnerja je ostala nespremenjena. 
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7. Dodano je novo poročilo na meniju Poročila  Kumulative – Prihodki/Odhodki po 
PRFC-jih, kjer so kumulativno po mesecih in kotnih prikazani odhodki in prihodki (slika 
spodaj) združeni po profitnih centrih. 

 

 

8. Uvedeno je tiskanje obrazca o obračunu pavšalnega nadomestila. Že do sedaj ste 
preko vrste knjižbe 112 - PR SLO in ostalo / pavšalno nadomestilo - 8% davčno lahko 
opredelili in v DDV-O obrazec poročali o tovrstnih dogodkih. Po novem lahko na 
meniju Davčne evidence  Obračun pavšalnega nadomestila generirate in tiskate 
obrazec za 'Obračun pavšalnega nadomestila'. Tiskanje je izvedeno na način, da se 
podatki znotraj davčnega obdobja  grupirajo po davčni številki dobavitelja.  
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Poleg tega je dodana možnost da na meniju Davčne evidence  Obračun pavšalnega 
nadomestila uporabite gumb 'Odpri P-RAČ za celo leto' ki vam na seznam pikaže vse 
račune , ki imajo uporabljeno vrste knjižbe '112 - PR SLO in ostalo / pavšalno 
nadomestilo - 8%' v izbranem poslovnem letu. 

 

 

KNJIGA POŠTE 

 

1. Pri pošiljanju računov iz sistema v obliki »eSlog« je sedaj možen ločen vnos e-
naslova oz. prejemnika za izdane račune. Opcija za vnos e-naslov-a se nahaja na 

parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v polje »ePoštni 
naslovi za pošiljanje eSloga – izdani računi:«, vnesete enega ali več e-naslovov za 
prejem izdanih računov.  
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FAKTURIRANJE 

 
 

1. Dodana je opcija, ki omogoča neposredno pošiljanje izdanih računov v knjigo 
prejete pošte prejemnika. V koliko prejemnik vašega izdanega računa uporablja 
ACCOUTINGBOX in je hkrati uporabnik modula »Knjiga pošte« lahko s pomočjo 
povezave, ki mu jo pošljete na e-naslov, račun uvozi neposredno v svojo knjigo prejete 
pošte.  

 

Opcija za izbiro načina pošiljanja kupcu se nahaja na maski »Partnerja«, kjer na 
zavihku »Kupci/dobavitelji« iz spustnega seznama  »Način posredovanja 
dokumentov«, izberete opcijo »E-pošta + knjiga prejete pošte«. 
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Opomba: Pri načinu pošiljanja »E-pošta + knjiga prejete pošte«, se enako, kot za 
način pošiljanje »E-pošta« račun zabeleži med posredovane dokumente na meniju 
»Dokumenti – ePošta«. 

 
 

 

 

eNAROČANJE AMBULANT 

 

1. Na maski naročila »Dokumenti – Naročila ambulant« se sedaj ob premiku na novo 
postavko s pritiskom na tipko »ENTER«, shranijo vsi predhodni zapisi na naročilu.  
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eNAROČILNICE 

 

1. Dodano novo »Letno Poročilo«, ki znotraj tekočega leta omogoča ločen pregled 
zneskov naročil blaga in storitev.  

 
 
 
 
 
 
Za potrebe ločevanja postavk na posamezni naročilnici je potrebno na maski artikla oz. 
storitve (»Šifranti – Artkli in storitve« ) v polju »Vrsta:« določiti ustrezen tip. 
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POTNI NALOGI 

 

1. Dodan nov gumb za kopiranje potnih nalogov. Gumb se nahaja na maski potnega 
naloga, kjer vam sistem ob kliku na gumb »Kopiraj«, ponudi izbiro leta v katerega 
želite kopirati potni nalog.  

 

 
 

 

08.03.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 
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2. Pri dostop do sistema sedaj omogočamo storitev, ki zagotavlja dvonivojsko 
avtentikacijo.  Storitev »SMS avtentikacija«  omogoča dodaten nivo varnosti, saj od 
uporabnik pri dostopu do sistema (poleg uporabniškega imena in gesla) zahteva tudi 
vnos dodatne varnostne kode, ki jo v obliki SMS-a prejme na svoj mobilni telefon. 

   

Za naročilo storitve kontaktirajte prodajno službo na program@pronet-kr.si oz. 
pokličite 04 2 800 800.  

 

3. Na glavni menijski vrstici je dodan nov gumb, ki omogoča shranjevanje 
priljubljenih povezav.  

Gumb »Priljubljene povezave«    privzeto prikazuje seznam 10-tih zadnje 
obiskanih točk oz. povezav v sistemu, hkrati pa na enak način, kot večina brskalnikov 
omogoča shranjevanje 10-tih najbolj obiskanih točk v sistemu.   

 

 

 

 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

9. POZOR! Ajpes je za l.2017 predpisal novo shemo za letna poročila.  
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Z nadgradnjo se za vse licence, ki imajo odprta leta >= 2017, v šifrant dodajo novi 
obrazci 001, 002, 004, 005, 006. 
Morebitni stari obrazci se preimenujejo na sledeči način: 
001 -> 991 
002 -> 992 
004 -> 994 
005 -> 995 
006 -> 996 
 

Več informacij o obrazcih najdete na AJPES-ovih internetnih straneh oz.  

http://www.ajpes.si/xml_sheme/LP_V1_0.xsd  

10. Na seznamu Davčne evidence – DDV-O, kjer so prikazani pripravljeni obrazci za 
posamezna obdobja, je dodan stolpec DDV obdobje = Odprto/Zaprto.  

 

Podatek ali je obdobje zaprto ali ne, je vezano na vrednost, ki je vnesena  v parametrih 
in sicer 'DDV obdobje': 

 

Npr. obdobje 1/2018 je odprto, ker je vrednost parametra 12/2017.  
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11. Na meniju Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) je bila dodana nova funkcionalnost, ki 
ob potrjevanju nalogov s poizvedbo preveri, če obstaja v GK kak sumljiv znesek in 
prikaže rdeče opozorilo pod gumbom "Pripravi vse".  

 

Primer: Znesek računa je bil  plačan po predračunu, račun pa s knjiženjem preko 
temeljnico banke z vezo še ni bil povezan. 

 

12. Dodano je novo poročilo na meniju Poročila  Kumulative – Prihodki/Odhodki, 
kjer so kumulativno po mesecih in kotnih prikazani odhodki in prihodki (slika spodaj) 
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Pogoj za pravilno delovanje poročila je nastavitev v meniju Šifranti  Kontni okvir  
Konto, kjer je potebno vsakemu kontu, ki ga želimo prikazovati na poročilu 
določiti 'Tip konta:' kot prikazuje spodnja slika. 

 

13. Na meniju Dokument  Zaključek DDV obdobja je ob pripravi temeljnice sedaj 
mogoče določiti konta za negativne in pozitivne stotinske izravnave. Sistem ob 
generiranju znesek stotinske izravnave avtomatsko razporedi v breme oz. dobro. 
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FAKTURIRANJE 

 

1. Na maski »vnosa artiklov po partnerjih oz. periodiki« je dodana nova opcija za 
takojšnjo izdelavo enkratnih računov.  S klikom na gumb »Generiraj račun« (ki se 
prikaže le v primeru ene ponovitve) lahko glede na poljubno izbran datum, izdelate 
takojšnji račun. 

 

 

Enkratno generirani računi se zapisujejo v ločen dnevnik, ta pa se na dan generiranja 
računa na seznam dnevnikov doda samodejno (Npr.: Avtomatski dnevnik 01.04.2018).  
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2. Na enostavnem vnosu računa lahko sedaj postavkam določite poljuben davek.  

 

 

Izbira davka na postavki računa je bila v preteklosti mogoča le z uporabo razširjenega 
vnosa dokumentov. Opciji za poljubno izbiro davka postavke se nahaja v parametrih 

(gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Vnos dokumentov« s 
kljukico označite »Vnos davčne skupine na enostavnem vnosu« . 
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ENAROČILNICE 

 

1. DODAN NOV MODUL ENAROČILNICE  

 

  

 

 

Modul omogoča: 

- Proces potrjevanja naročila pred izdajo, 

- direktno pošiljanje naročilnic na dobaviteljev e-naslov (preko lastnega strežnika 
za odhodno pošto), 

- povezovanje naročil s prejetimi računi v modulu »Knjiga pošte«. 

 

Za naročilo modula kontaktirajte prodajno službo na program@pronet-kr.si oz. pokličite 
04 2 800 800. Podrobna navodila vam bodo posredovana po registraciji modula. 
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13.02.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Pri uvozu ISO-SEPA bančnih izpiskov je na seznamu postavk bančnega izpiska sedaj 
dodan tudi stolpec »Konto« postavke.   

 

 
 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Na seznamu »Dokumenti  Računi« je dodan nov stolpec »Ime Kupca«.  

 

Stolpec prikazuje vsebino polja »Ime Kupca« iz računa (slika zgoraj).  



   
 

Stran 149/443 

 

KNJIGA POŠTE 

 

1. Na vnosni maski dokumenta v knjigi »Prejetih« in »Izdanih« dokumentov smo gumba 
»Poknjiži računi« in »Likvidatura« poenotili z enakim nazivom »Knjiži račun«.  

 

 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Na razširjenem vnosu računa je na specifikaciji oz. seznamu postavk dodan nov stolpec 
»Dodatni opis«.  
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2. Dodali smo opcija, ki omogoča kater datumov opravljene storitve (od ali do) se pri 
izdelavi temeljnice predlaga v polje »Dat izd./pr.« (ta ste upošteva pri dodelitvi DO) .  

 

 

Opcija je aktualna v kombinaciji s parametrom »Vnos datuma opravljene storitve na 
način od-do« (slika spodaj), ki na maski računa prikaže kombinirani polji »Dat. opr. 
stor. od« in »Dat. opr. stor. do«. 
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17.01.2018   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Na meniju Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) je bila dodana nova funkcionalnost, ki 
omogoča brisanje pretekle realizacije plačil. Sedaj je ta funkcionalnost dopolnjena na 
način, da je možno izvesti umik tudi posameznega UPN naloga  v sklopu ene 
realizacije in ne samo celotno realizacijo. 

Umik naloga se izvede tako, da se na seznamu izbere nalog , ki se ga želi razveljaviti in 
klikne gumb 'Razveljavi nalog' . 

 

 
2. Izdelano  je novo poročilo "Kumulative kontov z državami". Poročilo omogoča 

kumulativni izpis po kontih in državah z  namenom poročanja Banki Slovenije (BS)  o 
storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih 
transferih z nerezidenti oziroma poročilo BST. 

 
Privzeto  način grupiranja: 1 nivo - KONTO, 2 - nivo DRŽAVA 
Privzeti filter:  
 - konto se začne s 4 ali konto se začne s 7  
 - OO = mesec iz sistemskega datuma – 1 

 

3. Na menijski točki DokumentiKnjiženje je na vnosni maski »Hitri vnos računa« 
dodan nov avtomatizem za knjiženje izdanih računov , ki so bili plačani z gotovino oz. 
kartico  preko  gumba  »Gotovina«.  Klik na gumb doda dve novi postavki: 

- prvo z vrsto knjižbe 992, ki iz glave prepiše vsebino vnosnega polja »*Konto:« 
- drugo z vrsto knjižbe 993, kjer konto določimo na šifrantu »vrste knjižbe« 
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Opombe: Če je konto, ki se predlaga ali ga določimo pri vrsti knjižbe 993 saldakonto, 
se pod poljem za konto prikaže še dodatno polje za izbor partnerja.  

 

Pri izračunu zneska na vrsti knjižbe 992 se upošteva znesek v dobro, pri vrsti knjižbe 993 
pa znesek v breme.  

 

KNJIGA POŠTE 

 

1. Storitev DOCUMENTBOX sedaj omogoča obdelavo tudi izdanih računov.  Izdani računi 
se morajo pošiljati na za to odprt elektronski naslov  izdani@accbox.net. 

Za prejete račune je tudi odprt nov elektronski naslov  prejeti@accbox.net, hkrati pa je 
obstoječ  prejeti@accbox.net še vedno aktiven in se lahko nanj pošiljajo prejeti računi. 

 

Elektronski naslovi za pošiljanje računov: 

prejeti@accbox.net ……. prejeti računi 

kp@accbox.net ………….. prejeti računi 

izdani@accbox.net …….. izdani računi 
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18.10.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 

 

1. Delovni tabli (dashboard)  komponenti (t.i. widgeta) »Fakturirana realizacija po 
mesecih – seznam:« in »Fakturirana realizacija po mesecih – seznam (neto):« 
sedaj prikazujeta promet zadnjih 25 mesecev (do sedaj 12 mesecev). Dodani sta tudi 
dve novi komponenti »Fakturirana realizacija po mesecih (25) grafikon« in 
»Fakturirana realizacija po mesecih (25) grafikon (neto)«.   

 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Prenos računov v GK:  Dopolnjena je možnost ločenega avtomatskega prenosa 
računov , ki so bili izdani  v EU ali izven EU.  Star način prenosa dokumentov 
»Računi tujina«  je razčlenjen na »Računi tujina EU« in »Računi tujina izven EU«.  

Nastavitev prenosa se nahaja v šifrantu dokumentov (»Šifranti  Dokumenti  

Računi), kjer v segmentu »Računi tujina izven EU:«  nastavite privzeti dokument in 
konte, ki se upoštevajo pri izdelavi temeljnice računa.  
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2. Omogočen je izpis računov z novim UPN QR nalogom. 

Pred pričetkom uporabe in izdaje novih UPN nalogov s QR kodo, zakonodajalec 
od izdajateljev zahteva obvezno testiranje preko »centra za preverjanje UPN 
QR«. Registracija se opravi na povezavi www.upn-qr.si/sl/registracija-izdajatelja. Po 
registraciji na vaš elektronski naslov prejmete uporabniško ime (QR ID), geslo in 
dodatna navodila. Registracija in testiranje je obvezno za vsakega od vaših 
transakcijskih računov, ki jih boste zapisovali na UPN nalogih.  

Orodje za pripravo testnih nalogov (za posamezni TRR) se nahaja v modulu 
»Fakturiranje« na meniju »Orodja – Preverjanje UPN QR za registracijo«.  

 

Za ustrezno poravnavo podatkov na izpisu predlagamo tiskanje PDF priloge s pomočjo 
programa »Adobe Reader« z dejansko velikostjo strani in ne preko brskalnikovega 
vmesnika!  

 

Vsa tehnična in vsebinska navodila se nahajajo na spletni strani www.upn-qr.si. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na podpora@pronet-kr.si oz. 04 2 800 800.  
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GLAVNA KNJIGA 

 

4. Dodana je opcija za samodejno polnjenje kategorije namena na UPN nalogih. Ob 
pripravi UPN naloga se v polje »Kategorija namena« predlaga privzeta vrednost.   

Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb  oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer 
na spustnem seznamu »Kategorija namena na UPN nalogih:« določite poljubno 
kategorijo (privzeta vrednost parametra je »SUPP«). 

 

Opomba: V primeru, da je kategorija namena navedena na maski partnerja zavihek 
Kupci /dobavitelji, se ob pripravi UPN naloga predlaga navedena vrednost.  

 

5. V primeru daljšega sprotnega osveževanja seznama odprtih postavk , ima uporabnik 
sedaj možnost izklopa sprotnega osveževanja. 

 

Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb  oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer 
pri opciji »Uporabi filter – Priprava UPN« vklopite/izklopite samodejno osveževanje.  

 

Opomba: V primeru izklopa opcije, odprte postavke na maski osvežite s klikom na 
gumb »Osveži«. 
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6. Dodan je nov parameter , ki v primeru, da je aktiviran, omogoča, da za polje OO 
določa vrednost na osnovi vnosa v polje 'Dat. stor.' na vnosu hitrega računa.  
Privzeto sistem dela tako, da to vrednost pridobi  iz polja 'Dat. dok.' 

Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb  oz. »Nastavitve  Parametri«): 

 

Opomba: Enako se parameter upošteva pri ročnem vnosu prejetega računa. 
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7. Pri pripravi UPN nalogov (»Uvozi/izvozi  Plačilni promet (UPN)  Pripravi naloge«) 

sistem sedaj omogoča pripravo samo tistih nalogov,  katerih vrednost 'Št. UPN' = 0 .  

 

 

8. Funkcionalnost časovnih razmejitev je dopolnjena na način, da je sedaj možno 
časovno opredeliti začetek razmejitve. To izvedete tako, da v polji 'Začetni mesec' in 
Začetno leto' vnesete ustrezno vrednost. Sistem privzeto ponudi mesec (OO) in leto, ki je 
vneseno na računu. 

 

 

9. Okno za pripravo nalogov (»Uvozi/izvozi  Plačilni promet (UPN)  Pripravi 
naloge«) se sedaj samodejno veča/manjša glede na velikost okna brskalnika.   
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KNJIGA POŠTE 

 

2. V primeru, da se na maski dokumenta  »Znesek dokumenta« in »Znesek za plačilo« 
razlikujeta, se polji obarvata v rumeno.   

 

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Pri izpisu dnevnika (»Poročila  Dnevnik«) je sedaj navedeno tudi »Začetno« in 
»Končno« stanje blagajne. 
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06.09.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 

 

1. Dodan je vpogled v seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj virtualni asistentki 

Zdenki. Do vprašanj dostopate preko gumba   »Pomoč in tehnična podpora  
»Kaj sprašujete Zdenko«.  

 

 

FAKTURIRANJE 

 

3. Omogočena je nastavitev predloge za tiskanje dokumentov tudi v nemškem 

jeziku. Nastavite predloge/ozadja se nahaja na parametrih (gumb   oz. 
»Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Ozadje izpisanih dokumentov v PDF 
obliki:« naložite PDF datoteko ozadja.  
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GLAVNA KNJIGA 

 

2. Dopolnjena je logika dodajanja in shranjevanja podatkov v kontni načrt. Ob  
vnosu novega konta na t.i. parent licenci, nam sistem ponudi možnost izbire 
shranjevanja samo na tej licenci ali pa na vseh ostalih podrejenih licencah: 

 

 

 

 

 

 

      V primeru spreminjanja podatkov na obstoječih kontih na parent licenci, pa sistem 
prav tako ponudi enako možnost ter dodatno možnost 'Da, če so podatki enaki'. V tem 
primeru se spremembe uveljavijo na podrejenih licencah samo v primeru, če so vsi 
podatki v katalogu parent licence enaki podatkom vnesenim na podrejeni licenci. 

 

 

 

 

 

 
3. Pri pripravi temeljnice za 'tečajne razlike' sta dodani dve novi polji »Od dat. 

Dokumenta« in »Do. Dat. Dokumenta«. 
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      V primeru, da se meseca v teh dveh novih poljih razlikujeta potem sistem javi 
opozorilo: "Izbrano obdobje za izvedbo avtomatskega obračuna tečajnih razlik, lahko 
povzroči neskladje med izpisom odprtih postavk in izpisom bruto bilance." 

 

4. Ob pripravi letnih poročil, je sedaj omogočen vnos plana na mesečni ravni za 
vsako posamezno postavko oz. AOP. 

 

     Omogočeno je kopiranje plana iz preteklega leta: 

      - Sprememba plana v %- + ki omogoča, da vnesete odstotek povečanja/zmanjšanja 
plana glede na preteklo leto. Za zmanjšanje vnesite znak '-' ! 

 
     Ob kliku na "Ažuriraj obrazec" se plan prekopira in poveča/zmanjša. 
 

 
 
      Na seznamu  so dodani  naslednji novi stolpci: 
 
       - plan mesec tekoči 
       - index plan/realizacija 
       - plan leto tekoče 
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       - index plan/realizacija 
 

5. Pri uvozu ISO-SEPA bančnih izpiskov, kjer je v eni xml datotek x različnih  bančnih 
izpiskov (več dni, mesecev) je  sedaj možno izdelati temeljnico za vsak posamezni 
dan ne glede na napake oz nepovezanost postavk na ostalih dnevnih izpiskih. 

 

6. Dodane so nove kombinacije/možnosti avtomatskega polnjenja polja 
»komentar« na knjižbi. Do nastavitve »Avtomatsko polnjenje polja »komentar« 

na knjižbi« dostopate na parametrih  (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), 
kjer se na spustnem seznamu prikažeta dve novi možnosti, »predloga« in »predloga / 
naziv partnerja in št. dokumenta«. 

 

 

- Predloga: Komentar na knjižbi se predlaga iz polja »Opis«, ki se nahaja na maski 
dokumenta (računa) v modulu knjiga pošte. V primeru, da je ob generiranju 
temeljnice polje »Opis« prazen, je posledično prazen tudi »komentar« na knjižbi.  

 

- Predloga / naziv partnerja in št. dokumenta: Komentar na knjižbi se predlaga iz 
polja »Opis«, ki se nahaja na maski dokumenta (računa) v modulu knjiga pošte. V 
primeru, da je ob generiranju temeljnice polje »Opis« prazen, se v polje »komentar« 
na knjižbi predlaga naziv partnerja in št. dokumenta. 

 

      V primeru, da bi radi na nekaterih dokumentih v polje »komentar« polnili le vsebino 
polja »Opis« (iz knjige pošte) ali katero izmed možnosti ne glede na izbiro na 
parametru, to nastavite/vsilite na maski posameznega dokumenta. Nastavitev se 
nahaja na »Šifranti  Dokumenti«, kjer na maski dokumenta v polju »Polnjenje 
polja komentar na knjižbi:«, določite privzeto polnjenje polja komentar le za izbrani 
dokument.  
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05.07.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

SPLOŠNO 

 

 

1. Hkrati ob shranjevanju nastavitve izbire in vrstnega reda stolpcev v seznamih, se 
shrani tudi izbrani vrstni red prikaza podatkov.   

 

V primeru, da bi radi na poljubnem seznamu obdržali obstoječ vrstni red prikazanih 

podatkov, izberite funkcijo   »Stolpci«, ki se nahaja v desnem zgornjem delu 

vsakega seznama in kliknite gumb  (shrani). 

 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Pri vnosu periodike sistem sedaj samodejno predlaga obdobje prvega računa.  V 
primeru vsakega novega vnosa periodike (»Dokumenti  Artikli po partnerjih  

Nov«) se na maski v kombinirano polje »Prvi  račun v mesec (mesec + leto)«, 
samodejno napolnita mesec in leto glede na naslednji oz. prihajajoči mesec.   
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KNJIGA POŠTE 

 

1. Na vnosni maski dokumenta v knjigi »Prejetih« in »Izdanih« dokumentov je 
dodano novo polje »ID št. za DDV«, ki je namenjeno hitremu preverjanju davčnih 
številk pravnih oseb znotraj EU s pomočjo sistema VIES (VAT Information Exchange 
System).  

V primeru, da v polje vnesete davčno številko (domačo/tujo) z ustrezno kodo 
regije/države (v našem primeru gre za »SI«), 

 

 

lahko s klikom na gumb  preverite ali znotraj sistema »VIES« obstaja 
podjetje/organizacija z navedeno davčno številko.  

 

 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

2. Na meniju Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) je po novem omogočena priprava 
nalogov za več kontov hkrati.  Na dialogu »Priprava nalogov za odprte postavke«  
lahko sedaj v polje »Konto« (ločene z vejico) različne konte (npr.: 2200,2210,..). Sistem 
si zapomni zadnjo vpisano kombinacijo. 
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3. Na meniju Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) je dodana nova funkcionalnost, ki 
omogoča brisanje pretekle realizacije plačil. V kolikor ste v preteklosti naloge izvozili 
v XML datoteko, vendar je niste uvozili v bančni sistem, izvoza ni bilo mogoče 
razveljaviti. Ponovni izvoz je sistem zaznal kot dvojno plačilo.  

 

Ob kliku na gumb »Realizacije« je sedaj možna razveljavitev izvozov, 

   

 

kjer na seznamu označite realizacijo (izvoz), ki jo želite razveljaviti, ter kliknete na gumb 
»Razveljavi«.    
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01.06.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

GLAVNA KNJIGA 

 

1. Na temeljnico izdanega računa se avtomatsko doda vizualiziran račun v PDF 
obliki. Hkrati z izdelavo temeljnice izdanega računa  (modul »Fakturiranje)«, se 
temeljnici priloži še račun v PDF obliki. Prilogo si lahko ogledate na vnosu temeljnice v 
zavihku »Priloge« . 

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

 

2. Na seznamu »Dokumenti  Računi« je dodan nov stolpec »Posredovan«.  

 

V stolpcu »Posredovan« se za posamezen račun prikazuje kronologija posredovanja 
posameznega dokumenta. 

 

 



   
 

Stran 168/443 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Na seznamu »Dokumenti  (Periodično fakturiranje) Artikli po partnerjih« so 
dodani novi filtri: Račun za mesec,  Prvi račun in Zadnji račun. 

 

 

- Račun za mesec: Prikazuje artikle po partnerjih (periodike), za katere se v izbranem 
mesecu pojavi ponovitev. 

- Prvi račun: Prikazuje artikle po partnerjih (periodike), za katere se v izbranem 
mesecu pojavi prva ponovitev.  

- Zadnji račun: Prikazuje artikle po partnerjih (periodike), za katere se v izbranem 
mesecu pojavi zadnja ponovitev.  

 

3. Na seznamu »Dokumenti  Artikli po partnerjih« sta dodana dva nova stolpca 
»Vrednost/mesec s popustom« in »Vrednost/leto s popustom«.  Stolpca 
prikazujeta kakšna je/bo fakturirana vrednost periodike na mesečni in letni ravni. 
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4. Na vseh dokumentih je omogočen vnos/prikaz prejemnika. Možnost 

vklopite/izklopite na parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v 
segmentu »Vnos dokumentov:«  označite/odznačite možnost »Vnos/prikaz 
»prejemnika na dokumentih fakturiranja«. 

 
Po vklopu možnosti, se na vnosni maski dokumenta dodatno prikaže še polje za vnos 
prejemnika.  

 

 

5. Dodan nov cenik - cenik po partnerjih. Cenik vnesete preko menija »Šifranti  
Cenik po partnerjih«, kjer za posameznega kupca (partnerja), za določen 
artikel/storitev, vnesete ceno in popust, ki bosta veljala od želenega datuma dalje. 
Posamezna kombinacija  »artikel + partner« lahko nastopa  večkrat, glede na »datum 
veljavnosti od'. Veljala bo cena  iz največjega datuma 'datum veljavnosti od', ki ustreza 
datumu dokumenta. Praktično pomeni, da je že sedaj možno vnesti cene, ki bodo 
veljale s 1. naslednjega meseca in takrat ni potrebno staro ceno nič zbrisati. 
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Opomba: »Cenik po partnerjih« velja le za kupce katerim vnesete svoj cenik, ostalim se 
cene postavk predlagajo iz prodajnega cenika (»Šifranti  Prodajni cenik«). 

 

6. Dodana možnost izdelave računa iz večjega števila dobavnic. Za izdelavo računa iz 
večjega števila dobavnic na seznamu (»Dokumenti  Dobavnice«), se po izboru  
dobavnice prikaže gumb »Generiraj račune«.  

 

 

Ob kliku na gumb, AccountingBox ponudi okno z opcijami glede zajema dobavnic: 
»Upoštevaj že porabljene dobavnice«, »Upoštevaj dobavnice brez postavk, ter 
»Upoštevaj dobavnice z zneskom 0«. 
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18.05.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 

1. Vrstice z naslovi stolpcev v seznamih podatkov so sedaj fiksne. V kolikor se 
premikate po seznamih gor ali dol, vrstica z naslovi stolpcev vedno ostane nad 
seznamom. To velja za vse sezname  AccountingBox-a.  

 

 

2. Omogočena je uporaba različnega certifikata za modul knjige pošte (certificirano 
potrjevanje prejetih računov)  in modul fakturiranje (podpisovanje e-računov). 
Namen se določi na samem certifikatu v profilu uporabnika. 
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DAVČNA BLAGAJNA  

 

1. Dodana je možnost prilagoditve vnosnih podatkov kupca  (ŠifrantiKupci). Vnosne 

podatke vklopite/izklopite v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), 
v segmentu »Vnos šifranta kupcev:«.  

 

 

2. Na računu je omogočen vnos cene na več decimalnih mest (od 0 – 6). Želeno število 

decimalk nastavite v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«) v polju 
»Število decimalk:«. 

 

 

Opomba: Vnos cene z večjim številom decimalk je potrebno nastaviti, če uporabljate 
davčno blagajno v povezavi z aplikacijo »Blagovno poslovanje«  
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3. Dodana je nova oblika izpisa specifikacije računa in možnost vklopa/izklopa 
dodatnih podatkov in funkcionalnosti. Nastavitev je omogočena v parametrih 

(gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Izpis:« označite le tiste 
podatke, ki jih želite prikazovati na izpisu računa. Dodano je tudi novo spustno polje 
»Oblika specifikacije:« s katerega lahko sedaj izbirate med dvema načinoma izpisa 
specifikacije na računu.  
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GLAVNA KNJIGA 

 

1. Omogočeno je shranjevanje t.i. osnutkov UPN nalogov. Za vsak nalog, ki ga 
pripravite, je mogoče pripravljeno vsebino shraniti kot osnutek. To izvedete tako, da 
pripravljen UPN nalog odprete z dvoklikom na seznamu pripravljenih nalogov in 
izberete opcijo 'Shrani kot osnutek. 

 

Kasneje lahko na seznamu Uvozi/izvozi  Plačilni promet (UPN) s klikom na gumb 
'Osnutki' odprete shranjene osnutke in jih ponovno uporabite za pripravo novih 
nalogov. 
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20.04.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

KNJIGA POŠTE 

 

1. Dodana je možnost enakega poimenovanja prilog pri pošiljanju eSlog-a. Pri uporabi 
možnosti za pošiljanje dokumentov  v eSlog obliki,  so posredovane priloge z istim 
imenom, kot so bila prejeta v knjigo pošte.  

 

 

Možnost vklopa prilog s poenotenimi imeni se nahaja na parametrih,  (gumb   oz. 
»Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Elektronsko poslovanje:« 
vklopite/izklopite možnost  »Enaka imena slikovnih prilog pri pošiljanju kor eSlog«.  

 

Po vklopu te možnosti se pri pošiljanju na ePoštni naslov pošljejo priloge z enakim 
imenom, kot je ime priloge eSlog-a.  
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GLAVNA KNJIGA 

 

2. Ob uvozu bančnega izpiska »Uvozi/Izvozi – Uvoz ISO-SEPA izpiskov«, je sedaj na 
vnosu podatkov omogočen tudi vnos polja Komentar. Sistem v primeru , če je 
komentar vnesen prenese to na knjižbo. Drugače deluje tako kot do sedaj: za 
saldakontno knjižbo se napolni »namen« iz postavke izpiska. 
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30.03.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 

1. Implementiran je samodejni dnevni prenos tečajev. Accounting box bo vsako noč 
ažuriral tečajnico za valute, ki ste jih na »Šifranti  Valute« označili za »Vnos v 
tečajnico.  

 

Hkrati se bodo prenesli tudi mesečni tečaji valut, za katere Banka Slovenije ne objavlja 
dnevne tečajne liste (npr. konvertibilna marka, srbski dinar, itd…). 

 

 

KNJIGA POŠTE  

 

7. Na seznam prejetih dokumentov je dodan nov stolpec »Datum plačila«.  

 

 

V stolpcu »Datum Plačila« se za posamezen račun prikazuje datum plačila  oz. datum 
zadnjega plačila (v primeru delnih plačil).  
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8. Dodana je možnost ročnega vnosa plačil. Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb 

  oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v segmentu »Plačila:« vklopite/izklopite 
možnost  »Ročni vnos plačil«.  

 

 

Vnos plačila evidentiramo na način, da označimo račun(e) in kliknemo gumb 
»Plačano«. Na računih se bo evidentiralo celotno plačilo s trenutnim datumom plačila.  
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Na maski posameznega računa je v primeru ročnih plačil na voljo tudi zavihek 
»Plačila«, kjer je možen ročni vnos celotnih ali delnih plačil.   

  

Opomba: V primeru ročnega vnosa plačil se v seznamu dokumentov prikazuje ta 
znesek, ne glede na to, kako so bila GK izvedena plačila (UPN). 

 

Barve stolpca 'Plačano': 

- rdeča: zapadlo neplačano 
-  oranžna: zapadlo plačano 
-  zelena: plačano 
-  bela: nezapadlo  
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DAVČNA BLAGAJNA 

 

1. Dodana je možnost prilagoditve vnosnih podatkov na maski računa. Vnosne podatke 

vklopite/izklopite v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v 
segmentu »Vnos« označite le tiste, ki jih želite prikazati na vnosni maski računa.  

 

 

2. Dodana je možnost nastavitve privzete države pri vnosu novega kupca. Privzeto 
državo, ki se predlaga na vnosni maski novega kupca nastavite v parametrih (gumb 

  oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v polju »Privzeta država:« izberete državo. 

 

 

3. Dodana kontrola vnosa podvojenih kupcev. V primeru, da kupec z davčno številko že 
obstaja, vas sistem pri shranjevanju na to opozori.  

 

 

 



   
 

Stran 181/443 

GLAVNA KNJIGA 

 

3. Na vnosni maski plačilnega opomina je na zavihku »Postavke« dodan stolpec 
»Posredovan«.  Če je bil opomin natisnjen se pokaže tekst , kot je prikazano spodaj na 
sliki. V primeru pošiljanja po el.pošti pa se izpiše tekst »ePošta + datum« . 
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08.03.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

 

FAKTURIRANJE 

 

1. Na poročilu »Poročila  Prodaja«  je dodana možnost grupiranja podatkov po 
mesecih.  

 

 

2. Izdelano je novo poročilo »Kumulative po PRFC«, na men »Poročila  Kumulative 
po PRFC«.  

 
 

Poročilo omogoča kumulativni izpis prodaje po profitnih centrih oz. stroškovnih 
mestih. 
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GLAVNA KNJIGA 

 

4. Pri pripravi plačilnih opominov je omogočeno vodenje zgodovine pošiljanja 
opominov. Uvedeni so t.i. nivoji pošiljanja plačilnih  opominov. Sistem beleži tri nivoje  
in sicer 1. Opomin, 2. Opomin, 3. Opomin oz. opomin pred izvršbo.  

 

 

 

V šifrantu tekstov je potrebno za ta namen uvesti dodatne tekste za drugi in tretji 

nivo. Prav tako je potrebno v meniju Nastavitve  Parametri (gumb   oz. 
»Nastavitve  Parametri«)  ustrezno navesti kateri teksti se uporabljajo za drugi in 
tretji nivo. 

 

 

 

Pozor ! V primeru, da že generirane opomine pobrišemo, se izbriše tudi zgodovina 
pošiljanja! 
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5. Dodana je možnost direktnega pošiljanja »plačilnih opominov« na E-poštni naslov 
partnerja.  

Na parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«) je dodan nov segment 
»Pošiljanje plačilnih opominov v PDF formatu preko e-pošte« v katerem 
prilagodite obliko e-maila, ki ga partnerju posredujete iz sistema s priloženim 
opominom.  

V polju »Tekst za plačilni opomin« določite privzeti tekst oz. spremno vsebino e-
maila, ki bo posredovana partnerju. Tekst vnesete na menijski vrstici »Šifranti  

Teksti«, ter ga nato določite na maski parametrov (slika spodaj). Potrjevalno polje 
»Zadnji opomin ponavljaj v neskončno« pomeni, da , ko opomin doseže tretji oz. 
zadnji nivo tam ostaja, dokler ni terjatev zaprta. V nasprotnem primeru , se za tak 
račun opomin ne pripravi več , pod predpostavko , da je za ta račun že izveden 
postopek izvršbe. 

 

 

E-poštni naslov na katerega bo partner prejel plačilni opomin vnesete na vnosni maski 
partnerja, kjer na zavihku »Kupci/dobavitelji« iz spustnega seznama izberete »Način 
posredovanja opominov:« in vnesete »E-poštni naslov«.  

 

 

Za pošiljanje plačilnih opominov vsem partnerjem hkrati, na spodnjem delu maske 
plačilnih opominov v segmentu »Postavke« izberete vse partnerje, ter kliknete na 
gumb »Posreduj«. 
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Ob kliku na gumb »Posreduj« vam sistem ponudi dialog v katerem pošiljanje potrdite 
s klikom na gumb »Potrdi«. 

