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Na kratko predstavljamo nekaj dopolnitev in popravkov, ki smo se v zadnjih mesecih dodali v naše programe.
Prav tako ne bo nič narobe, če takoj spomnimo na nujnost izdelave varnostnih kopij!

Storžič 4.6.5
Splošni popravki
Spremenjen je izpis menijev, sedaj delujejo povečave tudi v menijih.
Preverjanje povezave za davčno potrjevanje se izvede ob zagonu programa in če takrat povezave ni, se
program preklopi v način za naknadno potrjevanje in ne javlja obvestila ob vsakem računu posebej. Račune je
potem potrebno naknadno potrditi. Ta način označuje rumena oznaka DB v zgornjem denem kotu. Tak način
delovanja velja do naslednjega zagona programa.

Neveljavni artikli in blokada uporabe v maloprodaji, prodaji in kosovnicah
Že do sedaj ste lahko artikle v šifrantu označili za neveljavne, računalnik pa jih potem ne prikazuje v izbiri
šifranta pri vnosu dokumentov, pokaže pa jih v izbirah šifrantov, izpisih kartic in podobno, vendar jih obarva
rdeče. Dodali smo še blokado, da takega artikla ne morete uporabiti na novih dokumetih niti z ročnim vpisom
šifre. Če ga hočete ponovno uporabljati, ga morate v šifrantu spet označiti za aktivnega!
Izpis kartice artikla
Privzeto se sedaj kartica izpisuje za zadnjih 12 mesecev, dodani pa so gumbi »L« (od začetka tekočega leta) in
»L-1« (od začetka prejšnjega leta) za enostavnejši izbor obdobja za izpis.
Podobni gumbi so na voljo tudi drugje po programih za izbiro obdobja (M, M-1, L, L-1)
Maloprodaja – vračilo blaga – NUJNA nadgradnja
Ob vračilu blaga ali stornu storitve pri gotovinski prodaji (maloprodaja na davčni blagajni) je obvezen vnos
številke računa, kjer je bilo blago ali storitve prvotno zaračunana. O tem popravku smo že posebej pisali. Dodali
smo še možnost, da so nekatere postavke izvzete (npr. darilni boni, ki se prodajo preko blagajne in »vzamejo
nazaj« ob vnovčitvi).
Skladišče – izpis prometa po vrstah dokumentov
Spremenjen, pospešen in dopolnjen izpis, ki pokaže finančne podatke o nabavi in porabi blaga ali materiala
Proizvodnja - pregled prejema iz proizvodnje
Proizvodnja je običajno del programa, ki je najbolj prilagojen stranki in za katerega je narejenih največ
posebnih modulov. Za vse, ki pa vodite skladišče izdelkov in uporabljate prejem iz proizvodnje, pa je na voljo
pregleden prikaz narejenih izdelkov in porabljenega materiala po posameznih prevzemih
Saldakonti – kumulativni pregled prometa
Popravljen in bistveno pospešen je izpis kumulativnega prometa v Saldakontih po poslovnih partnerjih. Dodana
je tudi možnost, da se skrijejo osebni podatki o strankah, kar je potrebno v nekaterih primerih zaradi
zakonodaje o varstvu osebnih podatkov
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Saldakonti – iskanje zneska pri zapiranju odprtih postavk
V zapiranju smo dodali iskanje po znesku. S klikom na iskanje ob znesku plačila se računalnik postavi na
ustrezen znesek med predlaganimi računi. Če točnega zneska ne najde, se postavi na približno ustreznega.
Namesto tipke ENTER za potrjevanje lahko kliknemo tudi na kljukico ob zapiranju!

Plače 4.6.5
Ne pozabite urediti letnega sklada ur - za 2018 znaša 2088 ur!
Kontrola uporabnikov pri prijavi v program
Plače so zaradi občutljivih podatkov zasnovane kot ločen program, ki pa uporablja isto bazo kot ostali naši
programi. Običajno so sicer nameščene za druge uporabnike in na računalnikih, kamor »navadni« uporabniki
nimajo dostopa, vseeno pa smo dodali še dodatno preverjanje in uporabniško administracijo.
Po posodobitvi se vam zato lahko zgodi, da do programa ne boste mogli dostopati s svojim uporabniškim
imenom in geslom. V tem primeru nas pokličite, da vaše pravice v programu ustrezno nastavimo!
Urejanje delodajalcev v seznamu
Za vsakega delodajalca je potrebno nastaviti letni sklad ur, včasih pa tudi urediti podatke o odgovorni osebi, ki
dela obračun. To sicer lahko naredite za vsakega posebej, lahko pa izberete v meniju urejanje v seznamu in
nekatere podatke uredite enostavneje. Ta možnost je uporabna predvsem za računovodske servise, ki
pripravljate obračune za večje število podjetij.
Izpis plačilnih list – številka TRR
Na izpisu plačilne liste je možno vključiti tudi številko TRR, kamor se plača nakazuje. Obenem smo odpravili še
hrošča, ki je povzročil, da se v nekaterih primerih niso izpisali podpisniki in datum obračuna.
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Urejeno zaokroževanje pri obračunu pogodbenega dela
Uredili smo tudi zaokroževanje, zaradi katerega je včasih prišlo do kakšnega centa razlike pri obračunu
pogodbenega dela ali avtorskih honorarjev. Zneski so sedaj zaokroženi na dve decimalki in do razlik naj ne bi
več prihajalo!
Omejitev prikaza podatkov v plačah
Pri obračunu se nabere kar nekaj podatkov, in je
iskanje pravega obračuna lahko kar zamudno.
Zato smo omejili privzeto izbiro v izboru
obračuna (s tipko F1) na zadnjih 12 mesecev. Če
pa kliknete na gumb »Zgodovina« zgoraj desno,
pa boste še vedno lahko izbirali med vsemi obračuni.
Brisanje starih podatkov sicer ni možno, lahko pa iz prikaza izključite neaktivne delavce in delodajalce.
V šifrantu delodajalcev (meni Baza podatkov –> Delodajalci - splošni podatki) pri stranki odstranite kljukico
»veljavno«. S tem iz prikaza v šifrantih izključite tudi vse delavce in obračune tega delodajalca.
Podobno lahko za neveljavnega proglasite posameznega delavca (odstranite kljukico »veljaven«) v šifrantu
delavcev in ga računalnik ne prikazuje več v izbirnih šifrantih.
Vsi podatki se pri tem ohranijo in če spet potrebujete kakšen izpis za izključenega delavca ali delodajalca, ga
lahko enostavno »vklopite« nazaj.