 
 

6. Na meniju  »Poročila – Kartica kontov« je dodana  možnost filtriranja po podatku 
»Evidenčni konto« (Vsi/da/ne) tako, kot je to narejeno npr. za filter 'Saldakonto'. 
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KNJIGA POŠTE 

 

1. Dodana je izbira transakcijskega računa, iz katerega želite plačati UPN nalog.  
V primeru, da imamo za podjetje vnesenih več transakcijskih računov,  

(  Nastavitve Podatki o podjetju)  

 

 

 

vam AccountingBox  pri pripravi UPN naloga ponudi možnost izbire transakcijskega 
računa,  iz katerega želite plačati račun.    

 

 

2. Pri pripravi UPN naloga se v polje »Namen« poleg teksta »Račun«, sedaj predlaga 
tudi številka računa. 
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POTNI NALOGI 

 

1. Dodana je možnost kopiranja potnih nalogov. Nova funkcionalnost je omogočena na 
vnosni maski potnega naloga, kjer AccountingBox ob kliku na gumb »Kopiraj«, 
pripravi nov, identičen potni nalog s tekočim datumom.  

 
Opomba: Priloge, poročila in datumi posameznega segmenta se ne kopirajo! 

 

 

ZALOGE 

 

1. V podmeni »Šifranti« je dodan vnos tečajne liste. 
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01.02.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 

1. V kolikor med delom pride do nepričakovane napake, sistem ponudi pogovorno okno,  
v katerega vas prosimo, da na kratko opišete postopek vašega dela, preden je prišlo do  
napake. Tako sporočilo nam bo pomagalo, da bomo hitreje in lažje odkrili morebitne 
'bug-e'  ali postopkovne nepravilnosti. 

Prikaz pogovornega okna v primeru napake: 

 

 

2. V osnovni orodni vrstici je dodan gumb   »Pomoč in tehnična podpora«. Ob kliku 
na gumb se prikaže spustni seznam z meniji, ki so v pomoč uporabnikom pri delu z 
AccountingBox-om.  
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GLAVNA KNJIGA 

 

1. V šifrantu vrst knjižb se je spremenil naziv vrste knjižbe: VK 101 PR SLO in ostalo / 
neobdavčeno (znesek brez DDV). Novi naziv je : 101 PR SLO in ostalo / oproščena 
pridobitev (znesek brez DDV). 

2. Na izpisu IOP obrazcev,  je dodana možnost izpisa polja 'Komentar' . Možnost je 
uvedena pri načinu izpisa "Posamezne knjižbe". Izpis dodatnega polja se aktivira preko 
potrjevalnega polja  "Izpis komentarja". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Na izpisu P-RAČ se vrsti knjižbe 217 in 218, sedaj upoštevata v kolonah 17a in 17b.  

Pri uporabi vrste knjižbe: 

- 217 (Vstopni davek od storitev iz skupnosti, ki se ne odbija - spl.st.)  se znesek 
knjižbe na izpisu P-RAČ upošteva v koloni 17a, 

- 218 (Vstopni davek od storitev iz skupnosti, ki se ne odbija - zn.st.) se znesek knjižbe 
na izpisu P-RAČ upošteva v koloni 17b.   
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KNJIGA POŠTE  

 

1. Omogočen je prenos prilog prejetih in izdanih računov v storitev OneDrive.  Prenos se 
izvede v meniju '…' poleg posamezne priloge (slika spodaj). 
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17.01.2017   AccountingBox / spremembe in dodatki  

 

SPLOŠNO 
 

1. Označen zapis v seznamih: Ko določen zapis (dokument, šifrant, …) odprete s 
seznama in se potem vrnete nazaj na seznam, je ta zapis označen, kot je vidno na sliki 
spodaj.  

 

 

KNJIGA POŠTE 
 

2. Likvidatura računa (hitri vnos računa) -  Nastavljivo predlaganje datuma »Dat. Iz/pr:«.  

 

 

V parametrih je omogočena nastavitev, da se vrednost v tem polju predlaga iz 
»Datuma pošte« ali iz »Datuma dokumenta«.  

 



   
 

Stran 192/443 

To storite tako, da na parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«)  iz 
spustnega seznama »V datum <Dat. iz/pr.> se predlaga:« izberete datum, ki se bo 
predlagal v polju »Dat. iz/pr.:«. 

Hkrati pa lahko ta datum še ustrezno povečate/zmanjšate s parametrom »Datum <Dat. 
iz/pr.> se poveča/zmanjša za št. dni:« 

 

 

 

3. Na seznamih prejetih in izdanih dokumentov je omogočen  nov stolpec »Vzorec«.   

 

 

Stolpec »Vzorec:« se doda s funkcijo   »Stolpci«, ki se nahaja v desnem zgornjem 
delu seznama.  
 

4. Dodana je možnost spremljanja plačil računov  glede na izdelane UPN naloge.  
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      Na seznamu prejetih dokumentov sta omogočena stolpca »Plačano« in »Za plačati«. 
Stolpec »Plačano« prikazuje vsoto zneskov izdelanih UPN nalogov (plačila), v stolpcu  
»Za plačilo« pa je še odprti znesek za plačilo.  

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 
 

1. Dodana je možnost predogleda računa. Na vnosni maski računa je na spustnem 
seznamu gumba »Natisni« dana možnost »Predogled«.  

 

 

Ob kliku na gumb »Predogled« se na zaslonu izpiše dokument z vodnim žigom 
»PREDOGLED«. Izpis na zaslon je možno narediti kadarkoli in ne zaključuje računa 
(račun se ne pošlje v FURS potrjevanje) 
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14.12.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

1. V vseh vnosnih poljih, ki so vezana na šifrant (kontni okvir, partnerji, dokumenti,..) , je 
sedaj omogočeno  iskanje tudi po delnem nazivu.    

 

 

GLAVNA KNJIGA 
 

1. Na meniju »Poročila  Kartica kontov«  je dodana možnost grupiranja podatkov na 
štirimestne konte.  
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KNJIGA POŠTE 
 

1. Na likvidaturi prejetega računa se v datumsko vnosno polje »Dat. Izd./pr.:«  privzame 
datum iz polja »Datum dokumenta:«. 

 

 

 

Število dni v + ali -, ki se jih avtomatsko prištejete/odštejete datumu dokumenta za 
predlaganje datuma v polje »Dat. Izd./pr.:«, se lahko poljubno nastavi. To storite tako, 

da na parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«) v polju »Datum DDV 
(Dat. iz/pr) = datum dokumenta +/- št.:« vnesete +/- št. dni.  
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2. Likvidatura prejetega računa in UPN zaposlenemu: V kolikor je račun plačan z 
gotovino in da se knjiži obveznost do zaposlenega, se UPN v knjigi pošte pripravi za 
zaposlenega in ne za dobavitelja iz računa.  

Pogoj za pripravo UPN naloga zaposlenemu je, da mora biti vnesena postavka z vrsto 
knjižbe »991«, kontom in izbranim delavcem (glej sliko) 

 
V primeru, da je račun ustrezno vknjižen, se na dokumentu ob kliku na gumb »UPN«, 
zaposlenemu pripravi plačilni nalog.  
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24.11.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 

1. V vseh modulih AccountingBox-a je dodana nova možnost odpiranje zapisov iz 
seznama na način, da se zapis odpre v novem zavihku brskalnika s kombinacijo  CTRL 
+ levi klik na miški.  

 

 

2. V vseh modulih AccountingBox-a je uvedeno novo prikazovanje uporabljenih 
filtrov na seznamu. S 
klikom na gumb »Kliknite 
tukaj za filtriranje 
zapisov.« ali preko 

gumba  , se ob 
filtriranju podatkov izbrani 
filtri prikažejo nad 
seznamom in so vidni, dokler so podatki filtrirani.    
 

Izbrane filtre lahko preprosto izločite iz pogoja s klikom na gumb »X«. 
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KNJIGA POŠTE 

 
1. Dodana je možnost pošiljanja obvestil tudi za nepotrjene zaključene dokumente. V 

primeru, da je bil dokument zaključen, se ta do sedaj ni več obravnaval kot dokument, 
ki potrebuje potrditev.  

 

Nastavitev obveščanja se nahaja na parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  
Parametri«), kjer v segmentu »Pošiljanje obvestil:« vklopite/izklopite možnost  
»Pošiljanje obvestil tudi za nepotrjene zaključene dokumente«.  

 

 

 

2. Posredovanje dokumentov v eSlog obliki je omogočeno tudi za druge tipe dokumentov 
in ne samo za račune. Nastavitev se nahaja na meniju  »Šifranti  Dokumenti«, kjer 
se za posamezni dokument na zavihku »eRačun« določi ustrezno vrsto dokumenta za 
eSlog.    

 

Seznam tipov dokumentov za XML v eSlog-u:   

- Račun (380) 
- Predračun (325) 
- Storno/Vračilo  računa (381) 
- Zahtevek (382) 
- Avansni račun (386) 
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POTNI NALOGI 

 
1. V primeru, da na vnosni maski potnega naloga v segmentu »Kilometrina«, ne vnesete 

naziva poti v polje »Pot:«,  

 

se ob tiskanju potnega naloga upoštevajo točke, ki ste jih navedli v rubriko razdalje.   
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19.10.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 
1. Dodana je možnost vklopa/izklopa dnevnega poročanja za posamezno podjetje. To 

storite v vašem profilu, kjer na zavihku »Licence – dnevno poročanje« označite 
podjetja, za katera želite prejemati dnevna poročila na elektronski naslov.  

 

 

 
DAVČNA BLAGAJNA  
 
1. Prenosi v GK – dodana možnost prenosa PRFC po partnerjih.  Profitni center, ki bo 

vnesen v matičnih podatkih partnerja (slika spodaj) se bo evidentiral na knjižbah 
kontov 1200 in 7….  
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Opomba:  

Vrstni red privzemanja profitnih centrov: 
- iz partnerja,  
- iz poslovnega prostora, 
- iz šifranta dokumentov (290). 

 

FAKTURIRANJE  
 

1. Dodano je novo polje za vnos identifikacijske številke kreditorja, ki ga banka zahteva pri 
uvozu direktnih obremenitev (XML datoteka). Vnosno polje se nahaja na maski 

podatkov podjetja (gumb   oz. »Nastavitve  Podatki o podjetju«), kjer v polje   
»Konstanta kreditorja za direktne obremenitve:« vnesete vašo identifikacijsko 
številko.  
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06.10.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 
1. Dodane so nove vsebine za dnevno poročanje preko e-pošte. V kolikor na vašem 

profilu kliknete na gumb  »Nastavitev dnevnega poročanja«,  

 

 

se v seznamu prikaže dodaten nabor vsebin, katere je možno označiti za poročanje. 

 

Nadgrajena je vsebina 'Kazalniki poslovanje', kjer je dodano poročilo »Kazalnik 
plačilna sposobnost«. Na vsebini 'Zapadle obveznosti do dobaviteljev' se poleg 
številčnih vrednosti, poročilo posreduje tudi grafično. 
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KNJIGA POŠTE  
 

2. V jutranji e-pošti, s katero se obveščajo uporabniki glede nepotrjenih dokumentov  v 
knjigi pošte, je dodana povezava do teh dokumentov za vsako posamezno podjetje, 

 

 
3. Bančni izpiski in knjiga pošte: V kolikor se v knjigo pošte (kp@accbox.net) v eni e-

pošti pošlje več bančnih izpiskov (XML-jev) hkrati, se v »knjigi prejete pošte« vsak 
bančni izpisek shrani, kot svoj oz. ločen dokument.  

 
4. V »knjigi izdane pošte« se na dialogu hitrega vnosa računa v polje »Dat iz/pr« 

predlaga polje »Datum dokumenta« iz vnosne maske izdanega računa.  

V kolikor na vnosni maski izdanega računa kliknete na gumb »Poknjiži račun«,  
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se na dialogu »hitrega vnosa računa« v polje »Dat. iz/pr:« predlaga »Datum 
dokumenta:« izdanega računa. Glede na ta datum se predlaga tudi davčno obdobje.  

 

 

5. V »knjigi prejete pošte« je na vnosni maski računa dodano polje »BIC«.  

 

 

V kolikor na vnosni maski poleg polja »BIC« kliknete na lupo , se prikaže dialog, na 
katerem lahko izberete IBAN in BIC, ki se bo upošteval pri pripravi UPN naloga.  

 

 

6. Ob kliku na gumb »Pripravi UPN« se sedaj z računa poleg privzetega IBAN-a in BIC-a, 
predlaga tudi tekst in št. dokumenta v polju »Namen / rok plačila«.  
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FAKTURIRANJE  
 

1. Na seznamu računov je možno dodati stolpec »datum plačila.   

 

 

Stolpec »Datum plačila:« se vklopi na gumbu  »Stolpci« v desnem zgornjem delu 
okna seznama  računov.  
 

eNAROČANJE 
 
1. Izdelan je izpis 'Naročilo dobavitelju' 
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08.09.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 
1. Šifrant partnerjev – dodajanje novega partnerja – BIC banke 

Pri dodajanju partnerja iz skupne baze partnerjev, se glede na TRR, evidentira tudi 
ustrezna oznaka banke (BIC). Funkcionalnost je aktualna predvsem za uporabnike, ki 
izvajajo posredovanju računov preko UJPNet-a, kjer je ta podatek obvezen. 

 

GLAVNA KNJIGA 
 
4. Dodana je nova vrsta knjižbe 305 - PR  76.a / vstopni davek , ki se ne odbija – 

splošna stopnja: 

 

 
Vrednosti knjižb se zapisujejo v: 
Knjiga P-RAČ – osnova  v rubriko 9a, davek  v rubriko 17a 
DDV-O obrazec – osnova v 31a.  

 
5. Dodana je nova vrsta knjižbe 306 - PR  76.a / vstopni davek , ki se ne odbija – 

znižana stopnja: 

 

 
Vrednosti knjižb se zapisujejo v: 
Knjiga P-RAČ – osnova  v rubriko 9a, davek  v rubriko 17b 
DDV-O obrazec – osnova v 31a.  
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6. Dodana je nova vrsta knjižbe 406 - Uvoz / obračunani DDV na podlagi  samo 
obdavčitve od uvoza – splošna stopnja: 

 

 

Vrednosti knjižb se zapisujejo v: 

    Knjiga P-RAČ – osnova  v rubriko 8 in 18, davek  v rubriko 18a 
DDV-O obrazec – davek v rubriko 26.  

  

 

7. Dodana je nova vrsta knjižbe 407 - Uvoz / obračunani DDV na podlagi  samo 
obdavčitve od uvoza – znižana stopnja: 

 

 

Vrednosti knjižb se zapisujejo v: 

    Knjiga P-RAČ – osnova  v rubriko 8 in 19, davek  v rubriko 19a 
DDV-O obrazec – davek v rubriko 26.  
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8. Knjiženje prejetega računa uvoz – samo obdavčitev 

Za vrsto računa "Prejeti računi - uvoz" je na hitrem vnosu računa narejen 
avtomatizem (podobno kot za 76.a člen) – za izdelavo temeljnice. Vzorec za Vrsto 
računa 'PR_UVOZ' je bil spremenjen na način da vsebuje nove kombinacije vrst knjižb , 
ki so potrebne za knjiženje takšnega računa. To pomeni, da sistem samodejno davek 
od uvoza in obračunani DDV na podlagi uvoza razknjiži na breme in dobro. 
 

 

 

 

9. Na meniju »Poročila  Plačilni opomini je v delu, kjer se prikazuje privzeti tekst 
spodaj in zgoraj, dodan gumb »T« . Ta vam omogoča izbor želenega teksta iz šifranta 
tekstov. 
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10. V primeru ročnega zapiranja plačil ob knjiženju bančnega izpiska banke je 

uvedena novost. V oknu  za odprte postavke se za  postavke, ki so na ne-knjiženih 
temeljnicah banke (vključno s knjižbami na temeljnici, ki jih trenutno vnašate) obarvajo 
sivo, kar pomeni, da so "rezervirane" oz. že pripravljene za plačilo na eni od ne-
knjiženih temeljnic. 

 

 

11. Na meniju Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) smo dodali novo funkcionalnost, ki 
vam omogoča pregled zgodovine priprave nalogov. V stolpcu 'Št.UPN' vam sistem prikazuje 
z vrednostjo od 0 dalje kolikokrat je bil za posamezno obveznost že pripravljen UPN nalog. 

Vrednost 0 pomeni, da nalog za obveznost še ni bil pripravljen. 

 

Ob pripravi nalogov v xml datoteko se zapiše zaporedna številka poizkusa. 

 

V primeru, da na seznamu izberete obveznost za katero ste že pripravili nalog , vas sistem 
na to opozori s sledečim opozorilom: 

 

 

12. Algoritem za priprava UPN – nalogov je dopolnjen, da v kolikor gre za plačilo 
računa, ki je prišel iz modula Knjiga pošte (KP), se IBAN predlaga iz polja IBAN, ki je bil 
vnesen v  KP. Dobavitelj namreč v eRačunu lahko vpiše želeni IBAN, na katerega naj se 
račun plača, ni pa nujno, da je ta  vpisan tudi v šifrantu partnerja. 
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13. Dodana je funkcionalnost priprave plačilnega naloga na meniju Davčne evidence 
  DDV-O. Nalog se pripravi  s klikom na gumb "UPN nalog". Gumb "UPN nalog" je 
viden samo v primeru, ko je  polje "Obveznost DDV" večja od 0.  

 

V primeru, da je UPN nalog že shranjen na obrazcu DDV-O, se ob kliku na gumb "UPN 
nalog" ne kreira nov, temveč odpre stari, pri čemer se ažurira vrednost v polju Znesek 
in Datum. Pri generiranju UPN naloga se privzeto zapišejo vrednosti: 
 

  - Kat. namena: GOVT - Plačilo v dobro/breme držav. organa 
 - Koda namena: TAXS - Plačilo davka 

  - Znesek: vrednost polja "Obveznost DDV" 
  - Datum: trenutni datum 
  - Bic: BSLJSI2X 
  - Iban: SI56 0110 0888 1000 030 
  - Referenca:  SI19  davč.št.-62006 
  - podatki o prejemniku:  PDP - PRORAČUN DRŽAVE, Ljubljana 
  - Namen/rok plačila - Plačilo računa 
 

14. V meniju Dokumenti  Knjiženje  je za dodajanje knjižb dodana nova kombinacija 
hitrih tipk in sicer »CTRL + K« (nova knjižba!). 

 

15. V meniju Nastavitve  Parametri  sekcija Hitri vnos računa je sedaj dosedanji 
parameter'Prikazuj polji nalog in prfc na postavkah' vnosa račun ločen. In sicer je sedaj 
omogočena ločena nastavitev prikazovanja PRFC in naloga. 
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16. Ob uvozu bančnega izpiska je spremenjena barva »statusa 8« iz zelene v modro. V 

kolikor na menijski vrstici »Uvozi/Izvozi – Uvoz ISO-SEPA izpiskov«, uvozite bančni 
izpisek, ki vsebuje postavko za katero je program našel odprto postavka z navedenim 
sklic-om, partnerjem, kontom, ter enakim zneskom, se ta sedaj obarva z modro barvo 
»Status 8«.   

 

Opomba:  
 
Status7 (Modra), za postavko je program našel odprto postavko z navedenim sklic-om, 
partnerjem in kontom, vendar se zneski ne ujemajo. V tem primeru postavka vsebuje 
pomanjkljivo plačilo, preplačilo ali neko združeno plačilo, katerega razdelite na več 
odprtih postavk.  

 
Status9 (Zelena), barva je sedaj rezervirana za ročni pregled postavke. V kolikor na 
vnosni maski postavke kliknete na gumb »Shrani«, program postavko obarva v zeleno 
ter ji dodeli status 9. 
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KNJIGA POŠTE  
 

1. Za uvožene eRačune je dodana  možnost vklopa/izklopa avtomatskega polnjenja polja 
vzorec na vnosni maski dokumenta. Ob kliku na gumb »Uvozi eRačune« je sedaj ob 
prenosu eRačunov na podlagi izbrane opcije, polje vzorec prazno ali napolnjeno s 
podatki iz opisa (za katerega prav tako vklopite/izklopite polnjenje polja).    

 

Opcija je privzeto vklopljena v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), 
kjer za izklop avtomatskega polnjena obkljukate možnost »Avtomatsko polnjenje 
vzorca«. 
 

2.  Dodana je možnost avtomatskega uvoza bančnih izpiskov iz modula Knjiga pošte v 
modul Glavna knjiga. V kolikor v modul Knjiga pošte (kp@accbox.net) pošljete bančni 
izpisek v XML obliki, se ta shrani med »Prejete dokumente« ter obenem avtomatsko 
prenese v modul Glavna knjiga. Poslan bančni izpisek je računovodji dostopen v 
modulu Glavna knjiga na menijski vrstici »Uvozi/Izvozi – Uvoz ISO-SEPA izpiskov«.  

 

Opcija se vklopi v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v polju 
»Dokument za prejeti bančni izpisek:« iz spustnega seznama izberete privzeti 
dokument za avtomatsko shranjevanje in uvoz bančnih izpiskov.  
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3. Dodan je avtomatski zajem zahtevkov iz UjpNet-a/BizBox-a. V kolikor prejeti XML 
(eRačun) vsebuje vrsto računa 382 ali 387  (primer: <VrstaRacuna>382</VrstaRacuna>) 
se ta avtomatsko obdela in shrani  kot zahtevek.   

Opcija se vklopi v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v polju 
»Dokument za zahtevek:« iz spustnega seznama izberete privzeti dokument za 
avtomatsko obdelavo zahtevkov.   

 

 

 

4. Sistem za obdelavo dokumentov DOCBOX  pri obdelavi neustreznega dokumenta 
pošlje tudi obvestilo o zavrnitvi dokumenta. V kolikor ste v knjigo pošte (DOCBOX) 
poslali dokument, ki ni ustrezen/berljiv oz. je pomanjkljiv, ga je avtomatizem (AIDE) 
zavrnil in označil, kot »6-Zavrnjen/storniran/neustrezen«.  Sedaj poleg spremembe 
statusa dokumenta, na vaš elektronski naslov pošlje tudi povratno obvestilo o 
neustreznosti dokumenta.  

 

5. V jutranji e-pošti, s katero s katero se obveščajo uporabniki glede nepotrjenih 
dokumentov v knjigi pošte, so navedena tudi podjetja, na katerih se ti dokumenti 
nahajajo. 

 
Obvestilo pri pošiljanju je namenjen predvsem podjetnikom in računovodjem, ki 
upravljajo z večjim številom podjetij oz. licenc.  
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OSNOVNA SREDSTVA 
 

1. Ob vnosu nove vrste prometa ali nove amortizacijske skupine na glavni licenci (licenci 
vašega računovodstva) se na novo vnesena vrsta prometa oz. amortizacijska skupina 
zapiše tudi v šifrant preostalih licenc (vaših strank).  

 

V kolikor v desnem zgornjem kotu programa iz spustnega seznama podjetij izberete 
naziv vaše glavne licence (navadno je to licenca vašega računovodskega podjetja), ste 
se z izbiro postavili na tako imenovano »glavno licenco«.  

 

V primeru, da na vnosni maski »Šifranti  Vrste prometa   Nov« vnesete novo vrsto 
prometa,  



   
 

Stran 215/443 

 

se bo ta ob kliku na gumb »Shrani«, shranila tudi na »Šifranti  Vrste prometa« 
vseh ostalih podjetij (na licence vaših strank). Enako velja tudi za novo vnesene 
amortizacijske skupine.  

 

2. V kolikor v modulu Glavna knjiga na vnosni maski temeljnice priložite dokument, se 
priložen dokument ob vnosu novega osnovnega sredstva shrani tudi na vnosno masko 
osnovnega sredstva.  

Na vnosni maski temeljnice novega osnovnega sredstva, kjer se nahaja zavihek 
»Priloge«, priložite vse dokumente, ki jih želite prikazovati tudi na maski novega 
osnovnega sredstva. 

 

Ob kliku na gumb »Novo OS« se prikaže vnosna maska, katero napolnite s potrebnimi 
podatki ter spremembe shranite.  

Opomba: Priloge na osnovnem sredstvu so vidne šele ob kliku na gumb »Shrani« (s 
slike spodaj je razvidno, da je v času vnosa podatkov št. prilog 0). 
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Ko je novo osnovno sredstvo vneseno in shranjeno, lahko s klikom na zavihek 
»Priloge«, dostopate do priloženih dokumentov.  

 

 
FAKTURIRANJE  
 

1. Ob izdaji eRačunov je dodana možnost pošiljanja vizualizacijske datoteke. V kolikor 
prejemniki vaših eRačunov, poleg eRačuna in vizualizacije v PDF obliki od vas zahtevajo 
tudi vizualizacijsko datoteko .XSLT (vizualizacija eRačuna v brskalniku, tudi če ni 
internetne povezave) lahko le to omogočite za vsakega prejemnika posebej. 

Opcija se vklopi na vnosni maski partnerja »Šifranti  Partnerji«, kjer na zavihku 
»Kupci/dobavitelji« obkljukate »Dodaj vizualizacijsko datoteko pri pošiljanju 
eSloga«. 
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2. Dodan je kumulativni prikaz prodaje po posameznem partnerju. Do poročila dostopate 
preko menijske vrstice »Poročila  Artikli in storitve  Kumulative po partnerjih«. 
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14.07.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki  
 

 

SPLOŠNO 

 

1. Dodana je možnost izbire vsebine avtomatskega dnevnega poročanja na 
elektronsko pošto.  

 
Preko menija »Moj profil« se odpre vnosna maska,  na kateri se desno od vnosa e-
naslova, nahaja gumb »Nastavitev dnevnega poročila«. 

 
Ob kliku na gumb se prikaže pogovorno okno, na katerem se označijo poročila, katera 
AccountingBox vključi v PDF dokument, ki se dnevno pošlje na vneseni elektronski 
naslov. 
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GLAVNA KNJIGA 

1. Ob spreminjanju podatkov  v šifrantu kontnega okvirja je sedaj možno te podatke 
samodejno ažurirati tudi za vsa naslednja (že odprta) poslovna leta.  

 

 

2. Na menijski vrstici je ob gumbu »Nov« dodan spustni meni, ki omogoča: 
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- Nov: odpre standardno masko vnosa temeljnic  

- Nov račun: odpre masko hitrega vnosa računa  
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3. Dodana je nova vrsta knjižbe 219 – Nabavna vrednost nepremičnin (neobdavčeno).  

 
Vrednosti knjižb se zapisujejo v: 

Knjiga P-RAČ – Rubrika 15 

DDV-O obrazec – Rubrika 34  

Opomba: Upošteva se znesek v BREME in DOBRO. 

 

4. Na meniju »Uvozi/izvozi  Izvoz ePobot (Ajpes)« je na vnosni maski pobota na 
zavihku »Računi« dodana možnost izbire stolpcev interna številka in številka veze.  
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5. Priprava poročila plačilni opomini sedaj ob generiranju pripravi ločene PDF-je 
za posameznega partnerja na seznamu 'Postavke', ki se nahaja levo spodaj.. Na ta način 
vam je omogočeno lažje in hitrejše pošiljanje opominov preko el.pošte. V primeru , da 
bi opomine želeli tiskati pa enostavno označite vse postavke na seznamu in izberite 
možnost 'Natisni'. 

 

 

6. Na meniju »Poročila  Plačilni opomini«  se na vnosni maski, v kolikor gre za tujega 
partnerja, ob shranjevanju oz. tiskanju opomina izpiše tudi naziv države. 
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Naziv PDF datoteke plačilnih opominov se sestavi iz:  
»naziv partnerja + naziv iz glave vnosne maske plačilnih opominov« 

 

 

 

7. Na meniju »Poročila  Kartica kontov«  je dodano grupiranje podatkov na 
štirimestne evidenčne konte.  

 

 
 

8. Na meniju »Poročila  Odprte postavke – kumulative po partnerjih« se ob dvokliku 
na enega izmed partnerjev,  prikažejo odprte postavke le za izbranega partnerja.  

Opomba: Na odprte postavke izbranega partnerja se prenesejo tudi vsi filtri, ki so bili 
nastavljeni na samem kumulativnem poročilu. 

 

9. Na seznamu Dokumenti – Knjiženje je sedaj možno tiskanje več različnih temeljnic 
hkrati. 
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10. Na vnosu podatkov partnerja je dodana možnost vnosa 'Reference prejemnika'. V 
primeru, da za partnerja pripravljate UPN ročno (primer plačila obveznosti za DDV  
FURS)  vam sistem sedaj lahko vzame privzeto vrednost , ki jo predhodno vnesete v 
novo dodano polje. 

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

1. V glavno knjigo je sedaj možno prenesti račune tudi  po profitnih centrih. 
Na meniju »Šifranti  Dokumenti« je na vnosni maski posameznega dokumenta na 
zavihku »GKS« dodano novo izbirno polje »PRFC:«. V kolikor je PRFC vnesen, se ob 
prenosu dokumentov v modul Glavna knjiga, le ta zapiše na vseh prihodkovnih kontih 
(neto vrednosti). 

 
Enaka možnost je dodana tudi v šifrantu poslovnih prostorov »Šifranti  Poslovni 
prostori«. 
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Pri prenosu v glavno knjigo se PRFC vzame iz ustreznega poslovnega prostora. V kolikor 
ni vnesen, se vzame iz šifranta dokumentov.  

 
 

FAKTURIRANJE 

1. Na vseh seznamih dokumentov  (podmeniji menija »Dokumenti«) je dodan nov stolpec 
»Posredovan«, kjer se prikazuje  kronologija posredovanja posameznega dokumenta:  

 

 

2. V glavno knjigo je sedaj možno prenesti račune tudi  po v naprej definiranem 
profitnem centru. 
Na menijski vrstici »Šifranti  Dokumenti« je na vnosni maski posameznega 
dokumenta na zavihku »GKS« dodano novo izbirno polje »PRFC:«. V kolikor je PRFC 
vnesen, se ob prenosu dokumentov v modul Glavna knjiga, le ta zapiše na vseh 
prihodkovnih kontih (neto vrednosti).  

 

 

Pri prenosu v glavno knjigo se PRFC vzame iz same postavke. V kolikor ni vnesen, se 
vzame iz šifranta dokumentov.  
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KNJIGA POŠTE  
 

1. Dodana je kontrola podvojenih prejetih dokumentov z enakim partnerjem in enako št. 
dokumenta. Kontrola se vklopi v šifrantu dokumentov (Šifranti  Dokumenti) na 
dokumentu za prejeti račun.  

 

 

2. Dodana je možnost izbire privzetega referenta . V kolikor se prejeti računi  avtomatsko 
privzemajo iz UJPNet-a ali BizBox-a, se na dokumentih evidentira referent, kot je 
vnesen v parametrih. S tem sedaj preprečimo, da bi dokumenti ostali brez vnesenega 
referenta in posledično brez avtomatskega jutranjega obveščanja o nepotrjenih 
dokumentih. 

Vnos privzetega referenta v meniju »Nastavitve  Parametri«:  
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Opcija se vklopi v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer v polje 
»Privzeti referent:« iz spustnega seznama izberete privzetega referenta.  
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15.06.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki 

 

GLAVNA KNJIGA 

1. Na temeljnici izdanega računa (modul Fakturiranje in Davčna blagajna), za katerega je 
bil izdan avansni račun v preteklem davčnem obdobju, se na temeljnicah evidentira 
davčno obdobje v katerem je bil račun izdan ter na stornu avansnega računa  
obračunsko obdobje izdanega računa. 

 

 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

1. Dodano je novo poročilo »Seznam računov«, do katerega dostopate preko menijske 
vrstice »Poročila  Seznam računov«.  

 
 

Poročilo omogoča izpis obrazca oz. blagajniškega dnevnika za poljubno izbrano 
obdobje in napravo. 
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FAKTURIRANJE 

1. Dodana možnost izdaje zahtevkov.  

 
 

V kolikor se na vnosni maski računa označi polje »Zahtevek« se ob tiskanju ali 
posredovanju izdela zahtevek. Opcija izdaje zahtevkov se vklopi/izklopi v parametrih 

(gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer se za prikaz izbirnega polja na vnosni 
maski računa obkljuka »Uporaba zahtevkov«.  
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KNJIGA POŠTE  
 

2. Na vnosni maski dokumenta v knjigi »Prejetih« in »Izdanih« dokumentov je 
omogočen avtomatski prenos teksta prve postavke v polja »Opis«  

 

Opcija se vklopi/izklopi v parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer 
se za vklop obkljuka »Samodejni zapis polja opis«. 

 

 
 
 

3. Parameterizirana je vidnost vnosnega polja »Vzorec«, ki se prikazuje na vnosni maski 

»Prejetih« in »Izdanih« dokumentov. Opcija se vklopi v parametrih (gumb   oz. 
»Nastavitve  Parametri«), kjer se obkljuka »Prikaz vzorca«. 
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eNAROČANJE 

 

Izdelan je modul eNaročanje, preko katerega je omogočeno spletno naročanje in 
rezervacija blaga/artiklov neposredno v ERP sistem dobavitelja. Kupcu je omogočena 
izbira artiklov s pomočjo štirih neodvisnih skupin in hkrati on-line vpogled v zaloge 
posameznega artikla.  

Za vse dodatne informacije pošljite ePošto na podpora@pronet-kr.si ali pokličite na 04 2 
800 800. 

 

V nadaljevanju nekaj slik iz modula 'eNaročanje'. 

Izbira artiklov po skupinah: 
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Prikaz on-line zalog: 

 

 

Dodatni komentar k naročenemu artiklu: 

 

 

ePoštno sporočilo o oddanem naročilu: 
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02.06.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki 

 

SPLOŠNO 

1. Na delovni tabli se sedaj v t.i. 'widgetu' »Fakturirana realizacija po mesecih – 
seznam:«  in »Fakturirana realizacija po mesecih – seznam (neto):«, prikazuje 
promet zadnjih 12 mesecev.  

 
 

GLAVNA KNJIGA 
 

1. Poročila Kumulative kontov   V primeru filtriranega poročila »kumulative 
kontov« se ob dvokliku  na posamezno postavko odpre kartica konta z enakimi filtri, 
kot na Kumulativi kontov.  
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FAKTURIRANJE 

1. Prenos storno avansnega računa v glavno knjigo. V kolikor je račun povezan z 
avansnim računom, se hkrati s prenosom računa, prenese v GK še storno avansni 
račun. Pred tem pa seveda morajo biti vneseni ustrezni konti v šifrantu dokumentov 
»Šifranti  Dokumenti  Avansni račun«. 

 

 
KNJIGA POŠTE  
 

1. Na vnosni maski »Prejetih« in »Izdanih« dokumentov je spremenjen vrstni red 
vnosnih polj Vzorec, PRFC in Nalog, ki se sedaj nahajajo pod poljem Opis. 

 
Ob prvem vnosu v polje »Opis:«  se ta vsebina predlaga tudi v »Vzorec« (prepišejo se  
le črke). 
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DAVČNA BLAGAJNA 
 

4. Izpis A4 računa za davčnega zavezanca.  V kolikor je na računu vnesen kupec, ki je 
preko šifranta partnerjev definiran kot davčni zavezanec, se v vrednosti postavkah 
(cena in znesek)  izpisujejo brez DDV-ja. 

5. Dodana je možnost generiranja temeljnic za posamezne račune. Opcija se vklopi v 

parametrih (gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer se obkljuka 
»Prenašanje posameznih računov«. 

 
V kolikor je ta možnost označena, se ob zaključku blagajne v modulu »Glavna knjiga«, 
generira temeljnica za vsak račun posebej. Če  te možnosti nimamo vklopljene, se 
računi, kjer kupec ni vnesen, združijo v eno samo temeljnico.  

 

6. Na avansnem računu (»Dokumenti  Avansni računi  Nov«)  je sedaj obvezen vnos 
kupca preko šifranta.  
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Kupec mora imeti v šifrantu vneseno povezavo na partnerja:  

                         

Razlogi za to pravilo je potreba po ustreznih knjižbah v glavni knjigi. Vsak avansni 
račun se v GK prenese samostojno. Po izdaji računa,  se poleg samega računa v 
celotnem znesku,   avtomatsko prenese še temeljnica storna avansnega računa.  
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18.05.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki 

 

SPLOŠNO 

1. Na delovni tabli je 'widget' oz. komponenta »Fakturirana realizacija (FA) – seznam« 
preimenovana v »Fakturirana realizacija po kupcih - seznam« . 

 

GLAVNA KNJIGA 
 

10. Avtomatizem za knjiženje računov , ki so bili plačani z gotovino oz. kartico.  preko  
gumb »Gotovina« je dopolnjen. Sedaj se na vnosni maski oz. postavkah hitrega 
vnosa računa (dialoga) za postavki z vrstama knjižb »990« in »991«, dialog pri 
knjiženju postavk (saldakontov) uporabi: 

»990« - Partnerja, ki je v glavi hitrega vnosa računa (dobavitelj) 
»991« - Ponudi vnosno polje partnerja (plačnika/kupca) 
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2. Uvedena je nova funkcionalnost Poročila  Dvostranske kompenzacije in sicer je 

sedaj možno pripraviti poročilo, ki ste ga do sedaj pripravljali ročno. Program iz kontov 
ki so našteti kot pobot obveznosti/terjatve, pripravi seznam za obojestranski pobot . 
Poleg tega je v Šifrantih  Teksti možno prednastaviti tekst spodaj in zgoraj po istem 
postopku tako kot ste vajeni npr pri IOP obrazcih oz Plačilnih opominih. Nastavitev 
kateri tekst je privzet se nahaja na Nastavitve  Parametri.   
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FAKTURIRANJE 

1. Dodana možnost kopiranja računa v osnutek ali v račun.  

Na vnosni maski računa sta na spustnem seznamu gumba »Kopiraj« dodani dve novi 
možnosti: 

- Kopiraj v račun 
- Kopiraj v osnutek  

 
Več glede osnutkov si lahko preberete v opisu prejšnje verzije. 

 

 

2. Vnos novega računa.  
Na novem računu se v polje »Datum opr. storitve do« avtomatsko predlaga sistemski 
datum oz. »Datum dokumenta«. Po spremembi »Datum dokumenta« se ažurira tudi 
»Datum opr. storitve do«. 
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3. Na t.i. »Enostaven vnos računa« sta bila na specifikacijo računa dodana vnosa dveh 

novih podatkov, PRFC in nalog. Vnosa se vklopita/izklopita v parametrih  
(Nastavitve  Parametri) 

 

 Primer vnosa na računu: 

       

 

4. V modulih »Fakturiranje« in »Davčna blagajna« se na izpisu računov podatek  »Partner 
- naziv 2:« izpisuje odebeljeno oz. enako, kot osnovni naziv kupca.  
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KNJIGA POŠTE  
 

1. Na vnosni maski dokumenta v »Knjiga prejete pošte« in »Knjiga izdane pošte« je ob 
kliku na gumb »Likvidatura« optimizirana hitrost odpiranje dialoga hitrega vnosa 
računa. 

 

2. Na vnosni maski dokumenta v »Knjiga prejete pošte« sta dodani dve novi polji: 
Datum zapadlosti in »Valuta. 

 
       Pri Likvidaturi se vrednost polja »Datum zapadlosti:« predlaga na glavi dialoga 

hitrega vnosa računa v polje »Valuta« (do sedaj se je predlagala vrednost polja 
»Predviden datum plačila:«). 
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3. Dodana je možnost vnosa dokumentov v tujih valutah. Opcija se vklopi v parametrih 

(gumb   oz. »Nastavitve  Parametri«), kjer se obkljuka »Vnos vrednosti in 
datuma tečaja«. 

 
      Vnos prejetega računa v s poljubnim tečajem: 

 

 

4. Na vnosu »knjige prejete pošte« in »knjige izdane pošte« je spremenjena logika vnosa 
in izračunavanja vrednosti  »Znesek neto:« in »Znesek DDV:«. Sedaj se vnaša 
»Znesek DDV:« , avtomatsko pa se izračuna vrednost »Znesek Neto:«, ki je  »Znesek 
v domači valuti« minus »Znesek DDV« . 
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5. Na dokumentu prejete/izdane pošte je dodana možnost zajema podatka »Znesek za 
plačilo« 

Vnos se lahko poljubno vklopi/izklopi s strani uporabnika v parametrih : 

 

 

Parameteriziral se je prikaz vnosnih polj »Namen«,  »PRFC«,  in »Nalog«.  Vnos se lahko 

poljubno vklopi/izklopi s strani uporabnika v parametrih : 
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6. Na seznamu »Knjiga prejete pošte« in seznamu »Knjiga izdane pošte« je dodan nov 
stolpec »Zadnji komentar:«. 

 
 

       Vsebina se prikazuje iz zadnjega komentarja, ki je bil vpisan ob potrjevanju dokumenta. 

 
        

Iskanje oz. filtriranje je omogočeno na enak način, kot velja za ostala polja v seznamih 
Primer: »Manjkajoči sklic« 
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OSNOVNA SREDSTVA  

1. Na menijski točki »PoročilaKumulative osnovnih sredstev« je na filtru seznama 
osnovnih sredstev dodana možnost filtriranja »Aktivni na dan:«. Ob vnosu poljubnega 
datuma se na poročilu prikažejo le tista osnovna sredstva, ki so aktivna na izbrani 
datum: 

- Osnovno sredstvo je bilo nabavljeno pred vnesenim datumom. 
- Osnovno sredstvo ni bilo odpisano ali prodano pred vnesenim datumom. 
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20.04.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki 

 

SPLOŠNO 
1. Delovna tabla in widgeti 

Na delovni tabli sta t.i. 'widget-a' oz. komponenti »Delež prodaje kupcev – seznam (neto):« 
in »Delež prodaje kupcev – seznam:« spremenjena v »Fakturirana realizacija (FA)« in 
»Prodaja po kupcih (GK)«. Dosedanja stolpca »Znesek tekoči« in »Znesek – pretekli« 
na widgetih smo preimenovali v »Znesek 2016(tekoče leto)« in »Znesek 2015(preteklo 
leto)«.  
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2. Na gumbu  »Nastavitve  Parametri« je v sekcijo Filtriranje zapisov dodana 
možnost, ki okno za filtriranje podatkov ob kliku na gumb »Uporabi« pusti odprto, hkrati 
pa je v ozadju omogočeno ažuriranje seznamov in dokumentov.     
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GLAVNA KNJIGA 

 
1. V kolikor sta na vnosni maski oz. postavkah hitrega vnosa računa prisotni postavki z 

vrstama knjižb »990« in »991«, se ob spremembi zneska v glavi računa le ta prepiše tudi 
na ti dve knjižbi.  

 
 

 
 

FAKTURIRANJE 
 

1. Dodana je možnost shranjevanja osnutkov računov 

Na vnosni maski novega računa je na spustnem seznamu gumba »Shrani« dodana možnost 
»Shrani kot osnutek«.  

 

 

Ob kliku na gumb »Shrani kot osnutek« se dokument shrani kot 
osnutek in dobi začasno interno številko dokumenta z obliko 
'OSNUTEK_interna številka' . 
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Iz osnutka izdelamo račun na način, da na spustnem meniju »Shrani« izberemo možnost 
»Shrani kot račun«. Dokument bo dobil naslednjo zaporedno številko. Tu moramo paziti, da 
ustrezno spremenimo (če je potrebno) vse datume. 

 

 
 

2. Kopiranje računov in možnost izbire cen 
Na vnosni maski novega računa se ob kliku na gumb »Kopiraj« odpre dialog, ki ponudi 
dve možnosti načina kopiranja in sicer: 

 
 

- »Kopiraj postavke s cenami iz prodajnega cenika«, ki na podlagi datuma računa 
postavke ažurira tako, da v ceno postavke prepiše/vnese ceno iz prodajnega cenika.    

- »Kopiraj postavke s cenami s kopiranega dokumenta«, ki obdrži ceno postavk z 
originalnega oz.kopiranega računa. 
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3. Spreminjanje artiklov/storitev na vnosu dokumenta 

V kolikor na obstoječi postavki zamenjamo artikel/storitev, se na postavki več ne pobrišejo 
podatki: dodatni opis artikla/storitve, količina, popust. Pri zamenjavi artikla se ažurirajo 
samo podatki, kot so označeni na sliki spodaj. 

 

 

 

 

  

 

4. Kontrola podatkov za eRačun 
V meniju »Šifranti Partnerji« je na vnosni maski partnerja na zavihku 
Kupci/dobavitelji dodana možnost vklopa kontrol podatkov partnerja, ki so zahtevani pri 
pošiljanju eRačunov po eSlog standardu. Ko se podatki partnerja shranijo, se preveri 
pravilnost vnosa in eventuelne pomanjkljivosti javijo vnašalcu. Primer: 

 
Na istem zavihku se je vnos podatka v polje »Vrsta podatka prejemnika« spremenil na 
način, da je vsebino možno izbrati iz spustnega seznama. V primeru, da je kontrola 
dodatnih podatkov pri pošiljanju eSloga aktivirana, je za vse vrste podatka prejemnika 
(razen za vrsto GN ali VA) potrebno vnesti tudi »Podatek prejemnika:« 

Navedena sprememba je aktualna za vse uporabnike, ki izvajate pošiljanje e-računov preko 
ponudnikov za posredovanje e-računov (ZZINet/BizBox, UJPNet,..)  
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KNJIGA POŠTE  

1. Ob pošiljanju dokumenta tipa XML. (eSlog in Simobil-eSlog) v knjigo pošte avtomatizem 
(AIDE - Artificial Intelligence data extraction) na menijski vrstici »DokumentiKnjiga 
prejete pošte« za vsak poslan XML izdela in napolni dokument z vsebovanimi podatki 
poslanega XML-ja. Vsak avtomatsko obdelan dokument na seznamu »knjige prejete pošte« 
se obarva z oranžno barvo.   

 
Zaradi doslednosti pri prejemanju dokumentov po eSlog standardu in sami izdelavi UPN 
nalogov je na vnosni maski dokumenta »knjiga prejete pošte« dodano novo izbirno 
polje »Namen:«  
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2. Zaradi prejemanja neželenih ePoštnih sporočil,  je na e-naslovu kp@acccbox.net 
implementiran avtomatizem, da zavrne vsako prejeto ePošto, v kolikor se v njej nahaja 
priloga tipa  zip, exe, tar, rar, arj in msi.  

 

3. Na gumbu  »Nastavitve  Parametri« so dodane možnosti »Vnos valute v knjigi 
prejete pošte«, »Vnos tečaja in zneska tečaja« in »Prikaz zneska v domači valuti«, ki na 
vnosni maski dokumentov »knjige prejete pošte« in »knjige izdane pošte« omogočajo 
vnos in ažuriranje dokumentov v tujih valutah.  

 

 
 

Hkrati je na menijski točki »Šifranti« dodana menijska vrstica »Tečajna lista«, ki ob 
kliku na gumb »Prenos z interneta« omogoča prenos tečajne liste na dnevni ali letni 
ravni.  

   

 
 

 

Ob izbiri vseh treh možnosti se na vnosni maski dokumentov prikažejo dodatna vnosna 
polja in sicer: 

- Valuta: vnos valute dokumenta 
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- Datum tečaja: vnos datuma tečaja 

- Tečaj:  predlaga se zadnji vneseni tečaj s tečajne liste do vnesenega datuma tečaja 

- Znesek dokumenta: znesek dokumenta v tuji valuti iz katerega se avtomatsko 
izračuna znesek v domači valuti po vnesenem tečaju  

 
 

OSNOVNA SREDSTVA  

1. Na menijski točki »DokumentiZačasni obračun amortizacije«  se na maski 
začasnega obračuna ob kliku na gumb »Natisni« izpiše tudi nabor filtrov s katerimi ste 
podatke filtrirali. 
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Izpis: 

 
2. Ob vnosu drobnega inventarja oz. OS , ki se v trenutku nabave amortizirajo v 

celoti(AM stopnja na osnovnem sredstvu = 100%)  smo dopolnili logiko načina odpisa. 
Program sedaj ob vnosu prometa 'nabava' izračuna 100% amortizacijo in le to zapiše kot 
promet. V naslednjem koraku pa doda nato promet tipa ostalo. 
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23.03.2016   AccountingBox / spremembe in dodatki 

 

SPLOŠNO 
1. Na delovni tabli je t.i. 'widget' oz. komponenta »Stanje projektov – seznam:« spremenjena 

v »Stanje projektov po PRFC – seznam:«. Dosedanji stolpec »Nalog« in seštevek po 
njem, je  zamenjan s stolpcem in seštevkom po PRFC – profitni centri.  

 
 
 

2. Filtriranje podatkov v seznamih. V kolikor so podatki v seznamu filtrirani, se sedaj 
poleg opozorila »Podatki so filtrirani«, lijak oz. filter se obarva z rumeno podlago.  

 
 

 
 

GLAVNA KNJIGA 

1. Bližnjica na tipkovnici »CTRL + R«, ki odpre dialog za hitri vnos računa, je zaradi 
nestandardnega delovanja nekaterih brskalnikov, spremenjena v »CTRL + Q«.  
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FAKTURIRANJE 
1. Ob tiskanju računa se na izpisu partnerja predlaga poštna številka in naziv pošte, ki je 

zapisana v šifrantu partnerja.  

 
 
V primeru, da v šifrantu partnerjev podatek »Pošta:« na izbranem partnerju ni vnesen, 
se na računu ta podatek izpiše z vsebino, ki je vnesena v polju »kraj«.  

  
 

 
 
2. Na vnosni maski avansnega računa je dodana možnost avtomatske izdelave računa. 
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S klikom na gumb »Generiraj račun« se odpre vnosno okno, v katerem pred izdelavo računa 
izberete datum opravljene storitve: 

 

 

Ob kliku na gumb »Potrdi« se iz avansnega računa izdela račun in generira medsebojna 
povezava za potrebe izpisa računa.  

 
 
3. Na menijski vrstici »Dokumenti (Periodično fakturiranje) Artikli po partnerjih« 

sta na vnosni maski dodani dve novi poljubni vnosni polji, »Veljavnost pogodbe« in 
»Komentar«. Vnesena vsebina ne vpliva na kreiranje periodičnih računov in ne na izpise 
posameznih računov. 
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DAVČNA BLAGAJNA  
1. Dodan je filter »Datum«  na »PoročilaProdaja po artiklih«.  

 
 

2. Spremenjen je izračun stolpca »Popust« na »PoročilaProdaja po artiklih«. Sedaj se 
pri skupnem izračunu upošteva še popust postavk in popust kupcu.  

 

 
3. Ob stornaciji računa program zahteva vnos razloga za stornacijo. Razlog se potem izpiše 

tudi na računu pred izpisom specifikacije artiklov/storitev. 

       
 

4. Na menijski točki »Šifranti Poslovni prostori« je spremenjen vnos vrste poslovnega 
prostora.  Sedaj se tip oz. vrsta poslovnega prostora vnese samo v enem vnosnem polju, 
tako za nepremičen, kot za premičen poslovni objekt.   
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5. Na vnosni maski računa se ob izbiri kupca predlaga poštna številka in naziv pošte, ki je 
zapisana v šifrantu kupca.  

 
 

V primeru, da v šifrantu kupcev podatek »Pošta:« na izbranem kupcu ni vnesen, se na 
vnosni maski računa v polje »Kraj kupca:« predlaga podatek iz polja »Kraj:«  
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09.02.2016  AccountingBox / spremembe in dodatki 

 

SPLOŠNO 
1. Na delovni tabli je omogočen nov 'widget' »Delež prodaje kupcem (neto)«. Podatki 

omogočajo hiter in enostaven vpogled v deleže neto prodaje kupcem za trenutno ali 
preteklo poslovno obdobje.  

 
 

2.  V kolikor so podatki v seznamu filtrirani, je nad filtrom prikazano opozorilo 'Podatki so 
filtrirani'.  

 
 

3. Dodana je funkcionalnost avtomatskega pošiljanja delovne table (dashboard-a) na 
e-pošto uporabnika. Pošiljanje se nastavi tako, da se v profil uporabnika vnese elektronski 
naslov, na katerega se vsako jutro avtomatsko pošlje delovna tabla. 
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4. Na vseh vnosnih oknih je v spustnem meniju »Shrani« dodana še možnost »Shrani in 
nazaj«  

 



   
 

Stran 265/443 

 

FAKTURIRANJE 
1.   Dodana je možnost vnosa avansnih računov »DokumentiAvansni računi«.  

 
 

Menijska točka se aktivira v parametrih   »Nastavitve  Parametri«, kjer se v sekciji 
»Vnos dokumentov« označi možnost »Uporaba avansnih računov«. 

 
 

2. Na računih »Dokumenti  Računi« je omogočena povezava na avansni račun, kjer se z  
vnesenim avansom zmanjša znesek za plačilo računa.  

 

Razširjen način vnosa računov: 
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Enostaven način vnosa računov: 

 

 

Avansni račun se lahko poljubno vnese, možno pa ga je izbrati iz seznama avansnih računov 
kupca, za katerega se vnaša račun. Seznam avansnih računov se prikliče z gumbom poleg 
številke avansnega računa. 

 

 

3. Na vnosu postavk dokumentov preko t.i. razširjenega načina, se izračunana zneska 
(znesek brez DDV in znesek z DDV)  sedaj že sproti izračunavata in ne šele ob shranitvi 
posamezne postavke. 
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KNJIGA POŠTE 
1.   Na menijskih točkah »Dokumenti Knjiga prejete pošte« in »Knjiga izdane 
pošte«  je na seznamu dokumentov dodana možnost grupiranja podatkov po »Mesecu 
dokumenta« in »Mesecu pošte«. 

 
 

2. Iz knjige prejete pošte »Dokumenti – Prejete ePošta« je omogočeno posamično generiranje 
dokumentov Knjige prejete pošte »Dokumenti – Knjiga prejete pošte«  tudi za priloge oz. 
dokumente tipa jpg, jpeg, gif in png. Za vsako posamično prilogo v Prejeti ePošti se bo 
skreiral svoj zapis oz. dokument v knjigi prejete in izdane pošte, če bodo priloge 
tipa pdf, doc, docx, odt, xls, jpg, jpeg, gif in png. Vklop te funkcionalnosti se izvede v 
parametrih knjige pošte. 

 
Opozorilo: V primeru, da se v eni e-pošti, ki se pošlje v knjigo pošte, nahaja več prilog oz. 
dokumentov različnih formatov,  se ta funkcionalnost ne izvede. 
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GLAVNA KNJIGA 
1. V šifrantu Vrst knjižb je dodan stolpec 'DDV-O rubrika' , ki predstavlja v katero rubriko 

DDV-O obrazca se upoštevajo vrednosti, ki so poknjižene na določeno vrsto knjižbe. 

 
 

2. Meni »Dokumenti  Zaključek DDV obdobja« : V primeru, da ima izbrani dokument 
za zaključek DDV obdobja  nastavljeno avtomatsko številčenje, je polje "Interna številka" 
ne-vnosno polje . V nasprotnem primeru je označeno z rdečo zvezdico kot obvezno polje. 
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DAVČNA BLAGAJNA  

 
1. Dovoljen čas neaktivnosti v modul »Davčna blagajna« je iz 1 ure povečan na 4 ure. 

2. Dodano je novo poročilo »Poročila Pregled prodaje«,  na katerem je podatke 
možno grupirati po različnih kriterijih (kupec, datum računa, naziva artikla….).  

 
 

3. Izdelan je prenos računov in kumulativ načinov plačil v Glavno knjigo s 
saldakonti. Prenos se avtomatsko izvede ob kreiranju zaključka blagajne »Dokumenti – 
Zaključek«. Brisanje zadnjega zaključka davčne blagajne je omogočeno, dokler pripadajoča 
temeljnica v GK še ni poknjižena.  Za prenos obstoječih zaključkov pokličite Pronet 
podporo.  

 

Priprava prenosa:  

a) Nastavitev privzetega partnerja 'Končni kupec'  menijski točki Nastavitve 
»Parametri«, s katerim se bodo knjižile kumulative računov, na katerih niso vneseni 
kupci z identifikacijsko številko za DDV. To je t.i. partner 'Fizične osebe'. 

 

 
 

b) Nastavitev dokumenta in kontov za prenos v GK v Šifranti »Dokumenti«. Iz 
seznama izberete dokument »290 - Zaključek blagajne« in ločeno vnesete nastavitve za 
domače in tuje račune. 
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• Šifra dokumenta v GK za račune davčne blagajne 

• Šifra dokumenta v GK za kumulativo načinov plačil (gotovina, eurocard, visa,…) 

• Saldakonto  

• Konto za splošno davčno stopnjo 

• Konto za znižano davčno stopnjo 

• Konto za neto znesek 

 

 
 

c)  V kolikor želite v GK prenašati tudi kumulative po načinih plačila, je potrebno v  
»Šifranti Načini plačil« za vsako posamezno plačilo vnesti ustrezen konto. 

 

 

 

Opomba: Seznam zaključkov vsebuje vse zaključke, ne glede na število blagajn. Za pravilen 
prenos zaključkov je potrebno izdelati zaključke za vsako blagajno posebej. 
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4.   Dodana je možnost vnosa avansnih računov »DokumentiAvansni računi«.  

 

Menijska točka se aktivira v parametrih   »Nastavitve  Parametri«, kjer se označi 
»Uporaba avansnih računov«. 

 
5.   Računi in povezovanje z avansnimi računi. Na dnu vnosa računa je omogočen izbirni 
ali ročni vnos avansnega računa, s katerim se zmanjša znesek za plačilo računa.  
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Avansni račun se lahko poljubno vnese, možno pa ga je izbrati iz seznama avansnih računov 
kupca, za katerega se vnaša račun. Seznam avansnih računov se prikliče z gumbom poleg 
številke avansnega računa. 

 
 

6. Na menijskih točkah »Dokumenti Računi« in »Avansni računi« je na spodnjem delu 
vnosne maske računa dodana možnost dodajanja prilog. Ob kliku na tekstovni gumb »izberite 
datoteko« poiščete dokument, ki ga želite priložiti računu ali ga kar z namizja povlečete v polje 
»Priloge«. 

Funkcionalnost  se aktivira v parametrih   »Nastavitve  Parametri«, kjer se označi 
možnost »Priloge k računu«. 
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7.   Dodan je izpis zaključka blagajne »Dokumenti Zaključek«.    
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OSNOVNA SREDSTVA 

 
1. Na seznamu Začasnega obračuna amortizacije je dodan gumb 'Poknjiži/odknjiži'. S 

tem je omogočeno od-knjiženje oz. po-knjiženje  amortizacije posameznih osnovnih 
sredstev. 

 
Opombe: Gumba se prikažeta le v primeru, da iz seznama izberete eno od postavk, ki jo 
želite poknjižiti/odknjižiti.  
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16.12.2015 
 

KNJIGA POŠTE 
1.   Na menijskih točkah Dokumenti »Knjiga prejete pošte« in »Knjiga izdane 
pošte« sta na vnosni maski dokumenta, dodani dve novi polji »Znesek neto:« in »Znesek 
DDV:«. 

 
2.   Na menijskih točkah Dokumenti »Knjiga prejete pošte« in »Knjiga izdane 
pošte« se sedaj na vnosni maski za izbranega partnerja ob kliku na gumb »Likvidatura«, 
program zapomni vzorec vnesenih  postavk na »Hitrem vnosu računa«. 

Vnosna maska: 
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Hitri vnos računa: 

 
Opomba: Funkcija deluje le v primeru, da pri prvem vnosu za izbranega partnerja, postavke 
shranite ali iz predloge računa izdelate temeljnico.  
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GLAVNA KNJIGA 

 
11. Na menijski točki Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) se sedaj ob kliku na gumb 

»Shrani« avtomatsko napolni polje »ID dok. UJPnet« z znaki »999999999999999«, 
Opomba: nadgrajeno za proračunske uporabnike oz. licence , ki imajo izbrani Tip licence = 
Javni zavod. 

 
Enako velja za pripravo večih nalogov hkrati: 
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12. Optimiziran je čas dodajanja odprtih postavk na temeljnico. 

 
 
13. Na menijski točki DokumentiKnjiženje se postavke na »Hitrem vnosu računa« sedaj 

shranijo na temeljnico v istem vrstnem redu, kot so bile dodane na vnosni maski.  
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14. Na menijski točki DokumentiKnjiženje je na vnosni maski »Hitri vnos računa« dodan 

nov avtomatizem za knjiženje računov , ki so bili plačani z gotovino oz. kartico.  preko  
gumb »Gotovina«.  Klik na gumb doda dve novi postavki: 
- prvo z vrsto knjižbe 990, ki iz glave prepiše vsebino vnosnega polja »*Konto:« 
- drugo z vrsto knjižbe 991, kjer konto določimo na šifrantu »vrste knjižbe« 
Opombe: če je konto, ki se predlaga ali ga določimo pri vrsti knjižbe 991 saldakonto, 
potem se pod polje za konto prikaže še dodatno polje za izbor partnerja.  

 

Pri izračunu zneska na vrsti knjižbe 990 upoštevamo znesek v breme, pri vrsti knjižbe 991 pa 
znesek v dobro.  
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OSNOVNA SREDSTVA 
 

1. POZOR – način obračuna amortizacije se bo od 01.01.2016 spremenili in sicer iz 
dnevnega  na mesečni način obračuna amortizacije.  

Algoritem za izračun do 31.12.2015 dela po formuli :  

((Znesek nabave * Stopnja AM) / 365) * število dni amortizacije 

Algoritem po 01.01.2016 bo delal po formuli: 

((Znesek nabave * Stopnja AM) / 12) * število mesecev amortizacije 

2. Ob vnosu drobnega inventarja oz. OS , ki se v trenutku nabave amortizirajo v 
celoti(AM stopnja na osnovnem sredstvu = 100%)  smo do sedaj na prvem prometu to tudi 
odpisali. Sedaj se avtomatsko doda nov promet tipa odpis in vso neodpisano vrednost 
odpišemo na novem prometu. 

3. V primeru, da vam program ob izračunu začasne AM javi večje število napak, 
vam okno , kjer prikazujemo  napake omogoča navigacijo z drsnikom med vsemi napakami. 
Do sedaj se je sistem prikazoval do 10 napak. 
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02.12.2015 

 

DAVČNA BLAGAJNA 

 
1. Dodan je nov modul DAVČNA BLAGAJNA za potrebe potrjevanja računov preko sistema 

FURS.  

 

 

GLAVNA KNJIGA 
1. Optimiziran je čas odpiranja menijske točke PoročilaDnevnik. 

 

OSNOVNA SREDSTVA 
4. Na menijski točki DokumentiZačasni obračun amortizacije je na specifikaciji 

obračuna, dodan nov stolpec »Datum nabave«. 

 
5. Na menijski točki DokumentiOsnovna sredstva gumb »Natisni inventurno listo« sedaj 

z nastavljenim filtrom, izpisujete poljubno izdelane inventurne liste. 
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6. Na menijski točki DokumentiOsnovna sredstva je sedaj povečana omejitev sočasne 

izbire in obračuna začasne amortizacije osnovnih sredstev, iz 1000 na 10000. 

 
 

FAKTURIRANJE 
1. Optimiziran je čas odpiranja menijske točke Poročila (Artikli in storitve). 

  

2. Na menijski točki Dokumenti(Periodično fakturiranje)Artikli po partnerjih so 
dodane nove možnosti prikaza stolpcev: 
- vrednost/leto s popustom: (cena x12 – popust) 
- skupaj vrednost: (cena – popust) x skupaj število mesecev za obračun 
- cena na mesec: (v primeru kvartalno/pol-letno/letno) 
- do sedaj obračunano : (skupaj vrednost na povezanih računih) 
- preostanek za obračun: (cena – popust) x skupaj število preostalih mesecev za 

obračun 
 



   
 

Stran 284/443 

                      
 
Obenem so na vnosni formi zapisa dodana tri nova polja: 
 

- skupaj vrednost: (cena – popust) * število mesecev za obračun 
- do sedaj obračunano : (skupaj vrednost na povezanih računih) 
- preostanek za obračun: (cena – popust) x skupaj število preostalih mesecev za 

obračun 
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09.11.2015 

 

GLAVNA KNJIGA 
 
1. Na menijski točki NastavitveParametri je dodana možnost vklopa/izklopa zaklepanja 

DDV obdobja ob poknjiževanju temeljnice za Zaključek DDV obdobja. Opomba: Privzeto je 
ta možnost odkljukana oz. onemogočena. 
 

 
 

V praksi to pomeni, da ko bo temeljnica za zaključek DDV poknjižena, bo program v 
NastavitveParametri avtomatsko nastavil oz. napolnil polji zaklepanje »DDV obdobje«  
 

 
 
2. Na menijski točki Uvozi/izvoziUvoz ISO-SEPA izpiskov je na postavkah izpiska 

dodan gumb 'Razbij znesek'.  
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Gumb deluje tako, da sprva napolnite obvezni polji '*Konto:' in '*Partner:' in nato 
izberete gumb 'Razbij znesek', ki odpre izbirno okno 'Odprte postavke' za izbranega 
partnerja/konto. V oknu 'Odprte postavke' lahko nato izberemo večje število odprtih 
postavk, ki bodo vezane na trenutno postavko uvoženega izpiska. 

 

KNJIGA POŠTE 
1. Na menijski točki NastavitveParametri je dodana možnost vklopa/izklopa parametra 

»Naredi svoj zapis v knjigi prejete/izdane pošte za vsak pdf« 
 

 
Praktično to pomeni, da se iz ene prejete ePošte  (računi poslani na kp@accbox.net), v kateri 
je več dokumentov, za vsak dokument posebej naredi svoj zapis v knjigi prejete/izdane pošte. 
Pošiljatelj računov lahko sedaj vse skenirane račune pošlje naenkrat z eno pošto, v kateri je 
več datotek (vsaka datoteka svoj račun). 
 
 
2. Na menijski točki NastavitveParametri  se je v rubriki 'Elektronsko poslovanje:' za 

pošiljanje eSlog dokumentov, dodala možnost vnosa večjega števila e-naslovov. 
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Opomba: Naslove je potrebno ločevati s podpičjem (primer: tomaz.engelman@pronet-
kr.si;mile.karlas@pronet-kr.si). 
 

 

FAKTURIRANJE 
1. Na računu  se rekapitulacija DDV-ja  ne izpisuje več v primeru, ko je valuta različna od 978-

EUR in DDV stopnja enaka 0,00. 
 

 
OSNOVNA SREDSTVA 
1. Na menijski točki ŠifrantiTipi Prometa je promet »03 Sprememba profitnega centra« 

preimenovan v »03 – Sprememba profitnega centra/nahajališča«. Na prometu z vrsto 
prometa s tipom prometa 03, se sedaj lahko spremembe profitnega centra spreminja tudi 
podatek »nahajališče«. 
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13.10.2015 

 

SPLOŠNO  
1. Na vse privzeto oblikovane glave dokumentov in poročil je dodan tudi izpis matične številke 

podjetja. Podatek se vnese v nastavitvah v 'Podatki o licenci'. 

 

 

2. V programu je dodana možnost premikanja po vnosnih poljih in gumbih.  Sedaj se je  
možno poleg že obstoječe funkcije 'Shift + Tab' premakniti nazaj v prejšnje vnosno polje 
tudi z uporabo tipk 'Shift + Enter'. 

 

GLAVNA KNJIGA 
 

1. Na menijski točkah DokumentiKnjiženje+Nov Vnos (Hitri vnos računa) se sedaj s 
pomočjo tipke 'Shift + Enter' lahko pomaknete iz zneska postavke nazaj na glavo hitrega 
vnosa računa.  

Kombinacija 'Shift + Tab' pa deluje tako, kot do sedaj. 

 

 
2. Na meniju Uvozi/izvoziUvoz ISO-SEPA izpiskov je dodana nova funkcionalnost,  ki 

preko gumba 'Napolni neuparjene' vsem postavkam, ki nimajo dodeljenega partnerja in 
konta, dodeli izbranega začasnega partnerja ter konto. Kasneje na temeljnici banka 'ročno' 
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povežete knjižbe z pravimi partnerji oz. konti. Do sedaj je bilo potrebno  ročno izpolniti 
vsako nepovezano  postavko , sedaj pa program to naredi sam. Obenem ob izvedbi 
funkcionalnosti  vsem uparjenim postavkam dodeli status 9, kar pomeni, da so pripravljene 
za izdelavo temeljnice.  
 

 
 
Primer dodelitve partnerja/konta ob kliku na gumb 'Napolni neuparjene' 

 
 
 

 

KNJIGA POŠTE 
1. Na menijski točki Dokumenti'Knjiga prejete pošte' in 'Knjiga izdane pošte' je na 

vnosu dokumenta dodano novo vnosno polje 'Vzorec'  

 
Vnosno polje deluje tako, da se ob vnosu podatka v polje 'Vzorec' (npr. elektrika) zapomni 
izbrane podatke pod polji 'PRFC' in Nalog' za trenutno izbranega partnerja (npr. pronet). Tako 
bo program naslednjič na dokumentu ob izbiri enakega partnerja(npr. pronet) in vpisu podatka 
v vzorec(npr. elektrika), program sam s podatki izpolnil tudi polji 'PRFC' in 'Nalog'. Opomba: 
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Polje 'Vzorec' je vezano na polje 'Partner', zato je možno unikatno vzorčenje PRFC-jev in 
nalogov za vsakega partnerja posebej. 

 

 

 

FAKTURIRANJE 
1. Omogočeno je bistveno hitrejše vnašanje, brisanje in ažuriranje specifikacije 

artiklov/storitev. 

2. Implementirana je ločena nastavitev predloge za prvo in  ostale strani izpisanega računa 
ter ločena predloga računa za izpise računov z UPN-jem.  

Obe nastavitvi sta dodani v meniju 'Nastavitve – Parametri' pod sekcijo 'Ozadje izpisanih 
dokumentov v PDF oblik' 
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29.09.2015 

 

SPLOŠNO  
1. Izdelana je optimizacija prikazovanja gumbov v primeru, da zaradi ožjega okna brskalnika 

le teh ni možno prikazati v eni sami vrstico oz. da pride do prekrivanja s filtri.  

V takem primeru se sedaj povsem na desni strani gumbov prikaže nov gumb 'Več': 

 

 

S klikom na ta gumb se prikažejo skriti gumbi. 
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GLAVNA KNJIGA 
1. POZOR!V skladu s spremenjenim pravilnikom morajo proračunski uporabniki v plačilnih 

navodilih (v papirni in/ali elektronski obliki) za poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-
računa obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabniki ob 
prejemu e-računa pridobijo prek spletne aplikacije UJPnet. V primeru, da proračunski 
uporabnik s plačilnim navodilom poravnava druge obveznosti, za katere ni prejel e-računa 
(primer nakazilo plače), mora pri izpolnjevanju podatkov v plačilno navodilo obvezno 
navesti konstanto 999999999999999, v zato določeno polje/značko. 
http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=406 
 
Na meniju Uvozi/izvoziPlačilni promet (UPN) smo na dokumentu  dodali vnosno 
polje ID dok. UJPnet.  

 
 
Opomba: UJP bo v skladu s Pravilnikom, od 1.10.2015 dalje, proračunskim uporabnikom 
zavračal datoteke s plačilnimi navodili, ki ne bodo vsebovale podatka v polju/znački.  

 
2. POZOR! Spremenjena je funkcija za izračunavanje 'Datuma zapadlosti'  in sicer se 

'Datum zapadlosti' računa iz polj  'Datuma dokumenta + Rok plačila'. Do sedaj se je  
'Datum zapadlosti' računal iz 'Datuma storitve + Rok plačila'. 

3. Pri ročnem načinu knjiženja bančnih izpiskov sistem sedaj ob zapiranju iz odprtih 
postavk  zadnjo izbrano postavko shrani in kurzor  čaka na poknjiži. Do sedaj je 
počakal na shranjevanju zadnje postavke, v seznamu knjižb pa te zadnje postavke še ni 
bilo. To je bilo moteče in je dajalo vtis, kot da ena izmed izbranih knjižb ni bila poknjižena. 
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4. Spremenjena je funkcija uvoza ISO-SEPA izpiskov in sicer je spremenjen algoritem 

za uparjanje postavk. Vrstni red za iskanje partnerja je spremenjen, če je ime 
nalogodajalca (indikator 'CRDT') oz. prejemnika 'REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORA' (t.i. 
proračunska nakazila). V tem primeru je vrstni red iskanja obrnjen. Algoritem najprej 
poizkuša najti 'par' preko sklica na knjižbah. Če take knjižbe ni, se ga poišče preko IBAN-a 
v šifrantu partnerjev. V ostalih primerih je ravno obratno. 

 

OSNOVNA SREDSTVA 
1. Na meniju Dokumenti Začasni obračun amortizacije zavihek 'Specifikacija' je 

pred stolpec 'Naziv osnovnega sredstva' dodan še stolpec 'Inventarna številka'. 
2. Na vnosu osnovnih sredstev je dodan gumb 'Večkratni vnos' ki omogoča vnos več 

osnovnih sredstev istega tipa hkrati.  
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KNJIGA POŠTE 
1. Proračunski uporabniki  – zajem ID dokumenta z UJPNET-a in prenos na UPN 

nalog. 
 
V skladu s Pravilnikom morajo proračunski uporabniki od 1. 10. 2015 dalje v plačilnih navodilih 
(v papirni in/ali elektronski obliki) za poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa 
obvezno vpisati podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabniki ob prejemu e-
računa pridobijo prek spletne aplikacije UJPnet. V primeru, da se plačilno navodilo ne bo 
nanašalo na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, morajo proračunski uporabniki v 
plačilno navodilo obvezno vpisati konstanto 999999999999999. 
 
Na vnosu dokumenta v knjigi prejete pošte je dodan prikaz ID dokumenta, ki je bil zajet z 
UJPNet-a. Pri plačilu računa se ta številka ustrezno zapiše na UPN in evidentira v XML datoteki 
za prenos v UJPNet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dodana je funkcionalnost samodejne dodelitve statusa pošte v status '3 – V 

potrjevanju' 
Prvi pogoj za avtomatizem je, da sta v 
parametrih  vnesena privzet potrjevalec in 
privzet odobritelj ter hkrati označena 
funkcionalnost "Po uvozu avtomatično 
status '3-V potrjevanju'". Drugi pogoj pa, 
da prejeta ePošta vsebuje XML priponko v 
eSlogu (eRačun) s podatki: številka 
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dokumenta, datum dokumenta, znesek za plačilo. 
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FAKTURIRANJE 
1. Spremenjen  je način prenosa izdanih računov v Knjigo izdane pošte. Do sedaj so 

se računi prenašali neposredno ob zahtevi uporabnika, kar je ob večjem številu računov 
lahko trajalo tudi minuto in več.  

Postopek prenosa se je spremenil na način t.i. čakalne vrste, kamor se dokumenti odložijo. 
Le ta pa potem ProGRAM v ozadju obdela oz. prenese v knjigo pošte. Postopek je enak, kot 
pri pošiljanju eRačunov, računov po ePošti… Pregled in evidenca statusov teh dokumentov 
je omogočeno v podmeniju »Dokumenti – Posredovani dokumenti – Knjiga pošte«.  
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17.08.2015 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 

 
1. Na delovno tablo je dodatno vključeno  spremljanje stanja na TRR za 365 dnevno 

obdobje. ProGRAM v primeru vodenja več TRR, zneske prikaže v istem stolpcu z drugo 
barvo.  

2. DPR – davek po plačani realizaciji: V knjigi DPR se ne prikazujejo več računi, ki so bili 
izdani v preteklem davčnem obdobju in plačani v tekočem davčnem obdobju. Takšni računi 
se po novem prikazujejo  v knjigah I-RAČ oz. P-RAČ. 

3. Izvedena  je bila optimizacija delovanja ProGRAMa in sicer pri ročnem knjiženju 
bank kjer je postopek izbiranja računov , ki jih zapiramo pohitren do te mera , da prenos 
na temeljnico traja do max 3 sekunde ne glede na število izbranih knjižb. 

a) Knjiženje banke z 40 postavkami in hkratna izdelava temeljnice denarnega toka traja 45 
sec = sedaj < 3 sekunde 

b) da se tista samodejno generirana temeljnica denarnega toka prikaže, traja 15 sekund = 
sedaj cca 5 sekund 

c) pri knjiženju banke klikneš kvadratek na številki banke, označiš 40 postavk (računov ki bi 
jih želel plačati) in teh 40 računov program prenaša na temeljnic 65 sekund = sedaj cca 3 
sekunde 
 

4. Uvoz Pronet ASCII : Dodana je nova informacija, če temeljnica z enakim ključem  v GK 
že obstaja in je že poknjižena. Poleg sporočila  npr. "Dokument z enako oznako je že 
knjižen PRONETASCII/10031002/2015/3019/08/34-0019-15", je dodana še šifra 
dokumenta in interna številka. 

5. Dialog »hitri vnos računa« - na dialogu je dodan check box »Samodejni izračun 
zneskov« s katerim lahko izključite samodejno preračunavanje – v preteklosti v določenih 
primerih ni bilo mogoče ujeti točno vseh zneskov na zadnji decimalki. 
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MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
1. Knjiga prejete pošte in sprememba statusa v »6 – 

Zavrnjen/Storniran/Neustrezen«. V kolikor se v knjigi prejete prejete pošte 
dokumentu spremeni status v 6 in če je ta pošta  prispela preko prejete e-pošte  (email na 
kp@pronet-kr.si ), se pošiljatelju avtomatsko pošlje email z opisom razloga zavrnitve 

Primer: 

 
 

2. Dodana  nova stolpca v seznamu knjige prejete in izdane pošte.  V seznam pošte je 
možno dodati stolpca 'Nalog' in 'Naziv naloga'. Izbereta se v seznamu stolpcev preko 
gumba 'Stolpci' . 

 

 
3. Neposredno iz same knjige prejete pošte je sedaj možno preko menija »Plačilni promet 

UPN« pripraviti UPN plačilne naloge in jih posredovati v spletno banko. 
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MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
 

1. Omogočen je ročni prenos dokumentov v Glavno knjigo. Funkcionalnost se uporabi 
v primeru, da so računi že vneseni, niso pa bili avtomatsko preneseni v GK, ker niso bili 
ustrezno nastavljeni konti, parametri…. Preko menijske točke » Prenesi v – Glavno knjigo 
(ročno)«  je sedaj take dokumente možno tudi kadarkoli kasneje prenesti v glavno knjigo. 

 

 
2. Izdelana je možnost vnosa plačil faktur preko modula Fakturiranje. Funkcionalnost 

je uporabna za vse, ki v sistem (še) nimajo vključenega modula »Glavna knjiga« in ki bi 
sami želeli vnašati in spremljati plačila faktur preko modula Fakturiranje. Vklopi se v 
parametrih v sekciji 'Plačila'  z 'Vnos plačil računov' 

 

 

 

Za celotno plačilo računa je dovolj, da se račun označi in pritisne gumb 'Plačano'. Možna je 
označiti tudi več računov po sistemu  'multi select'. Držimo tipko »levi shift« in označujemo. 
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Delna plačila vnesemo tako, da račun odpremo, izberemo zavihek/sekcijo »Plačila« in 
vnesemo podatke o plačilu in plačani znesek. 

 

 

 
Na seznam izdanih računov je potrebno dodati še stolpec »Plačano«, ki nam grafično 
prikazuje stanje plačila posameznega računa. 

 
  

Primer prikaza v seznamu računov: 

 Plačila  

 

Pomen barv glede na stanje plačila računa:  

- neplačan ne zapadel (brez barve) 
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- neplačan zapadel (rdeča barva v celoti) 
 - delno plačan ne zapadel (delno zelena barva) 

- delno plačan zapadel (oranžna in rdeča barva) 
- plačano v celoti (zelena barva) 

 
 

3. Funkcionalnost 'Posreduj – Prenos eSlog' je prestavljena pod meni 'Generiraj' v 'e-
Račun (XML eSlog).  
 

 

 

4. Na izpisu računa je možno izklopiti tudi izpis količine in cene. Nastavitev je 
omogočena v parametrih v sekciji »Izpis stolpcev postavk« 
 

 
 



   
 

Stran 303/443 

 

Datum ažuriranja / produkcije:     08.07.2015 
 

MODUL RAČUNOVODSTVO 

 
1. Za vse temeljnice, ki so bile generirane iz modula fakturiranje, je sedaj na voljo gumb 

»Faktura«,  preko katerega je omogočen neposreden vpogled v izdani račun v modulu 
Fakturiranje. 

 

MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 

 
1. V kolikor je  iz prejetega računa bila generirana temeljnica v GK,  je iz dokumenta 

omogočen vpogled v pripadajočo temeljnico v glavni knjigi preko gumba »GK« 

 . 
2. Barve dokumentov v seznamu prejete pošte. Zaradi vsebinske in vizuelne predstave 

so sedaj vsi zaključeni dokumenti v odtenkih zelene barve.   

Barve zaključenih dokumentov predstavljajo: 

svetlo zelena  - status 5 - Zaključen: ročen zaključek – ni temeljnice  v glavni knjigi 
zelena  - status 5 - Zaključen: za dokument narejena temeljnica v glavni knjigi 
temno zelena - status 5 – Zaključen: temeljnica v glavni knjigi je tudi poknjižena  
 

MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
 

1. Gumba KP (prenos v izdano knjigo pošte) in Arhiviraj (prenos v eArhiv) sta 
prestavljena  v meni gumba Posreduj. 
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Datum ažuriranja / produkcije:     17.06.2015 

 

MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
2. Omogočeno avtomatsko kreiranje posameznih dokumentov prejete pošte iz 

vseh prilog e-pošte. 

Kot vemo, se računi lahko v knjigo pošte pošiljajo tudi preko e-poštnega naslova 
kp@accbox.net. V kolikor je v eni e-pošti več prilog/računov, je sedaj omogočeno, da se za 
vsak dokument kreira svoj dokument. To velja za vse poslane dokumente v PDF, DOC in 
DOCX obliki. 

Funkcionalnost se vklopi v parametrih modula Knjige pošte: 

 
3. Dodana možnost vnosa kumulativne specifikacije po DDV stopnjah 

Za uspešno pripravo eSloga (dodane nove kontrole na UJPNet-u) se je v knjigi prejete 
pošte omogočil vnos t.i. postavk eRačuna. 

   
 
V kolikor se izbere »Obe stopnji«, je potrebno ročno vnesti ceno oz. vrednost brez DDV za 
posamezno stopnjo DDV-ja. 

 
 
4. Dopolnjeno avtomatsko kreirano e-poštno sporočilo. 

Vsi uporabniki knjige pošte, ki imate registriranih več licenc/podjetij na eno uporabniško 
ime, boste sedaj v jutranjem e-poštnem sporočilu imeli evidentirano tudi ime licence, na 
katero se nanašajo nepotrjeni dokumenti. 
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Datum ažuriranja / produkcije:     11.06.2015 

 

SPLOŠNO ProGRAM 
1. V primeru,da ima naročnik več licenc/podjetij za obdelavo, si lahko pri izbiti podjetja z 

vnosom nekaj znakov preko tipkovnice zoži nabor podjetij in potem s puščicama gor in 
dol premika iz izbranimi podjetji. 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1. Na meniju Poročila se pri izpisih bilanc sedaj kot naslov izpiše celotni naziv izpisa 

(denimo Bilanca – Analitika). 

  

MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
2. Na vnosu knjige prejete pošte je dodana možnost neposrednega generiranja 

UPN naloga. 

Funkcionalnost je na voljo vsem uporabnikom, ki imajo pravice za delo na meniju »Glavna 
knjiga – Plačilni promet (UPN)« 

 

 
 

 

3. Na vnosu knjige prejete pošte je dodana možnost priprave in pošiljanja eRačuna 
v eSLOG-u vključno z vsemi prilogami po elektronski pošti svojemu računovodji. 
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Uporabnikom knjige pošte, ki ne uporabljajo Glavne knjige v ProGRAM-u, je omogočeno, da 
prejeti račun pošljejo svojemu računovodji neposredno v knjiženje kar preko elektronske 
pošte. 

Elektronski naslov vnesemo v parametrih: 

 
 

Za prejeto pošto oz. prejeti račun, katerega želimo poslati računovodji, izberemo status '7-
Pripravljen za pošiljanje kot eSlog'.  Konec dneva se izvede avtomatsko pošiljanje vseh 
elektronskih sporočil. Po uspešnem pošiljanju se status pošte spremeni v '8-Poslan kot 
eSlog' 

 

 

 

4. Na vnosu knjige prejete pošte je omogočen vnos poljubnega komentarja s strani 
referenta, potrjevalca ali odobritelja. 

Vnos komentarja na potrjevanju je omogočeno preko dodatnega gumba  (označeno na 
sliki). 

 

 

Zgodovina vnosov statusov je razvidna  na zavihku 'Zgodovina statusov in komentarjev'. 
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5. Na vnosu knjige prejete pošte so za potrebe avtomatskega knjiženja dodana 
dva nova vnosna polja (Sklic, Vzorec) 

V vzorec vpišemo naziv/opis, katerega se bo program zapomnil za naslednje vnose  in 
glede na vneseno na zadnji pošti predlagal PRFC, Nalog in Opis. Ključ za predlaganje teh 
treh podatkov je »partner + vnesen vzorec«. 

 
 

6. Izdelava temeljnice iz knjige prejete pošte. 

Po kliku na gumb 'Izdelaj temeljnico' se le ta več ne odpira v dodatnem/novem zavihku 
brskalnika. 

 

7. Iz knjige prejete pošte je omogočen uvoz bančnih izpiskov. 

Gre za enako funkcionalnost, kot je že implementirana v sami glavni knjigi v meniju 'Uvoz 
ISO-SEPA izpiskov'. Prednost novega načina je v tem, da uporabniki knjige pošte lahko 
pošljete izpisek v KP na enak način, kot prejete račune. Gre za identičen postopek, le da je 
pri dokumentu, v katerem se v nazivu dokumenta nahaja besedilo 'BANK' ali 'IZPIS' ali 
'TRR', namesto gumba 'Poknjiži račun',  omogočen gumb 'Uvozi izpiske' 

 
8. Knjiga prejete pošte in dodajanje potrjevalcev 

Vsak nov potrjevalec se sedaj vedno doda za zadnjim vnesenim potrjevalcem. Do sedaj so 
se dodajali pred prvim/privzetim potrjevalcem. 
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MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
 

1. Pohitreno dodajanje postavk na dokumentih. 

Z novimi algoritmi smo uspeli bistveno skrajšati čas obdelave in zapisovanja postavk na 
dokumentih. 

 

2. Dodana menijska točka 'Dokumenti – Dobavnice' 

Dodan je nov dokument 'Dobavnice'.  Za aktivacijo dokumenta je potrebno nastaviti 
številčenje tega dokumenta 'Šifranti – Dokumenti – Dobavnice' in konte za želeni prenos v 
GK. 

  
Vse ostale nastavitve (teksti, parametri) se nastavijo enako, kot pri dokumentih računa, 
predračuna….. 

 

Iz predračuna je omogočeno avtomatsko generiranje dobavnice preko gumba 'Generiraj 
dobavnico': 

 
Iz dobavnice je omogočeno avtomatsko generiranje računa preko gumba 'Generiraj račun': 
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Za potrebe izpisa veznega dokumenta, je v tekstih zgoraj/spodaj omogočena nova 
spremenljivka 'Dokument – vezni – št.dokumenta'.  Gre za izpis številke dokumenta iz 
katerega je bil generiran izpisani dokument. 

 
 

3. Periodično fakturiranje – Artikli po partnerjih 

V nastavitvah artiklov po partnerjih je dodano vnosno polje 'Dodatni opis'. Gre za 
podatek, ki je implementiran na samem vnosu računa in se izpisuje poleg samega naziva 
artikla/storitve. 

 

 
 



   
 

Stran 310/443 

Datum ažuriranja / produkcije:     17.05.2015 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
4. Na maski Uvoz – ISO SEPA 

izpiskov je posodobljena maska za 
uparjanje postavk, kjer smo 
spremenili nazive label in dodali polje 
Namen!  

 

 

5. Pri knjiženju računov je pri 
vnosu sklica dodana kontrola , ki v primeru, da je  država sklica SI, potem v  polju 
sklicu dovoli vnašati le številke  in znak '-'. 

 
6. Na meniju TPNO je sedaj, kot na meniju Plačilni nalogi, mogoča priprava 

temeljnice iz generiranih TPNO plačil. Ko namreč na meniju označimo zapise za 
plačilo, se prikaže v orodni vrstici 
dodatna možnost oz. gumb 

.  
Sledi vnos osnovnih podatkov, na 
podlagi katerih lahko ProGRAM 
generira neknjiženo temeljnico 
Banke oz. TRR, kot razvidno na sliki. 
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MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
1. Knjiženje prejete pošte  

Na oknu za hitri vnos računa se podatki predlagajo po naslednjem vrstnem redu: 
 1.) Shranjena predloga 
 2.) Zadnja predloga 
 3.) Šifranti 

V kolikor obstaja shranjena predloga , je to prikazano tako, da se v 
desnem zgornjem kotu izpiše njena identifikacijska številka ( npr. "ID: 21345") 

   
  

Če se na predlogi spremeni partnerja ali dokument ali vrsto računa, postavke/knjižbe 
ostanejo iz zadnje predloge oz. nespremenjene. 

 
 

2. Dodajanje potrjevalcev v knjigi prejete pošte.  
Dodatni potrjevalci se sedaj dodajajo na koncu oz. za zadnjim vnesenim potrjevalcem.  

  
 
 

3. Parameteriziran je prenos številke pošte v interno številko na knjižbi GK. 
Do sedaj se je v primeru, da je bilo v GK nastavljeno ročno številčenje temeljnic, številka 
pošte avtomatsko prenašala v interno številko. Sedaj je prenos številke pošte možno ukiniti 
na način, da se v parametrih knjige pošte ustrezno prenastavi  parameter 'Prenos številke 
pošte v interno številko GK' 
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Datum ažuriranja / produkcije:     06.05.2015 
 

SPLOŠNO 
1. V primeru napačnih oz. »zatipkanih« vnosov datumov (datumi ki so leto 2030 ali več),  nas 

program na to opozori. 

2. V polju Sklic smo spremenili način vnos podatkov. Ko uporabnik vnese dvočrkovno 
državo, utripalček samodejno preskoči v polje za »model«. Ko pa vnese »model«, ta 
preskoči v »sklic«. Sprememba je tudi na »sklicu« na knjižbi temeljnice, in sicer v državo 
sklica predlagamo državo sklica iz izbranega podjetja. 

3. Povsod za zavihku Priloge, kjer je priloge dokumentom mogoče odpreti, shraniti ali 
odstraniti, je sedaj dodana možnost izpisa dokumenta, ki je v prilogi – opcija 

»natisni« 

 

 

 

 

4. Na izpisih poročil se sedaj naslovi stolpcev izpisujejo na vsaki novi strani PDFja in ne 
samo na prvi strani, kot je bilo do sedaj. 

5. Listanje po seznamih dokumentov oz. zapisih.  Pri listanju naprej po straneh v 
seznamih (gridih), se vsaka naslednja stran prikaže na začetku strani oz. zgoraj. Medtem 
ko pa pri listanju nazaj, se stran prikaže na koncu strani oz. spodaj. Gre za t.i. logično 
listanje naprej in nazaj. 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1. Na meniju Dokumenti – Knjiženje je ob knjiženju (pretekla verzijo je bila dodana kontrola 

ob shranjevanju) dodana kontrola, da ProGRAM uporabnika opozori na nekonsistenco 
podatkov, če so na temeljnici vneseni podatki o Datumu izdaje/prejema in 
davčnem obdobju, ni pa označeno potrjevalno  polje DDV knjige.  

2. Spremenjen prehod med polji pri povezovanju postavk na Uvozu ISO-SEPA. Sedaj se 
uporabnik iz polja Konto s tipko Enter premakne na gumb Shrani postavko. 

3. Na meniju Poročila - Kartice po meri, je enako kot na ostalih poročilih, izdelan prehod na 
knjižbo z dvoklikom postavke na poročilu. 

4. Spremenjen je izpis TPNO obrazca v primeru pregledovanja z brskalnikom Internet 
Explorer. 
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5. Na maski Uvoz – ISO SEPA izpiskov sta izdelani dve funkciji, ki uporabniku 
olajšajo delo z generiranjem temeljnice. Gumb Poknjiži je dodan tudi na vnosni maski 
in ne samo na seznamu (kot doslej). Poleg tega se ob kreiranju temeljnice lahko tudi takoj 
odpre in jo lahko uporabnik poknjiži.  

6. Na meniju Plačilni promet (UPN) je pri generiranju temeljnice iz označenih plačilnih nalogov 
dodana kontrola, če je izbrano leto za obdelavo manjše od koledarskega. 

7. Spremenjen je način kontrole brisanja avtomatsko številčenih temeljnic in sicer 
sedaj sistem brisanja ne preprečuje več. 

8. V primeru kopiranja temeljnic se v primeru, da je za izbrani dokument vklopljeno 
avtomatsko številčenje, se kopirane temeljnice številčijo po vrsti in ne na stari način s 
predpono K primer ='K061'.  

9. V primeru kopiranja temeljnic sedaj vrstni red knjižb ostaja enak originalnemu 
vrstnemu redu izvorne temeljnice. 

10. Pri pripravi prometa na PRFC-ju (funkcija OBOL – Preknjižbe PRFC) je sedaj možno 
naštevanje kontov v polju 'Za konte:'  (neobvezen vnos šifer kontov, ki so med seboj 
ločeni z vejico). Če je naštevanje vneseno, se v promet-u upoštevajo samo tisti konti, ki so 
vneseni v parametru. 

 
11. Funkcija za uvoz Pronet ASCII: če konto v GK3 ni določen kot devizni, se zneska v 

valuti ne upoštevata (v te dve polji se zapišeta zneska v domači valuti). Poleg tega se v 
valuto zapiše šifra domače valute in znesek tečaja je 1. 

12. Na meniju Uvoz - ISO SEPA je na pripravi knjižb omogočeno, da se iz izpiska na knjižbe 
zapiše tudi podatek iz polja nalog. 

13. Na meniju Uvoz - ISO SEPA je uvedena dodatna kontrola, ki preprečuje uvoz izpiska 
na napačno podjetje oz. licenco. V primeru, da se IBAN na izpisku in licenci razlikujeta 
program na zavihku Napake izpiše opozorilo in prepreči pripravo temeljnice. 
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14. Funkcija Uvoz VOD XML je spremenjena in sicer : 

- če v tagu za partnerja ni naziv partnerja (Naziv1), se smatra kot, da bi bil naziv partnerja 
"Uvoz VOD", 

- če gre za prejete račune (tag 'Dokument.Dokument' se prične s "Prejeti...") in če na 
knjižbi ni definirane številke dokumenta, se v številko dokumenta na knjižbi zapiše 
vrednost, ki je podana v tagu 'Dokumenti.Dobav_stevilka_dokumenta'. Za ostale 
dokumente velja tako, kot je veljalo do sedaj. Če na knjižbi ni podane številke dokumenta, 
se v številko dokumenta  zapiše vrednost, ki je podana v tagu 
'Dokumenti.Stevilka_dokumenta'. 

15. Ob generiranju UPN nalogov je uvedena dodatna kontrola , ki preprečuje pripravo 
nalogov z negativnimi zneski. Sporočilo , ki ga program javi je sledeče: 

 

16. Na meniju Plačilni nalogi (UPN) je sedaj omogočene združevanje več-ih nalogov za 
posameznega partnerja preko gumba združi: 

 
Ob združitvi program sporoči na kateri nalog so bili podatki združeni: 
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Pri združevanju nalogov bo sklic na združenem nalogu: SI 00 YYYY-MM-DD (sistemski 
datum).  

Če označimo združen nalog lahko preko gumba 'Seznam nalogov' tiskamo ali pošiljamo 
specifikacijo plačil oz. združenih nalogov. 

 

 

 

MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
 

1. Na poročilih (Prodaja, Kartica, Kumulativa) 

 

je dodan seštevek stolpca 'Količina'. 
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2. Storniranje računov iz preteklih let. 
V kolikor se stornira račun iz preteklega leta, ProGRAM ponudi izbiro glede umestitve 
dokumenta v želeno poslovno leto. Datum storno dokumenta je vedno tekoči datum, ki se 
po potrebi lahko ročno tudi spremeni. 

 
 

3. Izpis želenega TRR za nakazilo na izdanem računu 
V kolikor ima izdajatelj računov odprtih več TRR-jev in želi za posamezne kupce določiti 
drug TRR za nakazilo, to stori tako, da pri posameznem kupcu izbere ustrezen TRR 
 
Šifranti – Partnerji –»zavihek Računi« 

 
 

V izboru so TRR-ji, ki so vneseni v podatkih o podjetju . 
Pod oznako 0 je prikazan privzeti TRR in v kolikor se ne izbere katerega koli drugega, je to 
TRR, ki se bo izpisal na računu. 
 
Na računu se TRR izpisuje v tekstu zgoraj/spodaj preko izbrane spremenljivke: 

 
 

 
MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 

 
1. Po kliku gumba Likvidatura in izdelani temeljnici, se temeljnica Glavne knjige sama 

odpre v novem zavihku brskalnika. 

2. Dodelan je algoritem za številčenje dokumentov v Knjigi prejete pošte. Sedaj 
program  pri generiranju nove številke pošte upošteva uporabniške nastavitve,  
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V kolikor je v šifrantu dokumentov za posamezno vrsto dokumenta nastavljeno avtomatsko 
številčenje, se številka novemu dokumenta dodeli iz vnesenih nastavitev (dolžina številke, 
predpona, pripona). Glede na nastavitve iz spodnje slike, bi ProGRAM naslednjo številko 
dodelil kot 01-2015-0049. 

 
3. V knjigi prejete pošte je na predpregledu priponk (PDF, JPG,…) izboljšano 

samodejno povečevanje  v primeru povečevanja/zmanjševanja okna samega brskalnika. 

4. Šifra dokumenta je povečana iz 2 na 4 znake. Kar pomeni, da se sedaj za šifro 
dokumenta lahko uporabijo do vključno 4 znaki. 

 

5. Dodatni podatki v seznamu prejete ePošte.  Gre za dodatek za uporabnike, ki imajo 
aktiviranih več licenc (delajo za več podjetij).  Prikaz podatka 'Licenca' in 'Naziv licence' je 

potrebno nastaviti  preko funkcije za nastavitev stolpcev . 

 
6. Knjiga prejete pošte – priloga z zelo dolgim imenom. 

V kolikor je priloga z zelo dolgim imenom, se pri prikazu naziv skrajša na način, da se ga v 
sredini 'reže' in nadomesti s tremi pikami (…).  
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7. Opis statusov in pripadajočih barv. 

- 1 – Neobdelan: dokument je vnesen  
- 2 – Potrebni popravki: potrditev referenta je preklicana – odstranjena kljukica pri 

referentu 
- 3 – V potrjevanju: dokument potrjen s strani referenta in/ali potrjevalca 
- 4 – Potrjen: dokument potrjen s strani odobritelja 
- 5 – Zaključen: za dokument narejena temeljnica v glavni knjigi (modra barva v 

seznamu) 
- 6 – Storniran/zavrnjen: ročno spremenjen status na dokumentu (rdeča barva v 

seznamu – razen v primeru, da je dokument že prenesen v glavno knjigo. Takrat je 
barva modra ali temno zelena. 

- Temno zelena barva v seznamu: temeljnica v glavni knjigi je tudi poknjižena  
 

 
 

MODUL POSLOVANJE – Računovodska blagajna 
1. Kreiranje temeljnic v GK po posameznih prejemkih / izdatkih. 

V parametrih je omogočena nastavitev za kreiranja temeljnic v GK za vsak dokument 
posebej. V kolikor ni označeno, se temeljnica kreira kumulativno za vsak dnevnik. 
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Datum ažuriranja / produkcije:     03.04.2015 
 

SPLOŠNO 
1. Pri zajemu prilog k dokumentom, je zaradi sistemske omejitve, tudi v ProGRAMu 

omejitev na največje število zajetih datotek oz. prilog, ki je 20. V primeru večje 
števila, nas ProGRAM na to opozori. 

2. Iskanje podjetij, v primeru računovodskega servisa 
denimo, je sedaj mogoče tudi po delnem nazivu. 
Znaki, ki jih uporabnik vtipka ob iskanje podjetja, se 
obarvajo rdeče. 

3. Na vseh izpisih in poročilih so dodani informativni 
podatki, in sicer leto obdelave levo spodaj, stran izpisa na sredini spodaj in 
datum ter ura izpisa desno spodaj. 

4. Na vseh vnosnih maskah ProGRAMa se na datumskih poljih preverja ali se letnica 
datuma ujema z letnico obdelave. Če se ne, je uporabnik opozorjen »Datum se ne 
ujema z letom obdelave. Nadaljujem?« 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
8. Na vnosni maski temeljnici smo poleg polj za konto in partnerja dodali gumbe za hitri 

pregled Kartice konta in Kartice partnerja z otvoritvijo. Pregledi oz. poročila, ki se 
odprejo v novem zavihku, 
so filtrirana na 
konto/partnerja, ki je 
vnesen v polju. 

 
9. Na vnosni 

maski Hitri 
vnos 
računa 
smo 
spremenili 

razporeditev vnosnih polj v primeru evidenčnih kontov (javni zavodi in denarni rok). 
Ti se sedaj izpišejo v drugi vrstici 
postavke. 

10. Na poročilih Kartice kontov in 
Kumulative kontov je dodana 
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možnost filtriranja podatkov glede na saldakonto. To pomeni, da lahko kartice in 
kumulative kontov izpišemo brez saldakontov ali z njimi. Nastavitve filtriranja je dodana na 
način, kot razvidno na sliki. 

 

 
11. Izdelana možnost izpisa TPNO obrazca, kar pomeni da je mogoče tuje plačilno 

navodilo za odlive javno proračunskih uporabnikov sedaj tudi izpisati na tiskalnik. 

Izdelane so tudi posodobitve pri pripravi TPNO obrazca, in sicer: 

- sprememba oddaje obrazca v primeru, da prva dva znaka v TRR prejemnika nista 
znaka, 

- za tako vrsto plačilnega naloga je spremenjeno polnjenje podatka oznaka stroška (glede 
na vnos v TPNO obrazcu (SHA, BEN ali OUR) in ne SLEV. 
 

12. Spremenjen prehod med poljema Opisi in gumbom Izdelaj Temeljnico – sedaj je omogočen 
prehod s tipko Enter 

13. Na meniju Poročila je dodan izpis Kumulative kontov po profitnih centrih. Podatki na 
izpisu so najprej v kumulativi prikazani po kontih in nato grupirani po profitnih centrih. 

14. Pri pripravi UPN naloga se na prejemniku dodatno evidentira tudi SEPA šifra 
države. Sprememba je obvezna od 07.02.2015 dalje. V SEPA oznako države prejemnika se 
zapišeta prva dva znaka računa prejemnika v primeru, če sta prva dva znaka računa 
prejemnika črki angleške abecede. Če je račun prejemnika vnesen in prva dva znaka 
računa nista črki, se ob shranjevanju doda niz »SI56« in iz tega še SEPA oznaka države 
»SI«. Če račun prejemnika ni vnesen in če je SEPA oznaka države prejemnika prazna, se 
ob shranjevanju v SEPA oznako države zapiše »SI«. 

15. Na masko Hitri vnos računa smo 
dodali polje za vnos protikonta. 
Vklop polja je vezan na nastavitev v 
meniju Parametri, sekcija Hitro vnos 
računa. Podatek se ob pripravi temeljnice prenese na protikonto saldakontne knjižbe. 

16. Na seznam menija Dokumenti – Osnutki temeljnic smo dodali možnost nastavitve podatkov 
sklic, številka dokumenta, datum dokumenta,  obračunsko obdobje, davčno obdobje, 
datum storitve in znesek 

17. Na izpis plačilnih opominov je dodan stolpec Komentar. 

18. Na meniju Dokumenti – Knjiženje je ob shranjevanju dodana kontrola, da ProGRAM 
uporabnika opozori na nekonsistenco podatkov, če so na temeljnici vneseni podatki o 
Datumu izdaje/prejema in davčnem obdobju, ni pa označeno potrjevalno  polje 
DDV knjige.  

19. Na maski za hitri vnos računa smo nadgradili algoritem za polnjenje podatka 
Številka veze. Če je pri kliku na gumb Izdelaj temeljnico polje Veza prazno, potem 
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prenesemo vrednost iz Interne številke ali Številke dokumenta, odvisno kako je nastavljen 
parameter. 

20. Dokumenti – Knjiženje: je dopolnjeno na način, da ko poknjižimo temeljnico, se pred 
tem avtomatsko shranijo vse uvedene spremembe na temeljnici in pripadajočih knjižbah.  

21. Na meniju Izvozi / Uvozi je dodana nova menijska točka Izvozi/uvozi izvoz knjižb. 
Odpre se seznam knjižb vseh knjižb . Na seznamu so vsi podatki, ki se vnašajo na knjiženju 
v glavo dokumenta in na same knjižbe. Dodatno se prikazujejo podatki o partnerju (šifra, 
naziv, naslov, davčna št.) ter  šifre in nazivi za vse šifrante.  

 

 

22. Na obrazcu Plačilni opomini je omogočen dodatni način izpisa: Oblika2 (dok, 
št.dok, komentar, dat.dok, dat.zap…). Program si kot privzeto zapomni zadnjo izbrano 
obliko in jo ponudi pri naslednjem izpisu. 

 
 

  

23. Na poročilih  kartic sta dodana nova  stolpca 'Partner s temeljnice' ter 'Partner s 

temeljnice – šifra'.  
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24. Funkcionalnost  Uvoz ISO-SEPA izpiskov je dopolnjena na sledeč način: 

Spremenjen je  algoritem za pripravo temeljnic  in sicer se temeljnice za izpiske, ki še niso 
narejeni, naredijo.  Za izpiske iz katerih  so temeljnice že narejene, pa se ne upoštevajo.  
 
Pri uvozu je dodan prikaz vrednosti prilivov in odlivov ter začetnega in končnega salda. 
Vrednosti se preberejo iz same uvozne datoteke (xml). 
 
 

 
 

 

MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
 

1. Sprememba predznaka na količini pri dokumentih STORNO in DOBROPIS . 
Zaradi kompatibilnosti z drugimi moduli (knjiga pošte, glavna knjiga,…) in poenostavitvijo 
seštevkov v seznamih dokumentov, so se količine vsem dokumentom STORNA  in 
DOBROPISA nastavile na negativni predznak. Kar pomeni, da so sedaj vrednosti teh 

dokumentov negativne.  
Opozarjamo na spremembo vnosa dokumenta dobropisa, kjer se mora 
količina vnašati z negativnim predznakom.  
 

2. Oblikovna sprememba menija »Dokumenti« in izdelan avtomatizem 
pošiljanja ePošte in eRačunov. 

 
 

- Meniji ePošta, WebiPost, eStoritve ZZI in eHramba so 
sedaj združeni v podmeniju »Posredovani dokumenti« 
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- Avtomatizem pošiljanja: Do sedaj je bilo za pripravljene račune, ki se pošiljajo preko 
ePošte ali sistema  eRačunov (BizBox  oz. UjpNet)  potrebno odpreti ustrezen podmeni 
v meniju »Dokumenti« in za posredovanje klikniti gumb »Pošlji/Prejmi« .  
Sedaj je pa izdelan avtomatizem pošiljanja na način, da ProGRAM za vse uporabnike, ki 
imajo shranjeno uporabniško ime in geslo za pošiljanje le to pošlje avtomatsko. 
Izmenjava z eNabiralnikom se izvrši vsake 15 minut. 

 
Urnik avtomatske izmenjave z eNabiralnikom  
 - eNabiralnik BizBox - pošiljanje (izvaja se na 15 minut) 
 - eNabiralnik BizBox - prejemanje (izvaja se vsak večer ob 21:00) 
 - eNabiralnik UJPNet - pošiljanje (izvaja se na 15 minut) 
 - eNabiralnik UJPNet - prejemanje (izvaja se vsak večer ob 20:00) 

 
 

3. Prenos komentarja na temeljnico v GK. 
Komentar, ki se vnese na računu, se pri kreiranju temeljnice v GK prenese v polje »Opis« v 
glavo temeljnice in v polje »Komentar« na vsako pripadajočo knjižbo. 
 
 
 

4. Nov stolpec »Naslovnik – ročni vnos« . 
Preko enostavnega vnosa računa je omogočen ročni vnos naslovnika računa. Tega je sedaj 
možno prikazati tudi v seznamu računov na način, da se v izbiri stolpcev izbere 'Naslovnik – 
ročni vnos' . 

 
 

 

 

 
MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 

 

1. Spremenjeni nazivi gumbov na vnosu knjige prejete pošte. 

- Naziv gumba »V potrjevanje«  spremenjen v  »V pot.« z namigom "Določi potrjevalca za 
izbrane dokumente" 
 - Naziv gumba »V odobritev«   spremenjen v  »V odb.« z namigom "Določi odobritelja za 
izbrane dokumente" 
 - Naziv gumba »Prenesi eRačune«  spremenjen v  »Uvozi eRačune« 
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2. Omogočen ponovni prenos iz »Prejeta e-pošta« v »Knjiga prejete pošte« 

V kolikor se zapis v knjigi prejete pošte generira iz prejete e-pošte in da se zapis v prejeti 
pošti zbriše, je omogočeno ponovno generiranje na način, da se za v prejeti e-pošte 
ustrezen zapis ponovno shrani. 
 

3. Na seznam knjige prejete/izdane je možno dodati nov stolpec "GK" (Ne, Da, Poknjižen) . 
Dokumenti v seznamu se barvajo glede na novo dodano polje "GK" in status knjige pošte: 

 

4. Na seznam knjige prejete/izdane je možno dodati nov stolpec "GK" (Ne, Da, Poknjižen) . 
Dokumenti v seznamu se barvajo glede na novo dodano polje "GK" in status knjige pošte: 

 - GK = Da  (modra) / kreirana temeljnica v GK in še neknjižena 
 - GK = Poknjižen  (zelena) / kreirana temeljnica v GK in tudi že poknjižena 

- Status KP = Neobdelan ali Storniran/zavrnjen (rdeča) 
 - Status KP = Zaključen (temno zelena) 

 

5. Na seznam knjige prejete/izdane je možno dodati nov stolpec "Lik/Osnutki" 
(Ne, Da) 

DA – za dokument obstaja shranjen osnutek temeljnice 

NE – za dokument ni osnutka temeljnice 

 

 

 
 



   
 

Stran 326/443 

6. Med vnosom likvidature omogočeno premikanje po vizualizaciji eRačuna oz. 
PDF-ju 

Med likvidaturo oz. hitrim vnosom računa je omogočen dostop do gumbov in funkcij zapisa 
knjige prejete pošte. Praktično to pomeni, da se je med izdelavo temeljnice možno 
premikati po PDF-ju. 

 

 

7. Na vnosu knjige prejete pošte dodan SKLIC. 

Dodan je vnos podatka SKLIC za plačilo. Podatek se pri prenosu eRačuna iz eNabiralnika 
avtomatsko prenese na dokument prejete pošte.  
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Datum ažuriranja / produkcije:  12.03.2015 

 
SPLOŠNO 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1. Pri izpisu temeljnice je dodana še 4 možnost za vrstni red in vsebino stolpcev. 

Želeno nastavitev izberete na meniju Parametri, parametri Izpis temeljnice. 

2. Na maski Hitri vnos računa je naziv polja za (ne)odbitni DDV spremenjena na »Odbitni 
DDV«. 

3. Izdelana je sprememba pri izračunu tečajnih razlik. Program sedaj tečajno razliko 
vedno izračuna ob stanju na dan (status veze) izdelave dokumenta tečajnih razlik in do 
datuma izdelave dokumenta. 

4. Na maski Hitri vnos računa je dodana možnost, da program izbrani PRFC in 
Nalog iz osnovnih podatkov temeljnice, prenese tudi na knjižbe. Tako delovanje je 
odvisno od nastavitve »Prenesi nalog in PRFC na postavke«, ki smo ga dodali na meni 
Parametri. 

 
 

MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
1. Vnos PRFC (profitnega centra) in naloga na specifikaciji dokumenta ter 

kreiranje temeljnice v GK.  
Ko se iz računa generira temeljnica v GK, se za vsak PRFC in nalog  skreira svoja 
knjižba na kontu 'neto realizacija' . V kolikor je na računu na vseh postavkah vnesen 
en in isti PRFC ali nalog, se le ta na temeljnici evidentira tudi na saldakontu in kontu za 
DDV. V nasprotnem primeru je vsebina v tem polju prazna.  
 

 

 

2. Kopiranje dokumentov in postavk. Artikli iz kopiranega dokumenta, ki so bili pred tem 
iz šifranta artikla zbrisani, se ne kopirajo na nov dokument. 

 
3. Uporabnikom, ki poleg fakturiranja uporabljajo tudi  modul 'Knjiga pošte' je omogočen  

prenos izdanih dokumentov v knjige izdane pošte. To se stori preko 
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funkcionalnosti/gumba . Dokument se v knjigo izdane pošte prenese v eSlog obliki 
in vizualizirani PDF obliki. 

 
 

 
 

4. Dodan parameter  za vnos partnerja, ki se uporabi pri kreiranju temeljnice v GK 
za račune, vnesene  na enostavnem vnosu s prostim/ročnim vnesenim nazivom kupca. 

 
 

 
 

5. Na enostavnem in razširjenem vnosu računa, se je dodalo novo polje za vnos 
komentarja. Gre za evidenčni podatek, ki se prenaša v polje 'Opis'  na temeljnico glavne 
glavne knjige. 

 
 

6. Vnos računa in količine z več decimalkami. Omogočen je vnos količine na več kot dve 
decimalni mesti brez zaokroževanja. Z enako število decimalk, kot je vneseno, se podatek 
izpiše tudi na samem dokumentu. 
 

7. Kreiranje temeljnice v GK in obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje se sedaj 
generira iz meseca datuma opravljene storitve in ne (več) iz meseca datuma 
dokumenta. 
 

8. Kreiranje temeljnice v GK in evidenčni konti. V kolikor se uporablja evidenčno 
knjiženje, se sedaj pri generiranju temeljnice v GK ustrezno napolnijo tudi konti za 
evidenčno knjiženje. 
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MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
 

1. eRačuni – prejemanje večjih prilog od 2MB. ProGRAM omogoča sprejem prilog do 
velikosti 2 MB. V kolikor v elektronskem nabiralniku obstaja večja priloga od 2 MB, 
ProGRAM kreira t.i. sporočilno prilogo, s katero uporabnika obvesti, da je prilogo, ki je 
večja od 2MB potrebno ročno prevzeti iz UJPNet/BizBox  nabiralnika. 
 

2. Knjiga prejete pošte – zajem eRačunov. Omogočen je prenos podatka 'Datum 
opravljene storitve'. V kolikor ta podatek v eSlog-u obstaja, se avtomatsko prenese 
tudi v knjigo prejete pošte 

 
 

3.  Knjiga prejete pošte – spremenjene kontrole pri potrjevanju. Pri potrjevanju  
je sedaj potrditev omogočena samo pri uporabniku, ki je prijavljen v ProGRAM.  
Referent/Potrjevalec/Odobritelj lahko torej potrdi samo svoj zapis. Odpotrditev pa je še 
vedno omogočena zaradi zavrnitve oz. vračanja nazaj prejšnjemu potrjevalcu.   
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Datum ažuriranja / produkcije:  16.02.2015 

 
SPLOŠNO 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1. Na Parametrih dodana nova nastavitev, in sicer si uporabnik lahko nastavi ali bo na maski 

Hitri vnos računa v polje Številka 
veze prenašal podatek iz interne 
številke ali iz številke 
dokumenta.  

2. Na meniju Kartice partnerjev z otvoritvijo je dodan stolpec »OO otv«. Stolpec je 
dodan samo na tem poročilu z namenom, da se vse postavke/računi, ki so bile odprte na 
31.12. preteklega leta,  izpišejo z vrednostjo 0. 

3. Spremenjen algoritem pri kopiranju temeljnice in knjižb. Knjižbe sedaj tudi na novi 
kopirani temeljnici ostanejo v enakem zaporedju kot na izvorni temeljnici. 

4. Spremenjen je algoritem pri funkciji OBOL – preknjižbe PRFC, kjer ProGRAM vnesene 
korake za preknjižbo upošteva tudi na že izdelanih in še neknjiženih temeljnicah prostopka.  

5. Dopolnjeni avtomatizmi pri zajemu podatkov na TPNO obrazec: 

- za podatek Način izvršitve se predlaga »Nakazilo«, 
- za podatek Instrument plačila se predlaga »1«, 
- v rubriko 12, drugi del, se prenese Kraj iz šifranta partnerjev 
- rubriko 15, se pred številko dokumenta zapiše »00« 

 
6. Spremenjen algoritem pri pripravi temeljnice neposredno iz procesa priprave 

plačilnih nalogov. Na tako generirano temeljnico se pri plačilih prenese komentar z 
originalnega računa, v številko dokumenta knjižbe na TRR pa se zapiše interna številka 
banke. 

 
7. Naziv polja »Datum DUR« smo spremenili v »Datum stor.«, kar pomeni datum 

opravljene storitve ali datum dobave blaga. Zaradi primerjave odprtih postavk in 
bilanc/kartic, smo dodali tudi opozorilo v primeru, da sta mesec in leto 
obračunskega obdobja različna od meseca in leta v polju datum opravljene 
storitve. Če sta namreč ti obdobji različni, potem primerjava poročil po obračunskih 
obdobjih ni mogoča. 
 

8. Program si zapomni akcijo priprave naloga v XML. To je razvidno v novem 
stolpcu Pl.nalog, ki ima vrednosti Da ali ne, na oknu Priprava nalogov za odprte 
postavke. Dodan tudi stolpec Št. nal, ki pomeni število že pripravljenih nalogov 
za določeno obveznost (v primeru več delnih plačil je razvidno skupno število plačil). Ti 
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podatki uporabniku omogočajo, da pri pripravi plačilnih nalogov (gumb Pripravi naloge) 
lahko preveri za katere obveznosti so bili nalogi že pripravljeni in posredovani v spletno 
banko. 

 
9. Na maski Hitri vnos računa, smo v primeru deleža neodbitnega DDV, dodali možnost, da 

uporabnik posamezne dokumente izloči iz tega pravila oz. algoritma, s klikom 
gumba »neodbitni DDV«. Možnost je vidna  samo pri podjetjih, ki imajo v parametrih 
nastavljen »odstotek zmanjšanja vstopnega DDV«  > 0. 

 
10. Spremenjen je algoritem pri deviznem knjiženju in obdelavi tečajnih razlik. 

 
11. Pri izdelavi TPNO obrazca program preverja vnos obveznih podatkov in uporabnika, 

če manjkajo, na to opozori da jih mora vnesti. Preverjajo se podatki, ki jih tudi UJP 
preverja pri  
zajemu oz. prenosu obrazca. 

 
 

 
 

MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
1. Na vnosno masko enostavnega vnosa računov je dodana možnost vnosa 

popusta kupcu oz. % popusta na celoten račun. 

 
 
 

2. Dodelano je pošiljanje računov po elektronski pošti. Poleg računa v PDF obliki se sedaj 
ePošti priloži še XML datoteka. V kolikor ima kupec v matičnih podatkih označen način 
pošiljanja računov z 'e-pošta', potem se račun temu  kupcu pošlje po elektronski pošti. 
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Po posredovanju se račun postavi v čakalno vrsto za pošiljanje. Pošiljanje vseh na ta način 
pripravljenih računov se izvede v meniju 'Dokumenti – ePošta - Pregled ePošte' s pomočjo 
gumba 'Pošlji/Prejmi'. 

 
 
V seznamu so  vsi računi, ki so bodisi že bili posredovani kupcu, bodisi na pošiljanje še 
čakajo. Status posameznega (ne)poslanega računa je viden v stolpcu 'Opis'.  
 

 
 
Po elektronski pošti se kupcu pošlje račun v PDF obliki in račun v XML obliki (eRačun v 
standardizirani eSlog obliki). V kolikor v parametrih ni posebej nastavljen tekst za ePošto, 
je poslana ePošta oblikovno in vsebinsko taka, kot je prikazano na spodnji sliki.  
 

 
 

3. Na specifikaciji dokumentov je dodano polje za vnos naloga. Gre za podatek iz 
šifranta, kjer se vrši tudi vnos, sprememba in brisanje teh podatkov (Šifranti – Vsi šifranti – 
Splošno – Nalogi'. 
Ko se iz računa generira temeljnica v GK, se za vsak nalog skreira svoja knjižba na 
kontu 'neto realizacija' . Funkcionalnost je enaka, kot za PRFC. 
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MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
 

1. Na meniji Knjiga prejete pošte in Knjiga izdane pošte je dodana možnost hitrega 
pregleda priložene datoteke – okno desno od vnosnih polj. Ta omogoča tistim ki 
potrdijo in odobrijo pošto v postopku likvidature, 
hitrejšo obdelavo dokumenta. 

2. Pri generiranju temeljnice (gumb Poknjiži 
eRačun) je iz postavk eRačuna mogoče 
pripraviti temeljnico na tri različne načine. 
Privzeta opcija »Združi postavke« pomeni, da bo 
program vse neto postavke iz eRačuna združil in 
naredil na temeljnici eno knjižbo. Opcija 
»Posamezne postavke » pomeni, da bo program za vsako postavko naredil svojo knjižbo. 
Tretja dodana opcija »Z zadnjega osnutka« pa pomeni, da knjižbe prekopiramo iz zadnjega 
shranjenega osnutka za partnerja, morebitne postavke na eRačunu pa pri tem ignoriramo. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  05.02.2015 

 
SPLOŠNO 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1) Na meniju Poročila - Kumulative partnerjev algoritem izpisa spremenjen na način, 

da omogoča hitrejši izpis podatkov. 

2) Priprava TPNO obrazca v XML formatu  je sedaj mogoča tudi za več obrazcev 
hkrati. ProGRAM bo XML pripravil za v seznamu označene obrazce. 

3) Pri obračunu zamudnih obresti sta dodana podatka Datum plačila in Dni 
zamude. V polju Datum plačila je zapisan zadnji datum plačila za posamezno vezo, v 
polju Dni zamude pa razlika med datumom zapadlosti in trenutnim datumom za odprte 
veze ter med datumom zapadlosti in datumom zadnjega plačila za zaprte veze. 

4) Dodana še ena opcija za nastavitev izpisa temeljnice. V parametrih dodana 
možnost, da uporabnik izpis temeljnice naredi neodvisno od partnerja na temeljnici, in 
sicer s podatki kotno, konto za preknjižbo, komentar, profitni center, številka naloga, 
številka dokumenta, breme in dobro. 

5) Za uporabnike, ki uporabljajo knjiženje preko evidenčnih kontov smo na meniju 
Poročila – Kartice, izdelali možnost izpisa Kartice evidenčnih kontov.  

 
 

MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje 
1. Na izpisu dokumentov je dodan izpis sklica za plačilo. Do sedaj ste uporabniki ta sklic 

največkrat nastavili v tekstu spodaj  s pomočjo ustrezne spremenljivke.  Sedaj tega ni več 
potrebno, ker se bo sklic avtomatsko izpisoval zraven ostalih podatkov dokumenta.  Oznako 
države in model sklica se nastavi v meniju 'Podatki o podjetju' 

 

2. Na izpisu dokumentov se cene prikazujejo zaokrožene na dve decimalni mesti. 
Izpisana zaokrožena cena ne vpliva na izračun in izpis vrednosti postavke. Ta vrednost je 
izračunana iz vnesene količine in cene iz samega dokumenta. 
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3. Dodelano je pošiljanje dokumentov po elektronski pošti. V kolikor ima kupec v matičnih 
podatkih nastavljeno pošiljanje računov po E-pošti, se pri posredovanju računa ponudi 
opcija 'E-pošta'. 

  
Po potrditvi se ePošta pripravi in čaka na pošiljanje. Pošiljanje ePošte se avtomatsko izvede 
vsakih 15 minut, lahko se pa pošlje tudi na uporabnikov ukaz. Ročno pošiljanje se izvede v 
meniju 'Dokumenti – ePošta – Pregled ePošte« preko gumba »Pošlji/prejmi« 

 

Prav tako je na tem seznamu možno videti statuse poslanih ePoštnih sporočil in v primeru 

 

MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
 

1. Zaradi večje preglednosti in vodljivosti po vnosnih poljih, je spremenjen vrstni red polj 
na maskah Knjiga prejete pošte im Knjiga izdane pošte. Spremenjen je tudi naziv 
posameznih uporabnikov v postopku likvidature. 

2. Uporabniki in ostali podatki za Likvidaturo so razporejeni v svoji sekciji Potrjevanje. 

3. Nad uporabniki, ki likvidirajo pošto, je dodan gumb Dodaj potrjevalca, preko katerega 
lahko dodate več potrjevalcev na prvem nivoju procesa likvidature. Ti se dodajajo nad 
obstoječo vrstico Potrjevalca. 

 

Brisanje je omogočeno z gumbom  na desni strani vrstice dodanega potrjevalca. 

4. Na vnosu prejete pošte je dodan gumb »Likvidatura«, ki simulira klik na gumbe Poknjiži 
račun, Poknjiži eRačun, Prikaži račun, Prikaži eRačun, odvisno od tega, kateri je v tistem 
trenutku  na razpolago. 
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5. Spremenjena oz. vsebinsko preurejena je oblika vnosnega okna prejete pošte. Na levi sliki 
je primer oblike prejšnjega vnosa, desna slika pa je oblika po novi spremembi 

     
 

6. Dodano filtriranje oz. prikaz dokumentov knjige prejete pošte glede na uporabnika. Vnaprej 
definirani referent ima vpogled v vse dokumente, medtem ko imajo potrjevalci vpogled 
samo v dokumente, na katere so vneseni kot potrjevalci ali odobritelj. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  22.01.2015 

 
SPLOŠNO 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1. Izdelana je funkcionalnost obračuna zamudnih obresti na meniju Dokumenti – 

Obračun zamudnih 
obresti. Dodan je meni 
Šifranti – Obrestne mere, 
kjer preverite ustreznost 
koeficientov oz. le-te 
vnesite  

Na novem meniju 
Dokumenti – Obračun 
zamudnih obresti je 
prikazan seznam vseh 
računov, privzeto filtriranih samo za izdane račune (konto se začne z »12«). Podatke lahko 
filtriramo ali grupiramo po vsakem podatku v seznamu, tudi po statusu veze, ki je lahko O 
– odprt ali Z – zaprt. Ko imate na seznamu vse račune, za katere bi želeli obračunati 

zamudne obresti, zapise označite in kliknite gumb  levo nad seznamom. Ker se v 
ProGRAMu obračuni shranjujejo v obliki dnevnikov, je potredno pred obračunom v novem 
oknu dodatno vpisati še številko dnevnika 
pod katerim se bo odlej ta obračun vodil. 

Ko je obračun obresti za izbrane račune 
končan, bo ProGRAM samodejno odprl 
meni Poročila – Obračun zamudnih obresti 
že filtriran na dnevnik ki smo ga generirali. 

Na tem meniju je mogoče 
preveriti obračunane 
podatke za posamezni 
račun oz. partnerja ter 
izpisati dokumente 
Zamudne obresti. 
Istočasno lahko izberete 
spodnjo mejo zneska 
obresti, za katero se 
obrazci še izpišejo in pa 
tekste iz šifranta, ki se 
izpišejo nad in pod 
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specifikacijo. obračuna obresti na posameznem obrazcu. 

 

2. Pri generiranju temeljnice iz e-računa je dodana možnost, da uporabnik knjižbe ne dela po 
postavkah računa, temveč za vse postavke e-računa program pripravi skupaj en 
neto znesek. Na maski Izvozi / Uvozi – Uvoz eRačun, je na gumbu Račun dodana opcija 

»Združi postavke«. V takem primeru, bo 
progam masko za Hitri vnos računa pripravil 

na način združenih postavk  

 

 

3. Dopolnjena funkcija generiranja plačilnih 
nalogov na meniju Plačilni promet (UPN). V 
primeru, da ima dobavitelj v šifrantu 
vnesen več kot 1 račun, je na meniju za 
pripravo nalogov sedaj mogoče izbrati 
želeni račun. Ko namreč označimo postavko 
za generiranje naloge, se pri takih partnerjih 
odpre dodatno okno za izbiro IBAN računa.  
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MODUL POSLOVANJE – Fakturiranje  
 

1. Možnost izbire TRR-ja, na katerega nam kupec plačuje. 
V šifrantu partnerjev (Šifranti – Partnerji) se izbere TRR, na katerega bo kupec nakazal plačilo. Izbor TRR-jev 
se sestavi iz vnesenih TRR-jev v 'Nastavitve – Podatki o podjetju' 

 
 
Ustrezen TRR se bo v eRačun zapisal samodejno ob kreiranju eRačuna. V kolikor pa se računi izpisujejo na 
papir, je potrebno v tekst spodaj vnesti ustrezno spremenljivko »Licenca – Številka računa za nakazilo«. 

 
 
 
 
 

2. V šifrant enot mer je dodan vnos oz. izbor predpisanih enot mer za eRačun. 
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MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte 
 

1. Na vseh vnosnih maskah Knjige pošte so podatki v tej verziji ProGRAMa ločeni po letnicah.  
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Datum ažuriranja / produkcije:  19.01.2015 

 
SPLOŠNO 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
2. Zaradi omogočanja knjiženja vseh e-računov, so spremenjene kontrole na 

usklajenost zneskov V breme in V dobro pred pripravo temeljnice oz. na 
vnosnem oknu Hitri vnos računa. ProGRAM bo sedaj, četudi se vrednosti razlikujejo ali 
je katera od njih 0, temeljnico izdelal. Uporabnik pa potem na vnosu dokumentov 
temeljnico nadalje ustrezno obdela. 
 

3. Na Uvozu eRačuna je pri generiranju temeljnice (gumb Račun) spremenjen algoritem za 
prenos podatkov iz XML zapisa na vnosno okno za hitri vnos računa. Sedaj se 
prepišejo tudi podatki o sklicu, številki dokumenta in datumu/prejema/izdaje. 

 
4. Zaradi prenosa podatkov iz pomožnih knjig (denimo Knjiga pošte), smo na vnosni maski 

Hitri vnos računa dodali poleg obračunskega obdobja »OO« še podatek leto 
obračunskega obdobja. S tem uporabnik na maski določi, v katero poslovno leto glavne 
knjige se generira temeljnica. 

 
5. Pri 

ge
ner
ira
nju 
TP
NO 

obrazca so bile izvedene nekatere spremembe glede generiranja obrazca oz. predlaganih 
prednosti iz odprtih postavk in šifranta partnerjev. 

 
6. Dodana še ena nastavitev za izpis temeljnice. Na Parametrih je namreč sedaj dodana 

opcija »Izpis temeljnic«, preko katere lahko uporabnik definira obliko izpisa tistih temeljnic, 
ki nimajo partnerja. Lahko izpisuje obliko z dodatnim PRFC in Nalogom ali brez. 

 
7. Dodana nastavitev pozicije izpisa poslovnega partnerja na obrazcih (IOP, plačilni 

opomini…) desno ali na levo – na 
Paramatrih. Privzeta vrednost je 
enaka dosedanji, in sicer levo. 
Nastavitev je dodana zaradi različne oblike kuvert pri uporabnikih ProGRAMa. 
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MODUL POSLOVANJE - Fakturiranje 
1. V šifrantu partnerjev je doda možnost izbire TRR, na katerega bo kupec izvedel 

nakazilo. Izbirati je možno med TRR-ji, ki so vneseni v podatkih o podjetju. 
Podatek se nahaja v šifrantu partnerjev na zavihku  'Računi'. 

 
 

2. Izvedena je pohitritev generiranja periodičnih računov. 
 
 

MODUL POSLOVANJE – Knjiga pošte in eLikvidatura 
1. Na meniju »Dokumenti – Knjiga prejete pošte« so dodatni stolpci Datum 

Temeljnice, Interna številka GK in Datum dokumenta GK, ki uporabniku 
omogočajo, da ima vpogled v podatke, ki so že bili preneseni v Glavno knjigo. Po 
dodanih podatkih je seznam podatkov mogoče tudi filtrirati. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  13.01.2015 

 
SPLOŠNO 
 
1. Na sezname dokumentov v vseh modulih ProGRAMa sta 

dodana gumba za premikanje po dokumentih naprej in nazaj. 
Premikanje po dokumentih je, poleg z klikom na puščico, mogoče tudi 
s tipkama PageUp in PageDown. 

 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
1. Za potrebe poročanje v javnih 

zavodih je dodan šifrant 
Proračunske postavke. Ta se uporablja 
na šifrantu Nalogi, ki imajo v javnih 
zavodih pomen stroškovnega nosilca.  
Dodano pa je tudi poročilo 
Kumultive po proračunskih postavkah ter Kumulative po proračunskih 
postavkah in kontih, na katerem so v obliki ostalih kumulativ, zbrani podatki po tem 
novem grupiranju. 
 

2. Na meniju Izvozi/Uvozi je dodan meni TPNO. Ta omogoča prosti vnos TPNO 
obrazcev, ki pomenijo tuje plačilno navodilo za odlive javno proračunskih uporabnikov. Po 
vnosu obrazca je preko gumba Kreiraj XML datoteko mogoč prenos podatkov na UJP preko 
XML standarda. 

3. Na meniju  Izvoizi/Uvozi – Plačilni promet (UPN) je pri pripravi nalogov omejitev za številko 
veze premaknjena takoj za partnerja. 

4. Na meniju Poročila - Odprte postavke je pri podatkih dolžnika/partnerja (v naslovni 
vrstici) dodatno izpisan še podatek o poštni številki, številki faxa in elektronskem 
naslovu partnerja. 

5. Na meniju Izvozi/Uvozi – Izvoz DURS so spremenjene rubrike in usklajene s 
Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov iz elektronsko vodenih 
poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek. 

6. Na meniju Poročila -  Odprte postavke po zapadlosti – kumulative je spremenjen 
algoritem za prikazovanje in sicer se sedaj v stolpcu Znesek  nezapadlih" upoštevajo tudi 
prejeti avansi. 
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MODUL POSLOVANJE   
 
1. Fakturiranje 

- Omogočen je prenos eRačuna  (XML datoteke) za potrebe uvoza v eBanko. 
-  

 
 

- Omogočeno je tiskanje UPN nalogov. Na zadnji strani izpisanega računa se povsem 
spodaj izpiše UPN nalog.  

       
 
Pri tiskanjem  PDF datoteke je potrebno označiti opcijo 'Page Sizing & Handling – Actual 
size'. To pa zato, da se podatki ustrezno izpišejo na predtiskan UPN nalog. 
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2. Knjiga pošte: 

 
- Dodana je možnost dodeljevanja pravice na nekatere specifične akcije oz. 

gumbe, in sicer - Poknjiži račun, Prikaži račun, Poknjiži eRačun ter Pokaži eRačun. 
 

- V šifrantu tipov dokumentov je dodan vnos klasifikacijske oznake. Ta podatek je 
viden v vseh seznamih pošte, hkrati pa je po njem možno zapise tudi filtrirati. 
 

 
 

 
3. Računovodska blagajna: 

 
- Spremenjen je algoritem za izpis Dnevnika. Podatki (saldo) se sedaj ne izpiše več 

samo za tekoče leto, temveč do leta prvega izpisa. 
 

- Iz seznama prejemkov in izdatkov je umaknjeno polje PRFC. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  29.12.2014 

 
SPLOŠNO 
7. V seznamih (gridih) zapisov je dodana 

zaporedna številka zapisa 

 

 

 

 

 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
8. Na meniju Plačilni nalogi (UPN) je sedaj mogoča priprava temeljnice iz 

generiranih plačil. Ko namreč na meniju označimo zapise - UPN naloge za plačilo, se 
prikaže v orodni vrstici dodatna 
možnost oz. gumb 

.  
Sledi vnos osnovnih podatkov, na 
podlagi katerih lahko ProGRAM 
generira neknjiženo temeljnico 
Banke oz. TRR, kot razvidno na sliki 

 

 
9. Na meniju Poročila - Kartice kontov je dodana možnost izpisa podatka Datum 

prejema/izdaje. Po istem podatku je mogoče tudi filtriranje podatkov na poročilu.  
10. Na meniju Poročila – Odprte postavke  - posamezne knjižbe, ProGRAM sedaj v primeru, 

da uporabnik izvede dvoklik na postavki, odpre temeljnico, kjer je poknjižena 
izbrana postavka. 

 

MODUL POSLOVANJE   
1. Meni 'Poročila' se je preoblikoval v dve vsebinsko 

ločeni celoti (Artikli in storitve ter Dokumenti) 
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2. V tekst na računu (spodaj in zgoraj) je možno dodati tudi datum pogodbe iz šifranta 
partnerjev 
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Datum ažuriranja / produkcije:  16.12.2014 
 

SPLOŠNO 
1. Tako kot izbira posameznih menijev, je sedaj tudi izbira modulov mogoča z uporabo 

desnega guba miške in opcije brskalnika »Odpri povezavo v novem zavihku«. 
Tako ima uporabnik lahko v enem zavihku odprt en modul, v drugem drugega  

2. Na meniju Šifranti – Partnerji je dodan stolpec »Način poslovanja«, ki označuje v 
kakšni obliki (papirno, webipost, eračun) pošiljamo partnerju račune. Stolpec ni sestavni del 
privzete nastavitve, temveč ga je mogoče dodatno izbrati. 

3. Na vseh oknih, ki 
vsebujejo zavihke 
(Temeljnice – knjižbe, 
priloge, Računi – 
postavke, priloge, 
Partnerji – kontaktne 
osebe, ipd) je poleg 
naziva zavihka, sedaj 
tudi informacija o 
številu zapisov, ki jih 
posamezni zavihek vsebuje. Če so torej dokumentu pripete 3 priloge, je to razvidno 
»Priloge (3)«.  

 

 

 
 

MODUL RAČUNOVODSTVO  

1. Na meniju Plačilni nalogi (UPN) je sedaj 
mogoča priprava XMLja za banko samo 
za označene naloge. Doslej je namreč 
gumb Izvoz XML deloval na način, da so 
se za banko vedno izvozili vsi nalogi iz 
seznama. 

Poleg tega je na istem meniju ob pripravi nalogov dodana poleg konta, partnerja in  
datuma zapadlosti, še možnost omejitve seznama preko Številke veze: 

2. Na meniju Poročila - Letna poročila je dodana možnost filtriranja podatkov po PRFC in po 
Enotah. Omejitev oz. filtriranje omogočimo z vnosom v nova polja (slika na naslednji strani). 
Pomoč glede načina vnosa si lahko ogledate na gumbih desno od vnosnega polja (»vprašaj«). 
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3. Izd

elana je nova funkcionalnost – 
Preknjižbe PRFC. Gre za funkcijo t.i. 
OBOLa, ki pomeni prerazporeditev stroškov 
iz začasnih na dejanske PRFC. Podatke za 
prerazdelitev vnesete samo na začasnih PRFC.  

Ko tako vnesena razmerja med začasnimi in dejanskimi PRFC obstajajo, lahko uporabnik v 
želenih  časovnih presledkih (denimo bilančnih obdobjih) uporabi  meni Dokumenti – 
Preknjižbe PRFC. Zagon te funkcije pomeni, da bo program vse knjižbe iz začasnih PRFC 
»zaprl« in jih prenesel na dejanske PRFC. Omenjene knjižbe se izdelajo na novi temeljnici. 

Tak način 
prerazdelitve 
zneskov iz 
začasnih na 
dejanske PRFC 
pomeni , da je 
postopek poljubno 
mnogokrat 
ponovljiv in kar je 
najvažnejše, v ničemer ne posega v že izdelane dokumente. 

 

 

 

MODUL POSLOVANJE   
1. eRačuni. Implementirane so zadnje spremembe in dodatki glede izdaje eRačunov. Vsem 

naročnikom te storitve bodo naši svetovalci individualno nastavili ProGRAM, razložili 
postopek dela ter skupaj z naročnikom poslali prvi eRačun. 

2. Na seznamih računov, predračunov in dobropisov so dodani stolpci za prikaz 
vrednosti v valuti (VAL). V kolikor so v seznamu podatki različnih valut, v stolpcu na koncu 
ni prikazan seštevek. Seštevek je v stolpcih, kjer so vrednosti preračunane in prikazane v 
EUR. 

3. Fakturiranje v povezavi s ProGOST-om.  
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- Avtomatsko številčenje partnerjev je omogočeno tudi v primeru, da v šifrantu partnerjev 
obstaja partner s šifro '9999'. Te šifre sedaj program ne upošteva pri iskanju največje 
obstoječe šifre. 

4. Na Poročila-Kumulative artiklov in storitev so dodana nova filtriranja in sicer: partner, 
profitni center, datum dokumenta, datum zapadlosti. 

5. Dodano je novo poročilo Poročila-Pregled Prodaje. Osnova so podatki iz postavk 
računov ( artikel/storitev, količina, cena, vrednosti…)  z dodanimi podatki od samega 
računa (partner, številka in datum dokumenta). Po vseh teh vrednostih je podatke možno 
filtrirati in grupirati. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  26.11.2014 

 
SPLOŠNO 
1. Izdelana in v nabor modul vključena, sta dva nova modula, in sicer Osnovna sredstva in 

Knjiga pošte!  V primeru da imate modula vključena oz. sta sestavni del paketa ProGRAM, 
ki ga uporabljate, lahko dodatne informacije s tem v zvezi pridobite od svojega skrbnika na 
tehnični pomoči.  
Opomba – z aktivnostmi menjave obstoječega modula, ki ga uporabljate in prenosa 
podatkov, bomo začeli izvajati predvidoma v mesecu januarju 2015. 
 
 

2. Odpravljena je manjša napaka iz zadnje verzije, ko se je pri 
zajemu podatkov partnerja iz javno dostopne baze, 
avtomatsko dodeljena šifra pobrisala. Sedaj šifra ostane na 
zapisu. 
 

3. V meni 'Nastavitve' je dodan dostop do ISL povezave  
 

4. Na vseh seznamih  (na vnosnih oknih in na poročilih) je 
dodana možnost povečevanja in zmanjševanja 
privzete velikosti pisave.  Nastavitev je dodana v novo 
sekcijo »Pisava«. Velikost 0 pomeni privzeto velikost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. V šifrantu partnerjev je omogočen vnos referenčnih 
podatkov prejemnika  za eRačun. Vnos se nahaja na zavihku »Kupci/dobavitelji«.  
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Prejemnik se lahko z izdajateljem dogovori za podatek o referenčni oznaki ali šifri kupca ali 
šifra proračunskega uporabnika ali med njima dogovorjen podatek za pravilno usmerjanje 
e-računa do organizacijskih enot proračunskega uporabnika. 

 

MODUL RAČUNOVODSTVO  
1. Tako kot v modulih Fakturiranje in Knjiga pošte,  je tudi v modulu Glavna knjiga 

omogočeno dodajanje prilog na zapis/temeljnico.  Na seznamu knjižb je dodan 
zavihek Priloge, kamor lahko zajamete dokument iz vašega računalnika. V primeru da je 
temeljnica generirana iz modulov Fakturiranje ali Knjiga pošte, se priloge že prenesejo 
skupaj z generirano temeljnico. 
 

2. Pri generiranju dokumenta Tečajna razlika je dodana kontrola na Interno številko v primeru 
da dokument nima nastavljenega avtomatskega številčenja. 

 
3. Pri ažuriranju temeljnice na polju Nalog, se s prejšnjo verzijo ni shranil podatek, če je 

uporabnik tega želel spremeniti. Nepravilnost pri algoritmu je odpravljena. 
 
4. Na menija Odprte postavke in Odprte postavke posamezne knjižbe sta dodana 

stolpca Komentar knjižbe in Komentar temeljnice. 
 

5. Po vzoru poročila Bruto bilance, smo tudi izpis Kumulative kontov naredili na način, 
da je mogoče odpiranje v globino oz. s klikom prehod iz kumulative na kartico 
konta. Dvoklik na posamezno vrstico v poročilu Kumulative kontov pomeni, da se odpre 
posebej samo kartica tega konta. 
Dodatno smo na meniju Kumulative kontov izdelali možnost grupiranja po 
obračunskem obdobju. 

 
6. Na meniju Letna Poročila sta dodani dve možnosti filtriranja podatkov, in sicer 

po PRFC in po Enoti . Podatka dodatno vpišete nad obrazec v dodani vnosni V primeru 
da bi želeli filtrirati po več PRFC jih hkrati, te naštejete in jih ločite z vejico.  
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MODUL POSLOVANJE 

 
4. Implementiran je sistem avtomatskega pošiljanja eRačunov prek UJPNeta za  

proračunski uporabnike uporabnike in ZZINeta za gospodarske družbe. Za naročilo modula 
kontaktirajte prodajno službo na program@pronet-kr.si oz. pokličite 04 2 800 800. 
Podrobna navodila vam bodo posredovana po registraciji modula.  
 

5. Periodično fakturiranje. Omogočeno je privzemanje cen iz prodajnega cenika (Šifranti –  
Splošno – Prodajni cenik).  
V kolikor se v periodičnem fakturiranju  v meniju »Dokument – Periodično fakturiranje – 
Artikli po partnerjih« cena ne vnese (pusti se prazno), se cena ob generiranju privzame iz 
prodajnega cenika. Ta način omogoča enostavno enkratno spreminjanje cen za storitve iz 
periodičnega fakturiranje. V nasprotnem primeru je v periodiki potrebno za isto storitev 
spremeniti vsak zapis posebej.  
 

6. Na delovni tabli je na »widgetu«  'Fakturirana realizacija po mesecih' omogočeno 
nastavljanje vrstnega reda prikaza podatkov. Vrstni red se lahko obrne s klikom na puščico 
poleg naziva 'Mesec'. 

 
 

7. Izvedene  optimizacije pri določenih postopkih  (posredovanje večih računov hkrati, 
generiranje računov..),  implementiran  pokazatelj (t.i. gauga) delovanja v primeru daljših 
obdelav ter  narejene manjše oblikovne spremembe. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  01.10.2014 

 
SPLOŠNO 
 
1. Na meni Poročila je spodaj dodana menijska točka Nastavi. Ta uporabniku 

omogoča, da si lahko določi, katere vsebine oz. menijske točke bo imel vedno vidne v 
meniju. Uporabnik si tako nastavi menijske točke Poročil, ki jih najbolj pogosto uporablja.  

 
2. Na filtrih vseh seznamov v ProGRAMu  so dodani novi logični operatorji in sicer: 

- kjer obstaja operator »je enako«, je dodan tudi »ni enako », 
- kjer obstaja operator »vsebuje«, je dodan tudi »ne vsebuje«, 
- operatorja »je prazen« in »ni prazen«, 
- operator "je približno", ki je podoben kot "je enako", le da ima 5% odstopanja;"je 

približno 100" pomeni vrednosti med 95 in 105; ta operator imajo samo določena polja,  
 
3. V letošnjem poletju so vrednost naše storitve prepoznali tudi v največji bonitetni hiši 

Biznode d.o.o. Zaradi našega skupnega partnerstva, lahko svojim uporabnikom ponudimo 
nove storitve, ki vam bodo v primeru vašega dodatnega naročila, omočile možnost 
pregledovanja finančnih kazalnikov in bonitetnih ocen posameznih vaših strank 
kar iz ProGRAMa. V prvi fazi in za vse naše uporabnike brezplačno, pa smo v 
PorGRAM integrirali t.i. finančni semafor, preko katerega lahko uporabniki 
pregledujejo varnost poslovanja s posameznih poslovnim subjektom. Semafor ima dve 
vrednosti in sicer Slabo (subjekt je blokiran ali izbrisan) in Dobro (ostalo).  
 
Finančni status partnerja se pregleduje s klikom na gumb zraven novega polja Biz status. 
Isti podatek si je mogoče 

nastaviti tudi v seznamu partnerjev  
 
 
 

 
 

4. Dodana je kontrola ob označitvi  na podatkih o podjetju , da je podjetje ali s.p. davčni 
zavezanec. Program v takem primeru  zahteva obvezni vnos podatka o  ID št za DDV. 
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5. Šifrant partnerjev: ob dodajanju novega partnerja se shrani tudi t.i. "privzeti račun", v 
primeru, da je v sistemski bazi vpisan vsaj en TRR za izbranega partnerja. Program za 
privzeti račun določi prvo vneseni račun oz.  Račun 1. Če le ta ni vnesen preveri podatke v 
Račun 2 do Račun 4 in če najde vrednost določi, kot privzeti račun prvo vrednost , ki jo 
najde.  

 
MODUL RAČUNOVODSTVO 

 
1. Izdelana je nova funkcionalnost za avtomatsko generiranje temeljnic aktivnih (AČR) 

in pasivnih (PČR) časovnih razmejitev. Priporočeni postopki in opis aktivnosti: 
a) časovna razmejitev pomeni razdelitev stroška ali prihodka iz meseca vnosa 

poslovnega dogodka na poljubno število mesecev (odvisno od vnosa uporabnika oz. 
trajanja ČR),  

b) to pomeni da ProGRAM izdela eno temeljnico za enkratno zaprtje prihodka/stroška in 
dodatnih nekaj temeljnic da strošek/prihodek razdeli na več (odvisno od števila 
mesecev za ČR) temeljnic, 

c) pred postopki samodejnih  ČR predlagamo, da uporabnik vnese v Šifrant – 
Dokumenti eno ali dve novi vrsti temeljnic, na kar je ob generiranju PČR ali AČR tudi 
opozorjen in v Šifrant – Kontni okvir ustrezne konte (običajno za ČR 190* ali 290*) 

d) opis postopka: 
- na vnosu temeljnic (Dokumenti – Knjiženje) je 

v primeru pregleda knjiženih temeljnic, dodan 

gumb  
- klik na gumb odpre dodatno okno v katerem uporabnik vnese prej opisane 

konto in vrsto dokumenta ter navede število mesecev, na kolikor bi želel 
razdeliti strošek/prihodek 
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- po kliku gumba »Izdelaj temeljnice«, program samodejno naredi temeljnice  

kot razvidno na spodnji sliki; torej na datum izdelave osnovne temeljnice 
zapre strošek in ga razdeli na želeno število dokumentov od meseca vnosa 
dalje (v primeru na sliki od 09/2014 do 12/2014) 

 
 

 
 

 

- č
e
 
s
e
 

uporabnik ponovno postavi na temeljnico iz katere je naredil ČR, se gumb 
Čas
ovn
e 
raz
meji
tve, 
spre
men
i v; tako lahko uporabnik vedno pregleduje »verigo« temeljnic, ki je nastala 
na podlagi izdelane ČR 

 
- Sprememba temeljnice:  v primeru, da bi uporabnik želel spremeniti 

temeljnico iz katere je delal ČR, jo odknjiži in s tem se pobrišejo tudi vse 
samodejno izdelane temeljnice ČR, gumb na temeljnici pa se spet spremeni v 
Časovne razmejitve. 

 
- v primeru da gre ČR med več poslovnimi leti, se dokumenti za prenos 

stroškov/prihodkov avtomatsko generirajo ob izdelavi novega poslovnega leta 
(funkcija Odpri leto)  



   
 

Stran 360/443 

 
2. Na vnosu temeljnic (Dokumenti – Knjiženje) je preko novega 

gumba v orodni vrstici »DDV« dodana možnost takojšnjega 
vpogleda v davčne evidence samo za trenutno vneseni 
dokument. To pomeni, da lahko uporabnik odslej, predvsem na temeljnicah ki vključujejo 
več vrst DDVja, že na vnosu dokumenta preveri podatke za davčne evidence in po potrebi 
odpravi pomanjkljivosti. 
 

3. Na meniju Pregledi – Bruto Bilanca je sedaj mogoče odpiranje v globino vse od 
razdelitve po razredih dalje (ne samo odpiranje analitične kartice).  Dvoklik na 
posamezno vrstico v bruto bilanci pomeni, da se odpre posebej samo ta razred, grupiran po 
skupinah itd. do analitične kartice konta 

 
4. Zaradi velike števila rubrik, ste doslej izpis davčnih knjig v PDF formatu imeli na voljo samo 

v primeru, da ste si v seznamu predhodno nastavili želene stolpce. Odslej izpis vseh 
davčnih knjig v PDF formatu deluje tako, da ProGRAM vedno izpiše samo stolpce 
s prometom oz. stolpce, v katerih je vsaj ena od vrstic večja od 0,00.  
 

5. Pri vnosu temeljnice (meni Dokumenti – Knjiženje) tipa »Prejeti«, je v orodno 
vrstico dodan gumb « Novo OS«.  

 

Klik na 
gumb 
omogoč

a uporabniku, da pri vnosu prejetega računa za neko osnovno sredstvo, istočasno vnese 
tudi matične podatke za evidenco OS in obračun amortizacije. V matične podatke se iz 
dokumenta že prenesejo podatki o dobavitelju, številki dokumenta in datumu nabave. 
POZOR – gumb ima aktivno funkcijo samo v primeru, če ima uporabnik aktiviran 
modul Osnovna sredstva.  
 

6. Na vnosu temeljnic (Dokumenti – Knjiženje) je preko novega gumba v orodni vrstici, 
dodana možnost iskanja po knjižbah 
temeljnic. S klikom na gumb se odpre 
nov zavihek, v katerem je Seznam knjižb, 
po katerih lahko iščete po kateremkoli 
podatku. Ko želeno knjižbo najdete, se nazaj na temeljnico, ki to knjižbo vsebuje, 
premaknete z dvojnim klikom knjižbe. 
 

7. Funkcionalnost  Izvoz E-pobot(Ajpes) je dopolnjena na način, če je datum nastanka 
zamude v seznamu večji ali enak datumu pobota, je datum nastanka zamude na seznamu 
in posledično v datoteki xml prazen oz neizpolnjen. 

 
8. Zaradi nove analitike podatkov, smo v šifrant profitnih centrov dodali podatek 

tip profitnega centra. Ta bo omogočal v nadaljevanju (z naslednjimi verzijami) 
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grupiranje več profitnih centrov skupaj. Izdelan je tudi nov šifrant Tip PRFC, kjer uporabnik 
po potrebi definira želene grupe. 

 
9. Na meniju Dokumenti – Knjiženje je spremenjen privzeti filter. Ta je sedaj Šifra 

dokumenta. 
 

10. V primeru vnos dokumenta tipa »Ostalo«, je vnos Vrste knjižbe (podatek je pomemben za 
davčne knjige) onemogočen. 

 
11. Poročila  Odprte postavke : omogočeno je  grupiranje po profitnih centrih.  

 
12. Na meniju Nastavitve – Parametri je dodana opcija »Oblikovanje barvne grupe na 

seznamih«. Ta strankam omogoča, da naziv grupe izpišejo z drugo, manj intenzivno 
barvo in tako povečajo preglednost poročila. 
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MODUL POSLOVANJE 
 

1.  Ukinjeno je zaključevanje dokumentov in poenostavljeno kreiranje 
temeljnic v GK  
Na pobudo uporabnikov ProGRAMa smo spremenili način zaključevanja računov in knjiženja v 
Glavno knjigo. 
 
Do sedaj je bilo zaključevanje in knjiženje računov v GK pogojeno s pritiskom na gumb 
'Zaključi'. Od sedaj naprej gumba 'Zaključi'  ni več. 

 
 
Nadomesti ga avtomatsko knjiženje v GK  in algoritem dovoljevanja spreminjanja že 
narejenega računa. 
 
Ko se račun vnese in dokler se ne posreduje naprej (natisne, pošlje po ePošti ali WebiPost, 
eRačun) je račun v stanju 'priprave'. To se enostavno lahko vidi tudi v seznamu iz stolpcev 'GK' 
in 'Posredovan'. V tem primeru sta ti vrednosti: 
GK=Ne 
Posredovan = 'prazno' 
 
(na sliki oznaka 1.) 
 

 
 
Po tem, ko se na katerikoli izbran način račun posreduje kupcu,  gre v postopek za knjiženje v 
GK. Tak dokument v fakturiranju dobi status GK=DA (slika tč. 2)  
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V GK se temeljnica skreira v roku največ 5 minut. Ko je temeljnica v GK s strani računovodje 
poknjižena , se dokument obarva zeleno in dobi status GK=Poknjižen (slika tč. 3) 
 
Dokler temeljnica v GK ni poknjižena, je možno račun spreminjati ali ga pobrisati. 
Praktično sedaj pomeni, da je račun zaključen takrat, ko je v GK temeljnica poknjižena. 
 
WebiPost* : Kadar je za nazivom WebiPost zvezdica (*), pomeni, da pošiljanje ni bilo uspešno. 
Razlog je lahko v nedelovanju komunikacijskega kanala oz. v drugih vsebinski in tehničnih 
razlogih. Pregled in razloge  (ne)uspešnosti pošiljanje lahko vidite v meniju  <Dokumenti – 
Pregled WebiPost>. 
 

 
 
 
2. Omogočeno dodajanje prilog k računom 
Dodan je zavihek za dodajanje različnih priponk k posamezni fakturi. Priložiti je možno 
datoteke vseh tipov. Samodejni izpis priloge skupaj z računom je omogočen za priloge v PDF 
obliki. 
Največja dovoljena velikost posamezne priložene datoteke je 1 MB. 

 
 
Datoteko se lahko priloži na dva načina: 

- ročni izbor 
- povleci - spusti 

 
 
3. Dodana je možnost pošiljanja računov na EPPS preko sistema WebiPost 



   
 

Stran 364/443 

Gre za novo funkcionalnost ProGRAMa, s katero želimo uporabnikom narediti delo še 
enostavnejše in prijaznejše.  Trenutno še vedno večina uporabnikov izpisujete račune na 
tiskalnik, jih zapakirate v kuverto ter oddate v najbližji poštni nabiralnik.  Z novo 
funkcionalnostjo pa ves ta del odpade oz. se vse izvede avtomatsko. Namesto, da račun 
izpišete na tiskalnik, se ga lahko posreduje v sistemWebiPost (http://www.webipost.si/) od 
EPPS (Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.).  Na EPPS vaš račun barvno stiskajo, vstavijo 
v kuverto in pošljejo kupcu. 
 
Ta sistem pošiljanja je plačljiv in se zaračuna po ceniku EPPS. 
V kolikor bi želeli na tak način pošiljati račune kupcev, vas prosimo, da kontaktirate našo 
prodajno službo na prodaja@pronet-kr.si oz. program@pronet-kr.si ali pokličite na 04 2 800 
800. 
 
 
4. V seznam dokumentov so dodani novi stolpci  

 
- Šifre in nazivi skupin kupcev.  

   
 

- Seznam profitnih centrov iz dokumenta 

  
 

- Posredovan 
V to polje se avtomatsko zapiše način oz. podatek, kako je bil kupcu posredovan 
dokument:  Tiskalnik, E- pošta, WebiPost, eRačun.  

 
 
Prikaz novih stolpcev se nastaviti preko gumba 'Stolpci': 
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Za vse te nove podatke je možno nastaviti tudi filtriranje: 

  
 

 
5. Periodično fakturiranje – poljubna nastavitev datuma naslednjega računa 
Omogočeno je ročno spreminjanje in določitev naslednjega avtomatsko generiranega računa. 
Nov datum  naslednjega računa se vnese preko gumba označenega na sliki 

 
Ta funkcionalnost omogoča uporabniku, da se kljub definiranemu periodičnemu pošiljanju 
računov,  pošiljanje lahko za določeno obdobje prekine oz. prestavi na želen datum. 
 
 
5. Izpis dokumentov v primeru, da uporabnik/podjetje NI davčni zavezanec 
V primeru, da je uporabnik oz. podjetje nedavčni zavezanec (Nastavitve – Podatki o podjetju) , 
se na izpisanih dokumentih ne prikazuje DDV. 
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Izjave oz. klavzule se napišejo v preddefiniran tekst spodaj v 'Šifranti – Splošno – Teksti', 
katerega je na samem vnosu računa možno poljubno tudi spremeniti. 
 
6.  Periodično fakturiranje  

a) dodan nov način privzemanja cen na računih 
Omogočeno je dodajanje cenika v  meniju 'Periodično fakturiranje – Artikli po partnerjih'. 
Zraven polja »Cena«, je dodan gumb za dodajanje kalkulacij v cenik. 

 
 
V kolikor se cena za naslednjo fakturo predlaga iz cenika, potem je polje za vnos cene 
onemogočeno. Prav tako za polje »Popust %«. 

 
b) spremenjena kontrola pri ponovnem generiranje računov v istem dnevniku 

V kolikor je račun že natisnjen oz. poslan preko ePošte oz. posredovan na WebiPost ali 
eRačun,  potem se račun iz periodike ponovno ne pripravi več. 
 
Ko se račun natisne oz. pošlje preko ePošte oz. posreduje na WebiPost ali eRačun, zapis 
v periodiki dobi novo/naslednje »Obdobje naslednjega računa«. 
 
Če pa račun še ni natisnjen oz. poslan preko ePošte oz. posredovan na WebiPost ali 
eRačun, temeljnica za ta račun pa je v glavni knjigi že zaključena, se na zaslonu pojavi 
sporočilo o napaki. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  23.07.2014 

 
SPLOŠNO 
 
1. Na delovno tablo ProGRAMa so dodane naslednje analize: 

- Fakturirana realizacija po mesecih – grafikon (izdani računi po mesecih) 
- Fakturirana realizacija po mesecih – seznam 
- Zapadle terjatve – seznam (zapadli neplačani računi po obdobjih) 
- Zapadle obveznosti – grafikon 

 
2. Osveževanje nekaterih widgetov – analiz je bistveno pospešeno (Delež prodaje po 
kupcih, Stanje na TRR,…). Istočasno je na delovno tablo dodan gumb Osveži, ki v 
trenutku osveži podatke na grafikonih in v seznamih delovne table, glede na vnesene podatke 
v temeljnicah. 
 
3. Pri vnosu podatkov za novega partnerja (Šifranti – Partnerji) se ID št. za DDV, v primeru da 
gre za SLO partnerja, predlaga na podlagi vnesene DŠ in podatka za gre za davčnega 
zavezanca. 
 
4. Pri vnosu novega partnerja je zaradi različnih možnih tipov partnerjev, poleg fizične, pravne 
in s.p.ja, sedaj dodan še tip Ostalo. 
 
5. Dodane funkcije virtualne asistentke, ki sedaj na ukaz odpira neposredno tudi 
posamezne menijske točke in vrednosti le-teh – npr. Odpri šifrant partnerjev, Pokaži kartico 
partnerjev, Kartica partnerja Podjetja1, ipd. 
 
6. Omejitev prijave glede na IP naslov prijavitelja. Omogočena je omejitev prijave po 
posameznem uporabniku glede na IP naslov, od koder se uporabnik prijavlja v ProGRAM. 
Omejitev je sistemske narave, zato za vklop ali izklop pokličite tehnično službo PRONET d.o.o. 
na 04 2 800 800 ali pošljite elektronsko pošto na podpora@pronet-kr.si. 
 
7. Gumb CTRL-N poleg akcije novega zapisa, odslej tudi shrani zapis, na katerem se 
uporabnik nahaja ko uporabi navedeno kombinacijo tipk. 
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MODUL RAČUNOVODSTVO 
 
1. Izdelana je celotna funkcionalnost za vodenje Davka po 

plačani realizaciji. Na meniju  "Davčne evidence" so 
dodane nove menijske točke: 
 

  - "DPR I-RAČ" 
  - "DPR P-RAČ" 
  - »Priloga A k obrazcu DDV-O 
 
Menijski točki sta vidni, če imate na licenca v šifrantu dokumentov za vsaj en dokument 
nastavljeno "Način obračuna DDV - realizacija" =  'Plačana' 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ProGRAM si pri ročnem vnosu temeljnice in pri vnosu temeljnice preko vzorca zapomni 
zadnji datum knjiženja in ga predlaga pri vsakem novem vnosu. 
 

3. Na pripravi plačilnih nalogov je dodan gumb za kopiranje. Na novem kopiranem 
nalogu so vsi podatki isti kot v izvornem nalogu, spremenita se samo podatka Rok plačila in 
Datum plačila. 

 
4. Izdelana je celotna funkcionalnost za vodenje Neodbitnega davka v primeru 

pavšalnega deleža davka, ki se sme odbijati. Vklop izvedemo preko menija Nastavitve 
 Parametri : 
Odstotek zmanjšanja vstopnega DDV: ?? . Privzeta vrednost je 0. Sistem dovoljuje vnose v 
območju 0 do 100.  
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Primer temeljnice ob knjiženju z 10% zmanjšanjem vstopnega DDV: 
 

 
 

5. Pri vnosu, knjiženju in 
brisanju zapisov (partnerji, 
temeljnice) so bila nekatera 
obvestila uporabniku, ki so 
mu posredovala informacijo o 
izvedeni akciji, iz modalnega 
okna, ki ga je uporabnik moral zapreti, prestavljena v statusno vrstico na seznamom 
ali nad vnosnimi polji – primer na sliki 
 

6. Pri pripravi RPO obrazca, sedaj  za vse tipe  licenc (mesečni, trimesečni, polletni in letni 
zavezanec za DDV) velja , da se obrazec pripravi kot mesečni zavezanec, ne glede na 
osnovno nastavitev. 

 
7. Dodana je bila sekcija "Avtomatizmi pri knjiženju" in  sicer "Avtomatsko polnjenje 

polja "komentar" na knjižbi". Nastavitev je vezana na podjetje oziroma licenco. Privzeta 
opcija je 'brez'. 
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8. Spremenjena je procedura za uvoz temeljnic iz Pronet ASCII datotek: 

- procedura uvozi temeljnice, na katerih ni napaka,  

- če je napaka enaka, se javi samo enkrat, 

- v sporočilu napake je tudi šifra dokumenta in interna številka. 
 

9. Spremenjen način odpiranja temeljnice iz poročil (npr. dvoklik na karticah). Sedaj se 
vedno odpre nov zavihek v brskalniku, gumb Nazaj zapre zavihek in uporabnika postavi 
nazaj na izvorno stran (načeloma poročilo) 
 

10. Na meniju Poročila je dodana možnost »Kartica partnerjev z otvoritvijo. Na tem 
poročilu so zajete vse knjižbe tekočega poslovnega leta in dodatno vse knjižbe na vezah, ki 
so bile odprte zadnji dan preteklega leta. 

 
11. Na meniju Poročila je izdelana sprememba, da se na karticah in kumulativah 

izpiše samo otvoritev tekočega leta. To pomeni da se v primeru izpisa kartice »Vsa 
leta« promet izbrane kartice na otvoritvi izpiše samo v prvem letu.. 

 
12. Na meniju Poročila je dodano poročilo Bruto bilanca, ki omogoča 

»raziskovanje« v globino. To pomeni da je na istem poročilu mogoče analiziranje 
posameznega razreda/skupine/sintetike do analitične kartice konta. 

 
 

 
13. Na obrazcu Plačilni opomini je spremenjen vrsti red postavk, in sicer se sedaj te 

izpišejo po datumu zapadlosti naraščajoče (od najstarejšega do najnovejšega datuma).  
Spremenjen je tudi način številčenja strani, ki se sedaj v primeru izpisa obrazca za 
več partnerjev, številči vedno od 1 dalje za vsakega partnerja. 
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14. Na obrazcih Plačilni opomini in IOP obrazcih je dodana možnost izbire teksta iz 
šifranta Tekstov. Ob vklopu orodne vrstice imam sedaj na voljo gumb 'T' , ki nam odpre 
izbirno okno s seznamom pred nastavljenih tekstov. 

 

 
 
 

15. Funkcionalnost  Izvoz E-pobot(Ajpes) je dopolnjena na način, da je sedaj polje 
"Datum pobota" obvezno polje za vnos. Prav tako se je spremenila logika za polnjenje 
oznake  "tip obveznosti" v xml in sicer je naslednja: 
 
 -   tisti računi, ki imajo datum zapadlosti v prejšnjem mesecu glede na "datum 
pobota" dobijo "tip" = 1 
 - tisti računi, ki imajo datum zapadlosti od prvega dneva meseca "datum 
pobota" do "datuma zapadlosti" (datum zapadlosti v glavi) imajo "tip" = 2 
 - tisti računi, ki imajo datum zapadlosti < od prejšnjega meseca "datum 
pobota" imajo "tip" = 3 (primer: datum pobota = 15.5.2014: vsi, ki imajo "datum 
zapadlosti" < od 1.4.2014) 
 
Seznam tipov: 
 
1 - obvezne zapadle obveznosti (ZPreZP , člen 16/1 in 
18/1) 
2 – prostovoljne nezapadle obveznosti (ZPreZP , člen 
12/2) 
3 – prostovoljne zapadle obveznosti (ZPreZP, člen 16/5) 
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MODUL POSLOVANJE 
 

1. Spremenjen je način avtomatskega številčenja dokumentov. V kolikor je 
nastavljeno avtomatsko številčenje dokumentov (Šifranti – Dokumenti), se dokument 
oštevilči že takoj, ko se shranijo osnovni podatki dokumenta oz. preden se vnese postavka 
na specifikaciji.  Če se zadnji avtomatsko oštevilčeni dokument pobriše, se števec vrne za 
eno nazaj, tako, da ima naslednji nov dokument ustrezno naslednjo zaporedno številko. 

 

2. Orodne vrstice nad tekstovnimi okni so sedaj privzeto skrite. Prikažejo in skrijejo se z 
gumbom , ki je lociran ob desnem zgornjem kotu tekstovnega okna 

 
 

3. Na periodičnem fakturiranju 'Dokumenti – Periodično fakturiranje – Artikli po partnerjih' 
je omogočen vnos negativne količine oz. vrednostnih popustov. 

 

4. V šifrantu tekstov (Šifranti-Teksti) je mogoče nastaviti novo spremenljivko 'Partner  - 
šifra'. 

 

 

5. Sklici za plačila po modelu 00 in 12. Omogočena je nastavitev avtomatskega 
generiranja sklica plačila računa po modelu 00 ali 12.  

Način generiranja se določi v »Nastavitve – Podatki o podjetju«. 
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Ustrezna spremenljivka za nastavitev v tekstih na računu je 'Dokument – sklic'. 

 

 

6. Izpis dodatnega opis artikla na dokumentih.  Dodatni opis artikla iz šifranta artikla je 
možno izpisati tudi na dokumentih. 

a) Opis v »Šifranti – Artikli – Artikli in storitve« : 

 
b) Nastavitev v parametrih, da se opis izpiše na dokumentih: 

 

 

c) Primer izpisa na dokumentu 
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7. Izpis stolpca 'Vrednost' na specifikaciji dokumentov je možno prenastaviti tako, da se 
vrednost izpisuje brez vključenega DDV-ja. Prenastavitev se naredi v 'Nastavitve – 
Parametri'  v sekciji 'Izpis stolpcev postavk'  s parametrom 'Vrednosti postavk se izpisujejo'  
brez DDV ali z DDV. 

 

 

Primer izpisa vrednosti postavke brez DDV: 

 
 

8. Izpis ozadja oz. glave dokumentov izklopite, ko želite račune tiskati na predtiskan 
papir, račune v elektronski obliki (PDF) pa pošiljati z nastavljenim ozadjem. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  29.05.2014 

SPLOŠNO 
 
1. Na vseh seznamih v ProGRAMu (neodvisno od modula) je izdelana možnost 

označevanja vseh zapisov in ne samo zapisov na trenutno aktivni strani. S klikom 
polja za označitev zapisov na strani, se pojavi dodatna možnost, preko katere lahko 
uporabnik označi ali odznači zapise na vseh straneh. 

 
 
Hkrati je dodana tudi možnost označevanja po sistemu 'od-do' s pomočjo tipke 'Shift'.  
Najprej označite določen zapis, pritisnete tipko 'Shift' ter znova označite nek drug zapis. S 
tem postopkom se bodo označili tudi vsi dokumenti, ki so med obema označitvama. 
 

2. Spremenjeno je privzeto število zapisov na seznamih. Odslej je privzeto število 20. 
Ostali dve možnosti, ki si jih lahko uporabnik nastavi sta še 50 in 100. 
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MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

5. Pri knjiženju je dodana kontrola za vnos knjižb samo na analitične konte (4 in več 
mestne) 

 

6. Izdelana je optimizacija hitrosti pri generiranju IRAČ in PRAČ 

 

7. Na delovno tablo so dodane 3 analize. Mogoče si je vključiti spremljanje stanja na 
TRR za 10, 30 in 90 dnevno obdobje. ProGRAM v primeru vodenja več TRR, zneske 
prikaže v istem stolpcu z drugo barvo (glej sliko).  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Funkcionalnost  Uvoz ISO-SEPA izpiskov je dopolnjena na sledeč način: 
- v polje "Dokument" se predlaga vrednost iz predhodnega izpiska 
- v polje "Mesec obračuna" se  predlaga vrednost iz polja "Datuma temeljnice" 
- v polje "Datum knjiženja" se predlaga sistemski datum računalnika 
- v polje "Protikonto" se predlaga vrednost iz prejšnjega izpiska 
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9. Funkcionalnost  Izvoz E-pobot(Ajpes) – je dopolnjena tako, da lahko označujemo 

račune, ki jih dejansko želimo dati v pobot.  
 
Primer: V pobot želimo dati vse račune z zneskom večjim od 1000 EUR. V prvem koraku 
uporabimo gumb 'Odznači vse'. V naslednjem koraku preko filtra povemo , da naj nam 
pripravi vse  račune katerih 'Znesek obveznosti' je od 1000 EUR naprej. Nato z gumbom 
'Označi vse' potrdimo svojo izbiro. Preko gumba Kreiraj XML datoteko nato pripravimo 
xml dokument z izbranimi računi.   
 

 
 

Dodan je stolpec "Obvezni pobot" (checkbox), privzeto so vsa polja so označena in za 
njih velja vrednos Tip ='1'. Dokumente, ki jih odkljukamo (ročno) pa dobijo status 
Prostovoljni pobot oziroma Tip ='2'.  

 
10. Dopolnjena je funkcija evidenčnega knjiženja ali izdelave denarnega toka. Doslej 

je ProGRAM izdelal temeljnico denarnega toka (DT) samo na podlagi plačila po saldakontu. 
V novi verziji pa se na temeljnico DT prenesejo tudi knjižbe, ki so kot evidenčne knjižbe 
označene na temeljnici banke ali na blagajni. Tovrstni način dela DT je uporaben predvsem 
za knjiženje plač na banki.  
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MODUL POSLOVANJE 
 

1. Enostavnejše vnašanje dokumentov. 

Implementirani so enostavni vnosi za vse tri dokumente (račun, storno račun, dobropis). 
Oblikovani so po izgledu izpisanega računa in so v prvi vrsti namenjeni uporabnikom, ki si 
želijo račun vnesti na hiter in enostaven način. Dokument je možno vnesti brez, da bi bilo 
za to potrebno predhodno vnesti kakršenkoli podatek v šifrantih. 

 

Nastavitev vnosa 

- Način vnosa dokumentov se nastavi v parametrih  v sekciji 'Vnos 
dokumentov' 

  

- Pri enostavnem vnosu  računa se uporabnik lahko odloči za poljuben način vnosa 
postavk.  Nastavitev je omogočena v meniju 'Parametri' v sekciji 'Vnos dokumentov': 

 

o Način vnosa artiklov v fakturiranju: 

 prosti vnos: Vnos poljubnega teksta. Ta izbira je povezana z opcijama: 

• Način izbire artiklov v fakturiranju  - iz preteklih vnosov 

Ob vnosu teksta, ProGRAM ponuja ekvivalentne vnos iz preteklih 
dokumentov. Primer: Ko se vnaša naziv ' Izobraževanje…' ProGRAM 
že po vnosu črke 'I' ponudi vse pretekle vnose na to črko. Ker je 
teh lahko veliko, priporočamo, da se vnese vsaj nekaj začetnih črk 
oz. celo besedo. S tem se dobi ustrezen izbor predhodno vnesenih 
postavk, med katerimi se izbere želeno.  

Po izbiri se prenesejo vsi podatki iz izbranega zapisa na trenutno 
vnašano postavko. V praksi to pomeni, da se določena postavka 
ročno vnese samo enkrat in vsakič naslednjič bo ProGRAM 
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predlagal izbiro iz zadnjega vnosa in posledično prenos vseh 
podatkov (količina, enota mere, cena, DDV) 

 

• Način izbire artiklov v fakturiranju  -iz šifranta 

Pri začetnem vnosu teksta, ProGRAM ponudi ustrezne 
artikle/storitve iz predhodno vnesenega šifranta (Šifranti – Artikli in 
storitve). Vnos je možen preko šifre ali naziva artikla oz. storitve.  

 

 šifrant:   Vnos postavk neposredno iz šifranta artiklov in storitev. Dopisati 
je možno še poljuben tekst , ki se na izpisu dokumenta izpiše takoj za 
nazivom artikla/storitve. Primer: V šifrantu imamo storitev 001 – 
Izobraževanje. Po izbiri te storitve iz šifranta, ročno dopišemo še tekst ' 
ProGRAM'. Na izpisu bo postavka prikazana z nazivom 'Izobraževanje 
ProGRAM'.  

 

Enostaven vnos računa 
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- Kupec se izbere iz šifranta. Če ga ni, se ga lahko neposredno vnese v šifrant preko 
povezave   ali pa ročno vpiše v okno za vnos naslova. Na izpisu računa 
bo naslovnik izpisan neposredno iz vnosnega okna . Primer iz zgornje slike: 

 

- Način vnosa postavk: 

o Dodajajo se z gumbom 'Dodaj' ali po pritisku 'Enter' na polju 'DDV%'. 

o Brišejo se z gumbom  'Briši'  na skrajni desni strani posamezne postavke. 

Primer vnosa postavk pri načinu vnosa 'Prosti vnos': 
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Primer vnosa postavk pri načinu vnosa 'Šifrant': 

 

Iz šifranta je bil izbran artikel 'L001 – LITERATURA' in ročno dopisan tekst ' - 
eRačuni po 1.1.2015'. Na izpisu računa sta lahko naziva izpisana vsak v svoji 
vrstici: 

 

 

Ali  pa izpisano skupaj v eni vrstici: 

 

 

 

Način izpisa se določi v parametrih  v sekciji 'Izpis'  s parametrom 'Dodatni opis artikla v 
novi vrstici' 

 

 

 

2. Spremenjen in dopolnjen je način oblikovanja dokumentov ter glav in pet 
ostalih pregledov/poročil.  

 

a) Oblikovanje predlog za račune je prestavljeno ne način 'PDF dokumenta'. 
Vnos PDF dokumenta je v modulu FAKTURIRANJE v meniju  'Nastavitve – Parametri' 
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Oblika računa (glava, peta, ozadje) je omogočena preko predloge, ki mora biti v PDF 
formatu. V kolikor te predloge ni, se na dokumentih izpiše t.i. standardna peta in glava. 
Če se želi izpisati račun popolnoma brez vseh glav in pet, ne sme biti nastavljeno ozadje 
in v meniju 'Nastavitve – podatki o podjetju'  izklopljen  izpis privzete glave/pete. 

 

 

Kreiranje in nastavitev predloge za ozadje izpisanih predlogov.  V kolikor imate 
v kateremkoli urejevalniku oblikovano ozadje fakture vključno z glavo in peto 
dokumenta, potem tak dokument shranite v PDF obliko in nato  naložite v ProGRAM z 
gumbom, prikazanim na spodnji sliki. Dokument  mora obvezno biti v PDF obliki.  

 

 
 

Ozadje se lahko nastavi ločeno za domače in tuje dokumente. 
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Primer predloge v PDFju in izpisanem računu s to predlogo: 

 

     

 

Kar je še potrebno narediti je, da se v meniju 'Nastavitve – Parametri' v sekciji  
»Izpis«  nastavijo potrebni odmiki od zgornjega in spodnjega robu za izpise od 
vključno druge strani naprej. 

 

 

Ker so lahko računi na večih straneh, je z odmikom potrebno nastaviti, kje na listu 
naj ProGRAM začne in konča z izpisom. Primer: Če je glava računa visoka 4 cm, 
potem je ustrezen zgornji rob enak višini glave + 1 cm oz. 5 cm. Enako velja za 
peto računa in z odmikom od spodnjega robu. 

 

b) Oblikovanje glav in pet poročil/pregledov je omogočeno v meniju 'Nastavitve – 
Podatki o podjetju'.  
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3. Periodično fakturiranje 

Osnovni proces je izvedba avtomatskega periodičnega generiranja računov glede na 
vnesene parametre obračuna.  Uporabnost modula pride do izraza predvsem v primeru 
ponavljajočega obračunavanja storitev (revije, vzdrževanje, pavšali,...), skratka povsod, 
kjer so dokumenti v celoti ali delno sestavljeni iz ponavljajočih se elementov (mesečno, 
kvartalno, polletno,..) 

V kolikor bi želeli uporabljati to funkcionalnost, prosimo, pokličite našo tehnično podporo na 
04 2 800 800 ali pošljite e-pošto na program@pronet-kr.si in skupaj boste nastavili vse 
potrebno ter izvedli prvo periodično fakturiranje. 

Povezani meniji: 

- Dokumenti – Periodično fakturiranje 

 

- Nastavitve – Parametri 

 

 

4. Pošiljanje računov po elektronski pošti 
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Omogočeno je pošiljanje zaključenih računov v PDF obliki po elektronski pošti neposredno 
iz seznama računov s pomočjo gumba 'Pošlji' oz. avtomatsko ob zaključku računa. 

 

 

 

 

Potrebne nastavitve: 

- Šifranti – Partnerji, zavihek Kupci/Dobavitelji 

 
 

Način poslovanja: 

 

Papirno: Račun se izpiše na tiskalnik, s klikom na gumb ga je možno poslati 
tudi poslati po e-pošti 

E-pošta: Račun se ob zaključku avtomatsko pošlje po e-pošti naslovniku v 
PDF obliki. 

EPPS papirno: Račun se ob zaključku avtomatsko pošlje EPPS-ju  v PDF 
obliki za nadaljne kuvertiranje.  

E-račun:  Račun se naslovniku pošlje v elektronski obliki. 

 

 

5. Na računu je oznaka 'Nezaključen'  spremenjena v  'Račun v pripravi' 
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Na nezaključenem računu se je naziv 'nezaključen' spremenil v 'Račun v pripravi'.  
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6. Vnos in izpis »Od-do datuma storitve«  

Datum storitve je  mogoče vnašati na dva načina: 

o vnos datuma opravljene storitve 

o vnos datumskega obdobja opravljene storitve (od – do datuma opr. storitve) 

  

 

Način vnašanja se nastavi v 'Nastavitve  - Parametri' : 

 
 

7. Dodana  tipka <F7> za prikaz filtrov 

Okno za izbor filtrov je sedaj možno priklicati tudi s pritiskom na tipko <F7> 
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Datum ažuriranja / produkcije:  09.04.2014 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Na meniju Poročila – Letna poročila je spremenjen izpis postavk poročila na 
način, da se te izpišejo kot obrazec, t.j. z glavo in obdobjem izpisa. 

 

 

2. Naša in vaša virtualna asistentka Zdenka zna iz dneva v dan več. In škoda je, da tega 
njenega znanja ne bi izkoristili. Zaradi želja naših uporabnikov, smo eZdenko dodatno 
vključili na način da jih pri prijavi v program takoj pozdravi in prikaže za njihovo 
poslovanje ključne podatke. Nastavitev take prijave in vprašanja ob prijavi si lahko vsak 
uporabnik nastavi sam s klikom na gumb Nastavitve 
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MODUL POSLOVANJE 
 

1. RAČUN, DOBROPIS- spremenjeno številčenje dokumentov. Zaradi fleksibilnosti pri 
delu, se je spremenil način številčenja dokumentov. Do sedaj je bilo tako, da se je račun 
avtomatsko oštevilčil (če je bilo tako nastavljeno)  takrat, ko so se shranili osnovni podatki 
od dokumenta. To pomeni, da je račun dobil svojo številko še preden je uporabnik  začel z 
vnosom postavk.  

Sedaj je številčenje spremenjeno na način, da se dokument oštevilči takrat, ko se ga 

zaključi na gumb  . Do takrat pa račun nosi oznako »Nezaključen« 

 

 

Ko se dokument zaključi, ga ni več možno spreminjati. V kolikor so nastavljeni tudi konti za 
generiranje temeljnice   v GK (Šifranti – Dokumenti), se le ta tudi avtomatsko generira. 

 

2. Omogočeno je ozadje na izpisanih dokumentih. Dodana je še tretja možnost 
oblikovanja izpisanih dokumentov. V meniju 'Nastavitve – Podatki o podjetju'  (do te verzije 
se je meni imenoval 'Nastavitve – Licenca') se lahko izbere ozadje izpisanega dokumenta. V 
kolikor imate v kateremkoli urejevalniku oblikovano ozadje fakture vključno z glavo in peto 
dokumenta, potem tak dokument shranite v PDF obliko in nato  naložite v ProGRAM z 
gumbom, prikazanim na spodnji sliki. Dokument  mora obvezno biti v PDF obliki.  

 
Če sta na ozadju že vključeni glava in peta dokumenta, potem  se ne potrebuje več 
nobenega dodatnega oblikovanja  glave in pete, razen to, da se v 'Nastavitve – Parametri' v 
sekciji  »Izpis«  v nastavijo potrebni odmiki od zgornjega in spodnjega robu. 

 
 

Ozadje se nastavi ločeno za domače in tuje dokumente. 

Primer podlage v PDFju in izpisanem računu s to podlago: 
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3. Izpis poštnih številk za tuje naslovnike. V primeru izpisa računa s tujim naslovnikom  
na računih, predračunih… , se poštna številka izpiše z ISO predpono države. Tuj naslovnik 
se smatra tisti naslovnik, ki ima vneseno državo različno od države iz podatkov podjetja 
ProGRAMa 

ISO predpona se vnese v šifrantu držav v polje 'Dvomestna oznaka' 

Poštna številka se v takem primeru izpiše: 

 

 

4. Na seznamu računov je dodan gumb »Zaključi«. Gumb je na voljo v primeru, da je 
izbran en ali več dokumentov. 

 
 

5. Novi spremenljivki za prikaz na tekstu zgoraj ali spodaj. Dodani sta dve novi 
spremenljivki, ki ju je možno vključiti v tekst zgoraj ali spodaj. 

Novi spremenljivki sta:  

- STEPOGO – Partner – številka pogodbe 

- DATPOGO – Partner – datum pogodbe 
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Oba podatka se vnašata v Šifranti – Partnerji' na zavihku 'Komerciala'. 

 

 

6. Shranjevanje glave in postavk dokumenta.  Hkrati s shranjevanjem  glave dokumenta 
(gumb na sliki), se predhodno shrani tudi eventuelno  neshranjena specifikacija. 

 
 

7. Velika gumba STORNO in NATISNI. Med t.i. velike gumbe, sta se na dokumentih 
dodala še gumba »storno« in »natisni«. Dosedanja ekvivalentna gumba na desni strani 
ostaneta še naprej. 

 
 

8. Izbiranje stolpcev ter velikosti pisave postavk za izpis na dokumentih.  
Omogočeno je izbiranje stolpcev za izpis na računih. Sedaj je možno določene stolpce, 
katero vsebino se ne potrebuje na izpisu, preprosto izklopiti. To se naredi na »Nastavitve – 
Parametri« pod odsekom »Izpis stolpcev postavk«. Hkrati je možno spremeniti tudi velikost 
izpisanih postavk. 

Primer: Če ne želimo izpisati stolpca 'Šifra artikla' in da nikoli ne vnesemo popusta, potem 
lahko ta dva stolpca odznačimo.  Za skupno dolžino neizpisanih stolpcev se na izpisu 
avtomatsko razširi izpis  
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Vsaka sprememba izpisa stolpcev vpliva na neposreden izpis računa. V kolikor se po 
spremembi izpišejo že izpisani računi, se bodo izpisali z novo nastavitvijo. 

 
9. Na modulu Fakturiranje je dodano novo poročilo Računi in plačila. Poročilo 

evidentira na eni strani poknjižene prejete in izdane računa, na drugi strani pa evidentira 
poknjižena plačila v Glavni knjigi in uvožene še neknjižene elektronske izpiska iz spletne 
banke. V tem uvoženem izpisku morajo seveda biti plačila in terjatve/obveznosti povezane. 

Gre torej  za poročilo, ki strankam računovodskih servisov omogoča vpogled v stanje 
terjatev in obveznosti, četudi plačila še niso knjigovodsko poknjižena s strani računovodje v 
Glavni knjigi. 

 

10. RAČUN- izpisovanje ID za DDV ali davčne številke. V primeru, da ima kupec v 
matičnih podatkih vneseno ID številko za DDV se ta podatek izpiše računu. Če kupec ni 
davčni zavezanec in ima vneseno samo davčno številko, se na računu izpiše davčna 
številka: 

 

 

11. RAČUN- izpisovanje številke in datuma naročila. Spremenjeno je izpisovanje 
podatkov o naročilu. V kolikor ni noben od obeh podatkov vnesen, se celotna vrstica na 
računu (vključno z opisom »Naročilo (št./datum)« ne izpiše.  

 

12. RAČUN- izpisovanje zneskov popustov v rekapitulaciji. Spremenjeno je izpisovanje 
podatkov o popustih v rekapitulaciji računa. V kolikor ni vnesenega nobenega popusta, se 
podatek v rekapitulaciji ne izpisuje. To velja tako za popust na vneseni specifikaciji (artikli 
ali storitve),  kot za popust v glavi dokumenta oz. popust kupcu. 

 
13. Seznam računov – dodan nov stolpec. Na seznamu računov je dodan nov stolpec 

»GK«, v katerem se prikazuje status računa napram glavni knjigi. Statusi pomenijo: 

o Ne – dokument še ni prenesen v glavno knjigo 
o Da – dokument je prenesen v glavno knjigo, ampak temeljnica še ni 

poknjižena 
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o Zaključen – dokument je prenesen v glavno knjigo in temeljnica zaključena  
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Datum ažuriranja / produkcije:  05.03.2014 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Spremenili smo kontrolo «Podvojena knjižba« pri vnosu knjižb. Doslej je kontrola 
delovala (je bil uporabnik opozorjen) v primeru, če je uporabnik vnesel isto Šifro 
dokumenta/Konto/Partner/Veza/Številka dokumenta. Sedaj je uporabnik na podvojeno 
knjižbo opozorjen že v primeru, če so enaki podatki Šifra dokumenta/Konto/Partner/Številka 
dokumenta.  

 
2. Na meniju Nastavitve – Podatki 

o podjetju sta dodani polji za 
sklic na številko, preko katerih 
ProGRAM ob prenosu izdanega 
računa v Glavno knjigo, generira sklic na dokumentu  oz. sklic na saldakontni knjižbi. Sklic je 
sestavljen iz nastavljenih parametrov in številke dokumenta. 
 

3. Spremenjen je algoritem za Zapiranje kontov, in sicer se sedaj za zapiranje stroškov 
(4910) naredi samo 1 knjižba (doslej dve).  

 
4. Na šifrantu partnerjev je v seznam mogoče dodati stolpec TRR. Naziv stolpca je »račun1« 

 
5. Na meniju Uvoz/Izvoz – Plačilni promet (UPN), je na seznamu, ki se odpre po kliku gumba 

Pripravi naloge, dodan stolpce »številka dokumenta«. 
 

6. Spremenjen je način prikazovanja skupnega salda na izpisu plačilnih opominov. 
 

 'Breme skupaj' – 'Dobro skupaj' = 'Saldo' 
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7. Spremenjena je kontrola ustreznosti DDV na temeljnici za zaključek DDV obdobja s 

podatkom na DDV-O obrazcu in sicer tako, da program preverja nezaokroženi znesek na 
temeljnici in če je razlika manjša ali enaka 2 EUR izpišemo obvestilo: 

 
Podatek o presežku/obveznosti na temeljnici se ujema s podatkom na DDV-O obrazcu. 
Razlika je #razlika# (*izračunana vrednost),    ki je posledica zaokroževanja na  DDV-O 
obrazcu. 
 

8. Spremenjen je uvoz  izpiska ISO SEPA, ki sedaj uparjanje izvaja po sledečem algoritmu: 

 
1.korak:  uparjanje partnerjev: sistem primerja vrednost  IBAN-a v datoteki z vrednostjo 
polj Račun1, Račun2 in Račun3 v šifrantu partnerjev.  
 
2.korak: Če partnerja ne najde, ga privzame s knjižbe, če seveda uspe upariti plačilo preko 
polja  sklic 
 

 
 

Pozor! Pri knjiženju je potrebno vnašati pravilne sklice oz. sklice , ki jih navede dobavitelj 
na računu. V primeru, da sklica ne vnesete , program polje sklic na saldakontu napolni s 
podatkom SI 00 'številka dokumenta'! 
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Datum ažuriranja / produkcije:  12.02.2014 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Na meniju Šifranti – Obrazci je dopolnjena nastavitev letnih poročil, in sicer ali 
se otvoritev pri generiranju obrazca upošteva ali ne. Za otvoritev se obravnava 
temeljnica, ki ima obračunsko obdobje »0«.  

 

2. Priprava novega poslovnega leta je sedaj mogoča tudi na podrejenih 
licencah. Če akcijo narediš na glavni/parent licenci, naredi po vseh podrejenih 
licencah, tako kot že doslej. Če pa na določeni podrejeni licenci leto že obstaja, 
kar pomeni da je bil narejen ločeno na podrejeni licenci, pa za to licenco ProGRAM ne 
naredi ničesar.  

 
3. Dodana je možnost, da si 

uporabnik geslo spremeni sam. V 
desnem zgornjem kotu ProGRAMa, kjer 
je se je uporabnik doslej lahko odjavljal, 
je dodana možnost »Sprememba gesla. 
Po izbiri, se odpre okno, v katerem vnesete staro geslo in 2 x želeno novo geslo. 

 
4. Na poročilih se v primeru, če uporabnik izbere za filter enega od kataloških 

podatkov, izpiše tudi naziv tega podatka. Torej v primeru, da želi izpisati kartico 
1200, bo sedaj ProGRAM izpisal v filtru tudi naziv tega konta 

5. Spremenjen izpis temeljnice v modulu Glavna knjiga. Sedaj se v glavi izpisa 
temeljnice izpiše šifra in naziv dokumenta, če pa je vnesen opis temeljnice, se bo odslej 
izpisalo besedilo iz polja Opisa.  
Istočasno je spremenjena velikost pisave v primeru izpisa temeljnice brez saldakonta (manj 
stolpcev), saj so znaki večji. 

6. Na meniju Izvozi/uvozi  Izvoz ePobot (Ajpes) je dodano novo polje  »Datum 
pobota«. V seznam se prikazujejo  odprte postavke na izbran datum zapadlosti  'minus' 
plačila do »Datuma pobota«. Torej tiste obveznosti,  ki so bile plačane med datumom 
zapadlosti in datumom pobota niso prikazane na seznamu. 
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7. Spremenjeno je obveščanje uporabnikov ProGRAMa o času nadgradnje in 
ostalih vzdrževalnih delih. Pred 
takimi posegi se bo v levem 
spodnjem delu ProGRAMa pojavilo 
sporočilo, kateri dan in uro bo delo 
občasno moteno (primer na sliki). 
Opozorilo lahko zaprete s klikom na X v zgornjem desnem kotu. 

15 minut pred začetkom nadgradnje se bo pojavilo novo obvestilo, ki vas bo usmerilo k 
začasni prekinitvi dela. 
Če pa se boste v času nadgradnje poskusili prijaviti v ProGRAM, vas bo strežnik obvestil, da 
trenutno poteka nadgradnja, zato prijava ni mogoča. 
 

8. Omogočeno je samodejno naročanje demo dostopa za testno uporabo 
ProGRAMA. Potencialni uporabnik izbere link (slika desno) »Demo dostop« in sledi 
navodilom na zaslonu. Po vnosu osnovnih prijavnih podatkov (Ime in priimek, telefon, 
elektronski naslov, geslo), bo na elektronski naslov, ki ga uporabnik vnese ob prijavi, prejel 
link za aktivacijo uporabniškega računa  
 

9. Spremenjeno je izbiranje podjetja za obdelavo podatkov iz seznama podjetij, in 
sicer je omogočeno iskanje po več znakih v nazivu in ne samo po prvem, kot doslej. 
 

10. Na meniju Dokumenti je izdelana funkcija Zapiranja kontov. Ta glede na SRS zapre 
konte razreda 4 in 7 in ustrezni promet prenese na prehodne konte oz. na konte za 
ugotavljanje poslovnega izida. Pred izdelavo temeljnice, mora uporabnik vnesti osnovne 
podatke za temeljnico, ki so razvidni tudi na priloženi sliki. 

 
Uporabnik ima možnost, da celotni postopek zapiranja kontov in ugotavljanja poslovnega 
rezultata naredi na eni temeljnici (so kljukice spodaj desno označene) ali pa za vsakega od 
korakov naredi svojo temeljnico.  
 
Zadnja avtomatska knjižba je zapiranja konta 800*, kar pomeni neizravnano temeljnico, na 
kateri mora uporabnik ročno dodati knjižbe. To pomeni, da doda zapiranje konta 800* in 
810* kot rezultat že plačane akontacije davka od dobička, ugotovi dejanski davek od 
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dobička in ga poknjiži, ter na koncu doda še knjižbo za nerazporejeni dobiček, ki tudi zapre 
celotno temeljnico. 

 
 

11. Spremenjena je kontrola končne obveznosti ali terjatve za DDV na temeljnici 
na Zapiranje DDV obdobja. Ta kontrola sedaj preverja zaokrožene zneske, saj so tudi 
zneski na DDV-O obrazcu zaokroženi, in javi pravilno ujemanja ali neujemanje. 
 

12. Pri možnosti Vnos računa in nastavljenem avtomatskem številčenju 
dokumentov je spremenjeno privzemanje številk. Sedaj se avtomatska interna 
številka, zapiše tudi v številko veze in številko dokumenta na saldakontni knjižbi 

 
13. Dodana je funkcionalnost Otvoritev/  Zaključek leta. Po vnosu osnovnih 

podatkov (slika) s strani 
uporabnika in kliku gumba 
Potrdi, se izdela 
temeljnica samo v 
novem poslovnem letu – 
torej kot otvoritev. 
Zaključek nekega leta je 
možen samo v primeru, da 
so vse temeljnice 
poknjižene. Kartice kontov 
v izbranem (»starem«) 
poslovnem letu pusti funkcija nespremenjene, salde pa prenese na otvoritveno temeljnico 
novega poslovnega leta. Saldakonti se na otvoritev prenesejo samo kumulativno, analitično 
evidenco (če so 
računi neplačani) 
pa ohrani v starem 
poslovnem letu. 
Velja poudariti še, 
da se po izdelavi 
otvoritvene 
temeljnice v novem poslovnem letu, samodejno zaklene preteklo obdobje in 
spreminjanje dokumentov za nazaj več ni mogoče. Spreminjanje starih dokumentov 
je spet mogoče samo v primeru, če se temeljnica otvoritve pobriše. 

 
14. Na vnosu računa (preko gumba Nov račun) je na glavi temeljnice, dodana 

omejitev na polju Vrsta knjižbe. Tam v primeru izbranega saldakonta, ni več mogoče 
izbrati vrsto knjižbe za davek. 

 
15. Spremenjen je vnos dokumentov prejetih in izdanih računov v primeru 

davčnega nezavezanca. Gre za podatek, ki ga uporabnik vnese na meniju Nastavitve – 
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Licenca. V primeru namreč, da je podjetje davčni nezavezanec, polj, ki definirajo DDV na 
prejetem/izdanem računu, ni mogoče ažurirati. 
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16. Na meniju Uvoz - ISO SEPA so izdelane dopolnitve, omogočeno je ročno izbiranje 

številke veze oz. zapiranje plačil, ki se niso avtomatsko zaprla. 

 

 
 

17. Na meniju Poročila – 
Plačilni opomini, so izdelane 
dopolnitve in sicer je  mogoče 
pripraviti plačilne opomine le 
za zapadle terjatve. Omejitev 
izvedete  preko polja 
'Zapadle do:' kjer datumsko 
omejite izpis oz. pripravo 
plačilnih opominov.  

18. Na vnosu knjižb, je v primeru 
obdelave podatkov po denarnem toku (evidenčno knjiženje), izdelana kontrola, da je v 
polje Evidenčni konto, mogoče vnesti samo konte, ki so v kontnem okviru definirani kot 
evidenčni. 
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MODUL POSLOVANJE 

 

1. Predračun in račun po 76.a členu ZDDV1  

Izdelana je možnost izdaje predračunov in računov po 76.a členu ZDDV-a.  Pri vnosu 
storitve/artikla na dokumentu, se v ta namen izbere ustrezno davčno stopnjo '76 – 76.a 
člen ZDDV-1' 

 

V primeru, da je na dokumentu vnesena stopnja po 76.a členu, se na izpisu izpiše dodatna rekapitulacija 
DDV-ja 'Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu' po osnovni davčni stopnji. 

 

Osnovna davčna stopnja je za artikle tista, ki je vnesena v matičnih podatkih artikla/storitve. V kolikor pa se 
na dokumentu vnaša postavka preko t.i. tekstovnega vnosa, je v primeru vnosa davčne skupine 76, potrebno 
vnesti še osnovno davčno stopnjo. 

 

 

2. Spremenjen / poenostavljen zajem slike za izpis na dokumentih 

Do sedaj je bil zajem slike možen samo iz URL oz. iz spletnega naslova  (dropbox, google 
download…). Sedaj je mogoče sliko v ProGRAM prenesti  tudi iz lokalnega računalnika. 
Zajem se naredi s pomočjo gumba označenega na spodnji sliki.  
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Oblikovanje glave in pete dokumentov se izvede na  meniju 'Nastavitve – Licenca'  V kolikor 
je v polju glava/noga karkoli vneseno, se bo ta vsebina izpisala na dokumentu. Za primer 
neizpisa glave/noge  oz., ko se za izpis dokumentov želi uporabiti predtiskan papir, je 
potrebno odznačiti  tiskanje glave/noge: 

 

 

 

3. Robovi in odmiki na dokumentih 

a) Levi rob dokumenta je povečan na 25 mm in poenoten za vse dele dokumentov (naslov, 
teksti zgoraj/spodaj, specifikacija) 

b) Omogočen je odmik levo/desno in gor/dol skupine podatkov, ki je izpisana desno od 
naslova v glavi dokumenta. 

  

Odmiki se nastavijo v 'Nastavitve – Parametri':  
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Nastavitev 0/0  pomeni, da se izpiše na osnovni poziciji. Negativna vrednost je odmik 
gor in levo, pozitivna pa odmik dol in desno. 

c) Omogočeno nastavljanje levega in desnega robu računa. 
Odmik levega robu je s to verzijo prenastavljen na 25 mm zaradi lažjega vpenjanja v 
fascikel.  

 
 

4. Povečana velikost izpisane specifikacije dokumentov 

Velikost pisave izpisane specifikacije se je poenotila z velikostjo osnovnih podatkov 
dokumenta. Posledica tega je lahko daljši izpis računa oz. izpis na dodatni strani.  V izogib 
temu priporočamo, da se ustrezno preoblikuje teksti zgoraj in spodaj na način, da se 
ukinejo prazne vrstice. Na vnosih teh tekstov se v naslednjo vrstico brez dodatne prazne 
vrstice prestavite s kombinacijo tipk  SHIFT + ENTER. 

 

5. Tiskanje dokumentov iz seznama 

Omogočeno je tiskanje dokumentov iz osnovnega seznama.  Ko se posamezen ali več 
dokumentov označi,  je na voljo gumb 'Tiskaj' za izpis dokumentov. Funkcionalnost je 
omogočena na vseh seznamih dokumentov. 
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6. Kontrola ustreznosti  datuma dokumenta napram letu obdelave 

Implementirana je kontrola ustreznosti vnosa datuma dokumenta napram letu obdelave. V 
kolikor je leto datuma dokumenta drugačno od leta obdelave, aplikacija javi opozorilo: 

 
 

7. Valuta na dokument 

Omogočen je vnos dokumentov v različnih valutah.  Funkcionalnost se vključi v 'Nastavitve 
– parametri' v sekciji:  

 

Na dokumentih se valuta predlaga iz izbranega kupca oz. iz licence 'Nastavitve – Licenca' 

 

 

8. Periodično fakturiranje 

a) Nastavitve:  Pred postopkom izdelave periodičnih faktur je potrebno nastaviti dva 
parametra: 
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b) Dodani sta dve menijski točki: 

 

 

a. Periodično fakturiranje – Artikli po partnerjih 

Vnesejo se ustrezni podatki za avtomatsko generiranje periodičnih faktur. Način 
obračuna je lahko mesečno, kvartalno, polletno ali letno. 

 

Fakture se generirajo na način, da s v seznamu pripravljenih artiklov po partnerji 
ustrezno sfiltrirajo zapisi, se označijo in z gumbom 'Generiraj' sproži izdelavo 
računov. 

 
  Program od uporabnika zahteva vnos podatkov:  
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Dnevnik se številči samodejno. V kolikor bi želeli ponovno generirati račune, je 
potrebno izbrati ustrezen dnevnik s katerim so bili ti računi narejeni. In v kolikor 
so računi še nezaključeni, se le ti osvežijo z novimi podatki. 

 

 

 

ProGRAM na koncu uporabnika obvesti o številu generiranih računov. Ti računi se 
sedaj nahajajo v seznamu računov. Nadaljnje 
akcije so sedaj enake, kot bi račun ročno vnesli. 
Močno ga je spreminjati, dopolnjevati…. in 
seveda stiskati. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  30.12.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 

1. Izdelana je možnost generiranja novega poslovnega 
leta. V spustnem meniju, kjer običajno izberete poslovno 
leto za obdelavo, je dodan razdelek »Odpri leto«. Funkcija 
vam prepiše šifrante in števce iz preteklega v novo poslovno 
leto, ter generira prazne tabele za vnos dokumentov.  
POZOR – Možnost odpiranja poslovnega leta je v 
primeru več licenc/podjetij, mogoča samo na t.i. glavni 
licenci, saj se na podlagi izbrane akcije na glavni licenci, 
pripravi novo poslovno leto tudi na vseh ostalih licencah 
POZOR - V primeru večjega števila licenc bo 
akcija Odpiranja leta trajala nekaj dlje časa (1-
2 minuti) 

2. Izdelana kontrola na obstoj DŠ ali ID št. 
za DDV v šifrantu partnerjev. ProGRAM v 
primeru podvojene davčne številke uporabnika 
na to opozori, vendar ta zapis v nadaljevanju 
lahko shrani.  

3. Na vseh seznamih v ProGRAMu je dodana opcija, da lahko uporabnik naenkrat 
vidi 100 zapisov. Opozoriti pa 
velja, da se bo seznam, v 
primeru 100ih izbranih zapisov in 
velikega števila stolpcev na 
seznamu, osveževal nekaj dlje 
kot doslej 

4. Dodan zajem podatkov iz javno dostopne baze na način, da uporabnikom ni treba 
vnašati vseh 
podatkov. Po 
kliku na gumb 
Nov na seznamu 
partnerjev, je na 
vnosnem oknu 
dodan gumb 
Najdi. 

Če je na 
vnosnem oknu 
partnerja vnesen 
Naziv partnerja, DŠ 
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ali ID št. za DDV, ProGRAM ta podatek samodejno prenese v iskano polje javno dostopne 
baze. Iskanje po drugih kriterijih se izvaja poljubno z vnosom v iskano polje . 

 
 

5. Izdelana je dodatna funkcionalnost za hiter vnos novega zapisa v šifrant. Po kliku 
na puščico - desno v vnosnem polju šifranta, se kot doslej odpre meni s prvimi 10 zapisi, 

pod njimi pa možnost 
»+Nov«.  
 
S klikom na to polje, se 
bo odprl vnos novega 
zapisa šifranta, na 
katerem se uporabnik 
nahaja. Ko bo uporabnik 
tak nov vnos shranil, se 
bo vrednost prenesla 
nazaj na vnosno polje – 
v primeru na sliki nazaj 

na polje za partnerja. 

6. Na meniju Dokumenti je izdelana funkcija Zamenjava kontov in Zamenjava 
partnerjev. Funkcija je uporabna, kadar želi uporabnik celotni promet oz. vse knjižbe iz 
enega konta/partnerja prenesti na drugega. V vnosno okno uporabnik enostavno vnese 
konto oz. 
partnerja iz 
katere želi 
knjižbe prenesti 
in konto oz. 
partnerja na 
katerega želi 
prenesti knjižbe. 



   
 

Stran 411/443 

Desno od vnosnih polj pa določi še, za katero leto naj opisani podatki za zamenjavo kontov 
oz. partnerjev veljajo. 

 

7. Opozorila pri vnosu temeljnic so sedaj razširjena do te mere, da ProGRAM uporabnika 
opozori v primeru, če se ponovno vnese isti dokument za istega partnerja in z isto 
številko dokumenta. 

8. Spremenjen je izpis temeljnice. V primeru da na temeljnici ni saldakonta, bo program 
podatke šifra in naziv partnerja ter številka veze izključil iz izpisa, dodal pa bo naziv konta. 

9. Spremenjen način izdelave protiknjižbe. Sedaj je ponovno mogoča izdelava 
protiknjižbe na temeljnici s tipkama Ctrl-Ins. 

10. Avtomatizem izračuna DDV zneska iz zneska osnove na knjižbi,  je sedaj 
izdelan tudi pri ročnem vnosu temeljnice – torej pri dodajanju temeljnice preko 
gumba »Nov«.  

11. Izdelana je dodatna kontrola pri vklopu avtomatskega številčenja dokumentov. 
Vklop ni več možen, če uporabnik ni nastavil tudi zadnje številke števca. 

12. Spremenjene so kontrole pri generiranju obrazca po 76.a členu. Za ta obrazec 
ProGRAM ne preverja več tipa davčnega zavezanca, temveč je možno obrazec narediti tudi 
samo za eno mesečno obdobje. 

13. Dodana kontrola na kontnem okviru, in sicer konto ni mogoče nastaviti istočasno 
kot »konto, ki omogoči evidenčno knjiženje« in kot »evidenčni konto« 

14. Na seznam kontnega okvira so dodani stolpci za podatke, ki jih je na vnosu mogoče vnesti 
Na seznam kontnega okvira so dodani stolpci za podatke, ki jih je na vnosu mogoče vnesti 

15. ProGRAM bo zaradi 
vključenih kontrol na 
Datum knjiženja in Datum 
prejema/izdaje (Parametri 
– Opozorila pri vnosu – 
slika desno), v primeru 
vnosa poslovnih dogodkov 
v letu 2014 za leto 2013, 
javljal opozorila.  
Če so opozorila moteča, jih na 
navedenem parametru lahko 
izključite. 
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MODUL POSLOVANJE 

 

9. Spremenjen je način vnosa, generiranja in izpisa tujih računov.   

a) V podatke licence  je dodan podatek  'Jezik'. S to izbiro se določi osnovni vnos in 
izpis dokumentov. V tem trenutku  so poleg osnovnih dokumentov implementirani tudi 
dokumenti v angleškem jeziku. 

 
b) V šifrantu partnerjev sta na zavihku 'Kupci/dobavitelji' dodani dve novi polji : 

- Tiskaj dokumente v domačem jeziku: V  primeru tiskanja dokumentov v tujem jeziku 
in v kolikor je ta možnost označena, se poleg dokumenta v tujem jeziku, natisne tudi 
dokument v domačem jeziku (opis v tč. 1.a.) 

- Tiskaj dokumente v tujem jeziku: Izbere se jezik za izpis dokumenta v tujem jeziku. 

 
 

c) Šifrant artiklov – Tuji nazivi. Omogočen je vnos tujega naziva artikla. 
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Izbere se jezik in vnese naziv artikla  za izpis na dokumentu v izbranem jeziku. 

 

d) Šifrant merskih enot – Tuji nazivi. Omogočen je vnos merske enote v tujem jeziku. 

 
Izbere se jezik in vnese naziv merske enote za izpis na dokumentu v izbranem jeziku. 

 

e) Šifrant tekstov – Tujina. Omogočen je vnos tekstov v tujem jeziku.  Način vnosa je 
enak, kot za tekste v domačem jeziku 
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V kolikor ima kupec označeno, da se dokumenti izpisujejo tudi v tujem jeziku(tč 1.b.), 
potem se pri vnosu takega dokumenta dodatno prikaže še zavihek s tekstom v tujem 
jeziku z vsebino, kot je vnesena v 'Šifranti-teksti' 

 

f) Šifrant dokumentov – Naziv na domačem in tujih dokumentih 

 

Dodani sta možnosti vnosa oz. spremembe naziva dokumenta v domačem in tujem 
jeziku.  

 

g) Vnosi dokumentov – dodani teksti za vnos v tujem jeziku. V kolikor ima kupec, 
ki je izbran na dokumentu, v šifrantu partnerjev označeno, da se dokumenti tiskajo tudi 
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v tujem jeziku, potem je na dodatnem zavihku omogočen vnos teksta v tujem jeziku. 
Glede na nastavitve, se privzameta ustrezna teksta, katera je možno poljubno 
spreminjati, dopolnjevati,… Pri izpisu se za dokument v domačem jeziku upoštevata 
teksta iz zavihka 'Teksti', za izpis v tujem jeziku pa teksta iz zavihka 'Teksti – tuji jezik' 
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10. Kopiranje dokumentov. Omogočeno je kopiranje računov in predračunov.   

 
Glede na izbrani dokument se kreira nov dokument z enakimi podatki razen: 

- Datum dokumenta je tekoči datum. 

- Rok plačila se privzame iz šifranta partnerjev. Če je 0 dni, se privzame iz kopiranega 
dokumenta. 

- Cene na postavkah se privzamejo iz prodajnega cenika. Če ne obstaja, se privzame iz 
kopiranega dokumenta. 

 

11. Generiranje računa iz predračuna. Iz nezaključenega predračuna je omogočeno 
kreiranje ekvivalentnega računa. Vsi podatki, razen  datuma dokumenta in datuma 
zapadlosti, so enaki, kot na izvornem predračunu.  

   
 

12. Izdelano okolje za prenos faktur v Glavno knjigo. Osnovna nastavitev je dodana 
na meniju Šifranti – Dokumenti, kjer se nastavi šifra dokumenta in privzete konte na 
prenos bruto, neto in DDV zneskov. 
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Če bi želeli posamezno storitev ali material prenesti na drugačen konto, kot je naveden na 
dokumentu, se ustrezen konto vnese v meniju »Šifranti – Artikli« v polju »Konto za 
prihodek« 

 
Prenos v GK se izvrši avtomatsko po zaključku dokumenta računa oz. dobropisa. Takrat 
program tudi vpraša, ali prikaže temeljnico v GK. 

 

13. Dodan nov dokument – DOBROPIS.  

 

Vnos, izpis in nasploh samo delo z njim, je razen manjših razlik, povsem enako, kot pri 
računu. Te razlike pa so: 

- vnos veznega dokumenta, ki se izpiše v glavi dobropis 

 

-  privzamejo se teksti, ki so vneseni in preddefinirani za dokument dobropisa  
(Nastavitve – Parametri) 

 

14. Na seznamu predračunov dodan nov stolpec 'Zaključen'.  

Oznake pomenijo: 

0 – nezaključen  
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8 – zaključen (ročno) 

 

9 – zaključen (generiran račun) 

 
 

 

15. Parametri: Omogočeno avtomatsko številčenje partnerjev in artiklov. Preko menijske 
točke 'Parametri' je možno nastaviti avtomatsko številčenje. 

 

Ko se izbere avtomatsko številčenje, je potrebno določiti še dolžino šifre. Primer: Če je 
dolžina 3, potem si šifre sledijo kot 001, 002, 003… do 999.  Pri določanju dolžine je 
potrebno biti pozoren na možnost prekoračitve največje šifre. Zato je priporočljivo, da se že 
na začetku določi dolžino šifre, ki je za eno mesto/številko daljša od pričakovane v praksi. 

 Avtomatsko številčenje se vklopi s 'kljukico'  

 
16. Šifranti – Partnerji: Avtomatsko številčenje. V primeru nastavljenega 

avtomatskega številčenja, se že takoj po vnosu novega zapisa v šifro partnerja predlaga 
naslednja zaporedna številka v območju, določenem v nastavitvah. Predlagano vrednost je 
možno ročno tudi spremeniti.  

17. Šifranti – Artikli: Avtomatsko številčenje. V primeru nastavljenega avtomatskega 
številčenja, se na vnosu novega zapisa po potrditvi prazne šifre artikla, predlaga naslednja 
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zaporedna številka v območju, določenem v nastavitvah. Predlagano vrednost je možno 
ročno tudi spremeniti.  
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18. Poročila. Preimenovali sta se menijski točki: 

  - »Izdaja po artiklih – Kartice«       »Kartice artiklov in storitev« 
  - »Izdaja po artiklih – Kumulative«    »Kumulative artiklov in storitev« 

 
19. Poročila. Dodani novi filtri: 

- številka dokumenta 
- vrsta dokumenta (račun/storno) 
- datum dokumenta 
- številka naročila 
- datum naročila 
 

20. Računovodska blagajna. Izdelano je okolje za prenos blagajniških dnevnikov 
v Glavno knjigo. 
Nastavitev kontov za 
pripravo temeljnice morate 
izvesti na meniju Parametri, 
podatek Konto blagajne in 
na meniju Šifrant – Prejemki 
in izdatki, podatek »konto«.  

Za prenos podatkov pa je 
namenjen meni Dokumenti 
– Dnevnik. Na seznamu je mogoče pregledovati saldo dnevnika in označiti zapise za prenos 
v GK (slika). Po kliku gumba nad seznamom, se v Glavni knjigi generira temeljnica 
pripravljena iz kontov blagajne in kontov ki so navedeni pri postavki posameznega 
blagajniškega prejemka ali izdatka 

21. Računovodska blagajna. Zaradi fiksne širine obrazca Blagajniški prejemek in 
Blagajniški izdatek, je na številčenju dokumentov dodana kontrola, da uporabnik ne 
more izbrati daljše kombinacije številčenja od 7 znakov. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  12.11.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 

1. Spremenjen algoritem pri pripravi podatkov obrazca RP-O in obrazca Dobave po 
76.a. členu, ko se splošni podatki (o zavezancu, kontakti,..) niso iz preteklega obrazca 
prepisali v novi obrazec. 

2. Spremenjen algoritem za ažuriranje kontnega okvira, ko se spremembe na parent 
(glavni) licenci, niso prepisali na podrejene licence (za računovodski servis). 

3. Spremenjen je izpis temeljnice, in sicer sta razširjena stolpca za številko dokumenta in 
številko veze. 

4. Dodani nekateri mehanizmi, ki bodo zagotavljali še bolj zanesljivo delovanje spletnega 
in podatkovnega strežnika ter vzporednih rezervnih sistemov in bodo posledično 
še zmanjševali  možnost težav pri delovanju sistema. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  16.10.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 

 

1. Ob novi prijavi se uporabniku odpre isti modul, kot ga je imel aktivnega v trenutku, 
ko je zapustil ProGRAM. 

2. V primeru če uporabnik stolpec zoža na širino 0, ga je mogoče raztegniti nazaj s klikom na 
navpično črtico med dvema stolpcema (se pokaže znak »puščica levo-desno«). 

3. V kontnem okviru je spremenjen naziv v spustnem meniju polja DDV konto za zaključek 
obdobja, in sicer na »DDV terjatev za plačilo vstopni« 

4. Pri generiranju t.i. avtomatskih temeljnic, program ne izdela več knjižbe z zneskom 
0,00. 

5. Narejena povezava na VIES (VAT 
Information Exchange System) - 
http://ec.europa.eu/taxation_custom
s/vies/, preko katere je mogoče preverjanje obstoja DŠ potencialnega partnerja za 
celo področje EU. 

6. Dialog za virtualno asistentko Zdenko je mogoče širiti in ožati s klikom dodatnega gumba 
desno zgoraj v dialognem oknu 

 

 

 

 

7. Na nastavitvah ProGRAMa v 
modulu Glavna knjiga so dodane 
nastavitve kontrol, preko 
katerih lahko uporabnik za 
posamezno podjetje zaklene 
obdobje, pred katerim ni 
mogoče kakorkoli spreminjati ali odknjiževati temeljnic/dokumentov .  

Če temeljnice pred navedenim obdobjem niso zaključene, nam program obdobja ne dovoli 
zakleniti 

8. Prikaz svetovalnih odgovorov virtualne asistentke Zdenke je izdelan na način. da 
glede na ključno besedo (denimo »prodaja«, »franšiza«, ipd), program poišče vse članke s 
tem v zvezi v bazi znanja in jih uporabniku prikaže na zaslon. 

9. Nadgrajen ročni vnos UPN obrazcev. 
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10. Pri pripravi formul, preko katerih program izdela podatke za letna poročila (BS, IPIZ), je 
izdelana dopolnitev. Uporabnik poleg dosedanjih opcij za sestavo formul (B-breme, 
D-dobro in S-Saldo), sedaj uporablja tudi kombinacijo prometa ali salda na 
kontu in AOP rubrike. Tam primer je denimo potreben za avtomatizem izračuna na 
rubriki 141 IPIZ 

 

11. Dodana celotna funkcionalnost evidenčnega knjiženja oz. vodenja t.i. 
denarnega toka za javni sektor. Spremembe so izvedene na šifrantu kontnega 
okvira, kjer nastavimo potrebne vrednost konta iz katerega, in sicer: 

 
- konto, ki omogoči evidenčno knjiženje  

(se na maski knjiženja odpre dodatno polje za vnos evidenčnega konta) 
- evidenčni konto za preknjižbo  

(je mogoče vnesti samo, če je predhodno polje aktivno) 
- evidenčni konto 

(konto na katerega se prenese del ali v celoti prihodek/strošek plačanega računa) 
- konto za preknjižbo  

(protikonto na katerega se prenese del ali v celoti prihodek/strošek plačanega 
računa) 

Spremembe so izdelane tudi na 
maski knjiženja (Dokumenti – 
Knjiženje), kjer se v primeru 
knjiženja na konto, ki je v šifrantu 
označen kot »konto ki omogoči 
evidenčno knjiženje« odpre dodatno 
polje za vnos evidenčnega konta 
(glej na sliki). 

Sprememba pa je izdelana tudi na šifrantu dokumentov, kjer na temeljnicah za plačila 
(banka, TRR, blagajna,…) določim v katerih primerih gre za »dokument, ki povzroči preknjižbo 
za denarni tok«. V takih primerih se 
odpre dodatno polje za vnos 
Dokumenta za preknjižbo oz. 
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dokumenta na katerem se izvaja knjiženje denarnega toka 

In v primeru plačila računa z evidenčnim kontom, se izdela temeljnica za denarni tok, kjer 
se zneski neto iz originalnega računa preknjižijo na evidenčni konto in konto za preknjižbo. 

 

 

 
MODUL POSLOVANJE 

12. Dodane vse funkcije za izdajanje računov in predračunov v modulu 
Fakturiranje. Po kliku želenega menija,  imate celotni nabor šifrantov skupaj z artikli in 
cenikom, ki omogoča vnos šifriranih postavk na račun. Omeniti velja še šifrant tekstov, 
preko katerega 
oblikujete vnaprej 
nastavljene oblike 
besedila, ki se bo na 
računu prikazal v 
segmentu tekst računa 
zgoraj in tekst računa 
spodaj – privzete tekste si nastavite v parametrih (gumb za nastavitve). Ped začetkom dela 
je potrebno definirati še dokumente, ki se bodo vnašali v fakturiranju  in prenašali v Glavno 
knjigo, kar storite na meniju Šifranti – Dokumenti.
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Datum ažuriranja / produkcije:  26.09.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Pri vnosu nove temeljnice (gumb Nov) ali novega računa (gumb Nov račun) je 
prikaz v polju Vrsta računa filtriran po Tipu dokumenta. Če uporabnik vnaša denimo 
izdani račun, bodo v polju Vrsta računa. prikazane samo vrste, ki gredo lahko na izdane 
račune in ne vse kot doslej. 

2. Na delovno tablo so dodane analize, ki omogočajo celovito spremljanje poslovanja, in 
sicer Delež prodaje kupcev tekoče in 
preteklo leto - seznam, Stanje projektov 
(stroškovnih nosilcev) tekoče leto – 
seznam in Odprte obveznosti 
dobaviteljev – grafikon.  
Dodani sta tudi še analizi, ki prikazujeta stanje 
dolga terjatev in obveznosti po številu dni 
zapadlosti – gre za analizi Zapadle terjatve 
kupcev – št. dni zapadlosti in Zapadle 
obveznosti dobaviteljem – št. dni 
zapadlosti 

3. Na podlagi izdelanih letnih poročil Bilance 
stanja in Izkaza poslovnega izida (Bilanca 
uspeha), program pripravi 5 ključnih 
kazalnikov poslovanja in sicer: 

- Plačilna sposobnost,  
- Servisiranje dolga,  
- Kreditna izpostavljenost,  
- Kazalnik uspešnosti in  
- Koeficient obračanja sredstev.   

Ti so dodani tudi na delovno tablo. 

4. Spremenjen algoritem pri pripravi obrazca po 76.a. členu, saj program sedaj 
dobave za istega davčnega zavezanca združi v eno postavko. 

5. Izdelani dodatni poročili za kumulative in sicer dodana menija »Kumulativa 
nalogov po PRFC« in »Kumulative po meri«. Na slednjem si uporabniki lahko 
poljudno nastavite grupiranja glede na želeni izpis. 

6. Zaradi konsistence poimenovanja, je meni Osnutek računov bil preimenovan v 
Osnutek temeljnic. 

7. Na meniju Dokumenti – Knjiženje je spremenjen seznam po kliku F3 na polju Partner. 
Dodani so stolpci DŠ, ID št. za DDV, Naslov in Kraj 
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8. Dodani sta vrsti knjižb 215 in 216, ki sta namenjeni vstopnemu davku iz 
skupnosti , ki se ne odbija. Novi vrsti knjižbe se v PRAČ zapišeta v rubriki 17a in 17b 
(privzeto v EU storitve), medtem ko v DDVO obrazcu nista evidentirani. 

 

 

9. Sprememba zajema podatkov v PRAČ. VK 211 z novo verzijo ne gre več istočasno v 
rubrike 12 in 15, temveč samo 12. Tudi VK 212 ne gre več istočasno v rubrike  13 in 16, 
temveč samo 13. 

10. ID številka za DDV je na obrazcih IOP in Plačilni opomin zaradi kuvertiranja 
premaknjena na desno stran izpisa. 

11. Na delovni tabli je spremenjena analiza »Odprte obveznosti dobaviteljev – 
seznam«, saj se v novi verziji pravilno upoštevajo absolutne vrednosti odprtega salda 
dobaviteljev. 

12. Na menijskih točkah Odprte postavke in Odprte postavke – združene po vezah 
je dodan stolpec Saldo kumulativa, ki prikazuje kumulativo znotraj grupe (ali partnerja 
ali veze). Stolpec je dodan v nastavitve in ga uporabnik lahko dodati v svoj pregled. 

13. Izdelana funkcija avtomatskega številčenja dokumentov. Funkcionalnost je 
sestavljena iz več aktivnosti in pravil: 
a. V šifrantu dokumentov so na posebnem zavihku dodana polja za nastavitve (slika 

s
p
o
d
a

j) 
 
b. Pri vnosu temeljnic (meni Dokumenti – Knjiženje) na gumbu Nov ali Nov račun se v 

primeru, da uporabnik vnaša dokument, ki ima nastavljeno avtomatsko številčenje, 
polje Interna številka 
onemogoči za vnos, saj se 
predlaga avtomatsko. 

c. Enako ni mogoče vnašati 
interne številke na 
sorodnih maska pri vnosu dokumentov Tečajne razlike, Stotinske izravnave, ipd. 

d. Pravila, ki veljajo v primeru vključenega avtomatskega številčenja na dokumentu: 
- preprečeno je brisanje dokumentov, ki imajo nastavljeno avtomatsko številčenje, 
- preprečeno je spreminjanje tipa dokumenta, če se ta avtomatsko številči in je 

številka že dodeljena, 
- če avtomatsko številčenje in obliko števcev nastavite v t.i. parent oz. glavni 

licenci, se te nastavitve prenesejo na podrejene licence (za računovodske 
servise). 
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14. Na meniju Poročila so dodana tri nova poročila, ki predstavljajo poslovne analize odprtih 

postavk po zapadlost in rednost plačil naših kupcem. Gre na poročila: 

a. Odprte postavke - po zapadlosti – kartica 
- ProGRAM razdeli vse odprte pos tavke, grupirano po partnerjih, glede na število 

dni zapadlosti teh postavk (nezapadlo, zapadlo do 30 dni, 31-60 dni,61-90 dni,…) 
- uporabnik lahko v vnosna polja 

nad seznamom vnese  svoje meje 
oz. kriterije za razdelitev odprtih 
terjatev in obveznosti 
 

b. Odprte postavke - po zapadlosti – kumulative,  
- enak izpis kot prej opisovani z dodatkom, da so odprte postavke izpisane in 

grupirane samo skupaj za partnerja in ne po posameznih računih 

c. Partnerji po prometu in rednosti plačevanja 
- na poročilu je mogoče videti vse partnerje in njihov skupni promet ter delež, ki 

ga promet partnerja predstavlja glede na skupni promet z vsemi partnerji;  
- istočasno je na poročilu mogoče ob deležu prometa spremljati tudi plačilno 

disciplino posameznega partnerja, kar pomeni da program za vsak račun 
izračuna povprečno število dni zamude oz. plačila pred/po roku zapadlosti. 

15. Izdelana je celotna logika Letnih poročil. Na meniju Šifranti je dodan šifrant 
Obrazci, na katerem uporabniki vnesete obrazce ter formule (operiranje s konti), preko 
katerih program lahko izračuna vrednosti posamezne kategorije obrazca. Ko so obrazci s 
formulami vneseni v Šifrantu, si lahko preko menija Poročila – Letni obrazci pripravite vsak 
obrazec oz. poročilo s 
klikom na gumb Nov. 
Zaradi izračunanja 
trendov in indeksa 
rasti/padca po mesecih, 
bo ProGRAM samodejno 
izdelal poročila za vsak 
mesec posebej, četudi 
boste vi obdobje vnesli 
samo 1x. ProGRAM namreč pripravi obrazce od začetnega obdobja (01) pa do obdobja, ki 
ga navedete   

Funkcionalnost uporabnikom omogoča: 

- pripravo 
vnaprej 
definiranih 
letnih poročil 
Bilance stanja 
in Izkaza 
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Poslovnega izida za AJPES,  
- možnost izvoza obeh navedenih obrazcev neposredno na AJPES 
- priprava poljubnih internih periodičnih poročil, 
- ugotavljanje trendov (indeksa) posamezne kategorije med tekočim in preteklim 

poslovnim letom 
- ugotavljanje trendov (indeksa) posamezne kategorije med istim mesecem tekočega  in 

preteklega poslovnega leta 
 

16. Dodane vse 
funkcije za 
vodenje podatkov 
v modulu 
Računovodske 
blagajne. Po kliku 
želenega menija,  
imate na voljo vnos prejemkov in izdatkov skupaj s poročili in izpisom blagajniškega 
dnevnika. Pred začetkom vnosa blagajniških dokumentov je potrebno vnesti Prejemnike in 
plačnike, Prejemke in Izdatke, ter v meniju Šifranti – Dokumenti nastaviti številčenje za 
prejemke in izdatke. 
 

17. Virtualna asistentka Zdenka je dobila svojo vizualno podobo in tudi prve dele 
virtualnega svetovanja. Ko bo pripravljen dialogni del komukacije do te mere, da ga boste 
vi in vaše stranke lahko vsakodnevno uporabljale, 
vam bomo za uporabo tega, posredovali 
dodatna navodila – predvidoma že v naslednji 
verziji ProGRAMa. Že danes pa Zdenka zna odgovoriti 
na vprašanja na temo: 

- znesek stroškov po dobaviteljih, 
- koliko mi je dolžan x  partner, 
- promet x partnerja, 
- stanje neplačanih prejetih računov, 
- koliko denarja imam danes na TRR, 
- izpiši dolžnike, 
- pokaži bilanco stanja za x mesec, 
- kakšni so ostali prihodki za x mesec, 
- kakšni so prihodki od prodaje za x mesec, 
- kakšni so potni stroški za x mesec, 
- kakšen je strošek plač za x mesec, 
- ipd. 

Seveda pa se virtualna asistentka nenehno uči in dlje 
časa in več ko se uči, več bo znala.  
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Zelo vesela pa je tudi, če si vzamete samo minutku in pokramljate z njo o vsakdanjih 
zadevah…. 
 

18. V primeru da bodo tudi vaše stranke uporabljale modul ProGRAM, edicijo 
Poslovanje, vam je sedaj na voljo tudi modul Svetovanje. Preko tega modula lahko 
on-line komunicirate z vašo stranko – podjetnikom ali managerjem preko izdelanega 
vmesnika, ki omogoča podjetniku komunikacijo kar preko Zdenke. Vse kar mora podjetnik 
storiti, če bi želel komunicirati neposredno z vami je, da v dialog z virtualno asistentko na 
začetek besedila vtipka znak @. Vi pa se postavite na želenega uporabnika in mu 
odgovarjate. Komunikacija poteka na način, kot je predstavljeno na dveh slikah na 
naslednji strani. 

 
 

 
Podjetnik/Manager 
   
       
 
 
      Računovodja 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Na vseh menijih odprtih postavk je spremenjen način filtriranja tako, da 
uporabnik lahko izpiše tudi odprte postavke iz preteklega obdobja (obdobij) na način: 

- če ima uporabnik izbrano eno poslovno leto, bodo v primeru omejitve: 



   
 

Stran 430/443 

 - »od-do« obračunskega obdobja (OO) na izpisu odprtih postavk, izpisane samo 
odprte   
 postavke »od – do« OO iz izbranega poslovnega leta, 
 - »do« OO na izpisu odprtih postavk, izpisane odprte postavke »do« OO iz izbranega 
 poslovnega leta + prejšnja leta, 
 - »od« OO na izpisu odprtih postavk, izpisane odprte postavke »od« OO iz izbranega 
 poslovnega leta + naslednja leta, 

- če pa ima uporabnik izbrano omejitev »Vsa leta«, bodo v primeru omejitve: 
 - »od-do« obračunskega obdobja (OO) na izpisu odprtih postavk, izpisane odprte   
 postavke »od« prvega leta obdelave  »do« zadnjega leta obdelave 
 - »do« OO na izpisu odprtih postavk, izpisane odprte postavke »do« OO iz zadnjega 
 leta obdelave + prejšnja leta, 
 - »od« OO na izpisu odprtih postavk, izpisane odprte postavke »od« OO iz prvega
 poslovnega leta + naslednja leta, 

 
 
 

20. Na meniju Dokumenti je dodana funkcionalnost Zaključek DDV obdobja. 
ProGRAM temeljnico za zaključek naredi samodejno na podlagi vnaprej pripravljenega 
algoritma zapiranja kontov in prenosa med konti na konte za pobot in na koncu na konte 
za obveznost za plačilo. V šifrantu Kontni okvir je zato pri ustreznih kontih, potrebno 
nastaviti oznake za : 

- DDV vstopni, 
- DDV obračunani, 
- DDV pobot vstopni, 
- DDV pobot obračunani, 
- DDV obveznost za plačilo vstopni, 
- DDV obveznost za plačilo obračunani. 

Temeljnico za zaključek DDV obdobja je mogoče izdelati samo v primeru, da so v šifrantu 
kontnega okvira torej 
definirani ustrezni konti in 
da za to obdobje obstaja 
izdelan DDV-O obrazec. 



   
 

Stran 431/443 

Ko je temeljnica izdelana, je mogoča kontrola med izdelano temeljnico in generiranim DDV-O 
obrazcem preko gumba Kontrola DDV. Ta preveri enakost stanja v rubrikah 51 oz. 52 na 
obrazcu DDV in saldu na kontih 1608 in 2608. Gumb je viden samo na temeljnici, ki je v 
nastavitvi parametrov definiran kot »Dokument – zaključek DDV obdobja.  
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Datum ažuriranja / produkcije:  26.07.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Na vseh gumbih  je za lažjo navigacijo po 
programu izdelana medvrstična pomoč 
preko t.i. namigov/hintov. Ko se z miško 
postavite na gumb, se funkcionalnost gumba 
pokaže v vrstici pod gumbom. 

2. V celoti je poenostavljena logika DDV obdobij. Doslej je vsak prejeti in izdani račun 
imel oznako davčnega obdobja (denimo 1-12 za mesečnega in oznako M, ter denimo 31-34 
za kvartalnega in oznako Q). Ker pa tak način dela 
prinese s seboj veliko težav pri kontrolah in 
prenosih, smo logiko spremenili. Sedaj na 
posameznem dokumentu ni več oznake davčnega 
zavezanca (M – mesečno, Q – kvartalno), temveč 
samo DDV obdobje, ki pa 
si sledijo po mesecih 
datuma prejema/izdaje – 
torej od 1 do 12. Če želite 
knjige prejetih ali izdanih 
računov ali kateregakoli od 
DDV obrazce (DDVO, RPO ali 76 člen) izpisati ali generirati za trimesečne/polletne 
zavezance, enostavno vnesete mesec od- do katerega želite izvesti akcijo;  denimo za 
kvartalne vnesete od 4-6.  

Še vedno pa je podatek o statusu davčnega zavezanca na licenci oz. podjetju, saj preko 
tega podatka program kontrolira vnesena obdobja na obrazcih. Če je denimo zavezanec 
kvartalni, ne morete generirati DDV obrazca za mesece 2-5, če pa je mesečni, sta vrednosti 
v poljih lahko samo enaki – torej generirate obrazce samo za denimo 5-5.  

3. Za potrebe 
generiranja 
obrazcev, je dodan 
meni Šifranti – Vsi 
Šifranti – Teksti. 
Meni je namenjen 
vnosu besedil, ki se 
bodo na obrazcih 
(IOP, Plačilni opomini, 
Obresti,…) izpisali 
pred in po 
specifikaciji, v glavi ali 
v nogi dokumenta. 
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Privzeta besedila (glej sliko) so že nameščena, lahko pa jih poljubno spremenite. 

 

 

 

4. Na meniju Poročila – Vsa poročila sta 
izdelana izpis IOP obrazca in izpis obrazca 
Plačilni opomini. Pred generiranjem obrazcev 
je potrebno v meniju Šifranti – Vsi Šifranti – 
Teksti vnesti besedila (glej točko 3). Besedila je 
potrebno nastaviti kot privzete za dokument – to 

storite v parametrih programa (gumb  ) v 
poljih, ki so razvidna tudi na sliki desno. 

Omejitve pred izpisom obeh obrazcev so 
standardne in razvidne na sliki spodaj.  

Besedila, ki jih ProGRAM privzeto predlaga iz šifranta tekstov, je na maski pred izpisom 

dokumentov mogoče poljubno spremeniti.  

 

5. Na meniju Pregledi – Vsa poročila – Statistika knjiženja, je izdelana celovita 
statistika dela v ProGRAMu in sicer po podjetjih (za računovodske servise) ali po 
uporabnikih, ki so dokumente vnesli. Vmesna grupiranja so mogoča po mesecih, 
datumu knjiženja in po šifri dokumenta. Preko teh statistik je mogoče enostavno 



   
 

Stran 434/443 

spremljanje dela po podjetjih ali po uporabnikih, glede na posamezno analitično obdobje ali 
podatek.  

Vse kar morate storiti je, da določite 1. in 2. nivo grupiranja in kliknete gumb Potrdi nad 
seznamom. ProGRAM vam bo v seznamu pokazal statistiko glede na izbrana grupiranja. 
Statistiko nadalje lahko filtrirate in izpišete kot vsako drugo poročilo (primer na sliki na 
naslednji strani). 

 

 

 

 
 

6. Na maski Dokumenti - Knjiženje je v primeru ročnega knjiženja temeljnice, že 
doslej mogoče s klikom na gumb izdelati protiknjižbo. V zadnji verziji je dodana še hitra 
tipka za akcijo protiknjižbe, in sicer CTRL-INS. 

7. Uvoz datoteke Pronet ASCII je dopolnjen na način, da se sedaj šumniki v ProGRAMu 
pravilno prikazujejo. 

8. Spremenjen je izpis temeljnice, in sicer sta dodana stolpca Partner in Naziv 
Partnerja, izločen pa je stolpec Naziv konta.  

9. Pri vnosu novega računa preko gumba Nov 
račun, je dodan avtomatizem, ki strankam 
omogoča, da prehod na vnos novega računa 
izvedete avtomatsko oz. preko tipke Enter. To 
pomeni, da ni več potrebno po vsakem vnosu 
dokumenta klikniti gumba Nov račun, ampak 
program ob shranjevanju enega računa vpraša uporabnika, če želi nadaljevati z vnosom 
računov. Po kliku gumba »V redu« oz. tipke Enter (gumb »V redu« je privzeto aktiven) se 
odpre vnosno okno za nov račun. 

10. Pri vnosu nove temeljnice je podatek Vrsta računa za vse dokumente, ki niso tipa 
Prejeti ali Izdani (gre za podatek v šifrantu dokumentov) nevnosno polje.  
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11. Pri vnosu računa preko gumba Vnos računa, bo program v primeru, da je na 

postavkah samo ena knjižba (primer slika spodaj) znesek računa prenesel v znesek te 
postavke. Avtomatizem je namenjen računom, ki ne vsebujejo nobene DDV postavke. 
 

 
 
Na isti maski je spremenjen tudi avtomatizem za vse vrste dogodkov, ki 
pomenijo samoobdavčitev. Ker ProGRAM ne more porazdeliti bruto zneskov po neto 
osnovah in DDV postavkah in jih trenutno porazdeli napačno, smo samodejno računanje v 
primeru samoobdavčitve izključili. 

12. Spremenjen je zajem podatkov za knjigo prejetih računov. Vrsti knjižb 302 in 304 
proGRAM ne bo več zajemal v rubriki 18 in 18A. 

13. Pri vnosu banke je dodano iskanje odprtih postavk po znesku oz. kateremkoli 
podatku knjižbe. Za ta namen je bilo dodano polje za splošno iskanje, v katerega vpišete 
del podatka, ki ga iščete. 

14. Pri vnosu temeljnic je v primeru izbranega saldakonta, vnos partnerja obvezen. 
Brez tega podatka proGRAM ne dopusti shraniti knjižbe. 

15. Na meniju Uvoz - ISO SEPA so izdelane dopolnitve, ki omogočajo še dodatne 
formate uvoza podatkov/izpiskov v ProGRAM . Žal pa še niso pokriti vsi formati, saj  
poslovne banke ne uporabljajo istega formata, zato je treba format delno prilagajati za 
posamezno banko.  

16. Za večjo uporabniško prijaznost dela s programom, smo izdelali še dopolnitev pri vnosu 
temeljnice banke. Okno odprtih postavk, ki se odpre pri knjiženju banke, se sedaj 
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avtomatsko prilagaja velikosti okna (browser okna). Dodatno je to okno poravnano na 
desno stran, da se vidi še seznam s knjižbami v ozadju. 

 
17. Dokončana je beta verzija funkcije Delovne table. Gre za zaslon, ki ga vsak 

uporabnik vidi takoj, ko se prijavi v ProGRAM ali med delom na ProGRAMu ob kliku na 
gumb modula.  

To pomeni da je t.i. widgete že mogoče dodajati in odvzemati iz zaslona z izbiro na gumbu 
Nastavitve. Widgeta Odprte terjatve kupcev in Odprte obveznosti dobaviteljem imajo že 
realne podatke. Edino kar je potrebno, je nastavitev saldakontov iz katerih program zajame 
podatke (na gumbu za vnos Parametrov). 
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Datum ažuriranja / produkcije:  12.07.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Na meniju Poročila – Dnevnik je dodan stolpec Vrsta knjižbe. Privzeto je vidnost 
stolpca izključena.  

2. Izdelana sprememba pri prenosu DDVO obrazca in na eDavke. Z novo verzijo se 
prenese tudi podatek »Izračunavam odbitni delež«  

3. Na meniju Izvozi/Uvozi – Plačilni promet (UPN), so po kliku gumba »Pripravi 
naloge« izdelane naslednje dopolnitve: 
a) možnost omejitve pregleda nalogov za partnerja in od-do datuma zapadlosti, 
b) priprava več nalogov naenkrat z gumbom »Pripravi vse«, 
c) če uporabnik uporabi opcijo »prenos datuma zapadlosti v datum plačila« in če je 
sistemski datum večji od datuma zapadlosti, ProGRAM v datum plačila vnese kar sistemski 
datum in uporabnika na to opozori. 

 

 
4. Zaradi usklajevanje barnih shem, so v ProGRAMu spremenjene barve za aktivnost 

podatkov – gumbov in barva, ki označuje poknjižene dokumente. 
 

 

 
5. Zaradi zagotavljanja dodatne varnosti podatkov, smo za delovanje spletnega okolja 

ProGRAM že pred časom vzpostavili varno SSL povezavo. To pomeni, da se za 
prenos sporočil uporablja šifrirana povezava po protokolu SSL (secure socket layer), ki 
sporočilo med prenosom zaščiti pred nepooblaščenim dostopom na način, da je vsebina 
sporočila vidna samo tistemu, ki mu je namenjena. Zato si v vaših brskalnikih 
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nastavite novo povezavo do programa in sicer  https://program.pronet-kr.si/. 
Po spremembi boste v brskalniku morali ponovno vnesi in (če želite) shraniti uporabniško 
ime in geslo. 
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Datum ažuriranja / produkcije:  02.07.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

1. Izdelane zakonske spremembe 01.07.2013 – spremenjene davčne stopnje. 
Predlaganje stopnje DDV za znižano ter splošno stopnjo je odvisna od podatka 
Datum prejema/izdaje listine. Če je podatek prazen se upošteva trenutni datum. Če se 
datum spremeni tako, da se morajo zamenjati davki, se zneski postavk avtomatsko 
spraznijo in ponovno preračunajo po obstoječih avtomatizmih. Če preračun ne uspe, zneski 
ostanejo prazni. 
 

2. Spremenjen je algoritem za uvoz podatkov za temeljnico plače, in sicer ni več 
kontrole na obveznost podatkov stranka in valuta.  

3. Hitra tipka CTRL-N je doslej pomenila vnos novega zapisa, in sicer nove temeljnice ali nove 
knjižbe, odvisno od tega kje je uporabnik bil na vnosu. Sedaj ta kombinacija tipk 
pomeni vedno samo vnos nove temeljnice (nadomešča gumb Nov). 

4. Na Dokumenti – Knjiženje je še poenostavljeno predlaganje vzorcev za prejete 
in izdane račune. Doslej je uporabnik za iskanje vzorca na gumbu Nov račun, vedno 
moral vnesti šifro partnerja in šifro dokumenta, odslej je dovolj samo šifro partnerja. 
ProGRAM za vnesenega partnerja namreč predlaga vzorec po zadnjem dokumentu za tega 
partnerja. Če pa vneseni partner nima še nobenega dokumenta, ProGRAM predlaga zadnjo 
šifro dokumenta (z prednastavljeno Vrsto računa), ki ga je vnesel trenutno prijavljeni 
uporabnik 

5. Na nastavitvah ProGRAMa 

 

si lahko uporabnik nastavi 
avtomatizem, da bo pri vnosu 
računa vedno predlagal Datum 
prejema/izdaje iz datuma 
dokumenta. Privzeto je nastavitev 
izključena, lahko pa si jo vključite z 
klikom na označeno polje (slika 
desno) 

6. Na istem ekranu je dodana kontrola »Enaka interna številka iste vrste dokumenta 
je vnesena samo enkrat?«.  Privzeto je kontrola vključena. 

7. Pri knjiženju banke in ostalih temeljnic (gumb Nov na seznamu) se sedaj šifra 
dokumenta predlaga iz prejšnjega vnosa za istega uporabnika. 
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8. Podatek Vrsta knjižbe se po kliku gumba Vnos računa predlaga iz prejšnjega 
vnosa za tega partnerja.  

 

 

9. Na meniju Davčne evidence I-RAČ in P-RAČ je v seznamu dodan podatek Interna 
številka dokumenta/temeljnice. 

10. Dopolnjena je funkcija vnosa kataloških podatkov (klik na besedilo pred poljem – denimo 
Partner), ki so bili odprti iz vnosne maske. V tem primeru se sedaj denimo novi partner 
samodejno prenese na vnosno masko iz katere je bil šifrant odprt. 

11. ProGRAM pri vnosu računa (gumb Nov račun) ali temeljnice (gumb Nov) sedaj v primeru 
da je rok plačila pri partnerju (Šifrant partnerjev – zavihek ) 0 ali prazen, vedno 
v polje Datum valute predlaga enak datum, kot je datum dokumenta oz. datum 
DURa.  

12. Na knjiženju banke je v primeru ročnega vnosa številke veze, spremenjeno iskanje 
odprte postavke na način, da je sedaj dovolj samo vnos saldakonta in številke veze. 
Na podlagi teh dveh podatkov, program poišče partnerja in ostale podatke od odprtega 
računa za vneseno vezo. 

13. Na meniju Dokumenti – Knjiženje je v funkciji po kliku gumba Nov račun dodano polje 
Komentar, čigar vrednost se prenese na vse knjižbe oz. postavke dokumenta.  

14. Pri knjiženju banke in funkciji vnosa več knjižb hkrati, je dodano okno za seštevek vseh 
obljukanih postavk.  
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Datum ažuriranja / produkcije:  21.06.2013 

MODUL RAČUNOVODSTVO 
 

5. Dokumenti – Knjiženje: pri knjiženju temeljnice banka je sedaj možen tudi ročni 
vpis veze in ne samo izbira iz seznama odprtih postavk. 

6. Dokumenti – Knjiženje: dodana možnost hitre tipke za funkcije: 

• Vnos računa  CTRL-R 
• Odknjiži CTRL-O 
• Poknjiži  CTRL-P 
• Izdelaj temeljnico  CTRL-T 

V posameznih brskalnikih tipke ne delajo v celoti konsistetno, saj gre za t.i. privzete tipke 
posameznega brskalnika (denimo Chrome in CTRL-T). 

7. Dokumenti – Knjiženje – Nov račun: po vnosu zadnje cifre na postavkah novega 
računa je sedaj s tipko Enter možen prehod na gumb »Izdelaj temeljnico«. 
Isto dosežemo tudi s klikom nove hitre tipke CTRL-T 

8. Na vseh vnosih v ProGRAMu so izdelane logične kontrole za vnos TRR, DŠ in ID 
številke za DDV. Kontrola na logično pravilnost vnosa je izdelana samo za slovenska 
podjetja. 

9. Davčne evidence: Vse DDV obrazce (DDVO, RP-O in 76.a. člen) je sedaj možno 
prenesti avtomatsko v DURS aplikacijo eDavke brez vmesnega shranjevanja 
v datoteko. Ko pa so podatki v spletnem obrazcu eDavki, jih lahko poljubno 
spreminjate Še vedno pa XML-je navedenih obrazcev stranke lahko shranijo tudi kot 
datoteko.  

10. Dokumenti – Knjiženje – spremenjen je 
algoritem za izračun zneskov neto in DDV 
na funkciji Nov račun. Ta je doslej v 
posameznih primerih vrnil rezultat, ki je bil 
različen od bruto zneska.  

11. Sistem – Aktivnost povezave: v primeru da 
uporabnik več kot 30 minut na ProGRAMu ni 
aktiven, ga bo sistem odjavil in mu ob naslednji prijavi vrnil sporočilo zakaj je bil 
odjavljen. Sporočilo prejme uporabnik tudi, če se z njegovim uporabniškim imenom in 
geslom prijavi drug uporabnik. 
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12. Šifranti – Dokumenti: dodano obvezno vnosno polje za Tip dokumenta 
(prejeti/izdani/ostalo) saj je na tip dokumenta vezano predlaganje roka plačila pri vnosu 
dokumenta. 

13. Šifranti: dodana šifranta Skupine kontov in Nadskupine kontov zaradi analize 
stroškov in prihodkov. Šifranta omogočata poljuben vnos, kar pomeni, da si vsak 
uporabnik lahko analizo stroškov / prihodkov oblikuje samostojno.  

 

Podatek o skupini konta je dodan tudi na Šifrant – 
Kontni okvir, kar pomeni da uporabnik definiran za 
vsak želeni konto, kateri Skupini pripada. 

Na meniju Poročila - Kumulative kontov je že mogoča 
razdelitev stroškov in prihodkov po skupinah kontov, 
na ostala poročila pa se ta analitika doda kasneje po 
potrebi. 

14. Dokumenti – Knjiženje – Ročni vnos ali vnos preko 
funkcije Vnos računa: dodana možnost izbire 
uporabnike, da posamezni dokument ne prenese v DDV evidence (knjige in 
DDV obrazce)  

15. Sprememba generiranja UPN naloga v primeru 
napačno vnesene številke TRR. Sedaj ProGRAM 
uredi presledke pri vnosu in generira pravilni nalog 

 

 
 


