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Vnos gesla

Ob vstopu v program vnesemo uporabniško ime in geslo.
Vnos potrdimo z gumbom »V redu« ali s tipko »Enter«.
Če sta uporabniško ime in geslo napačna, ne bomo mogli
nadaljevati z delom.
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Šifranti

V modulu „Šifranti“ so naslednje možnosti :
• Artikli, cenik, zaloga …
• Vrste zaloge
• Poslovni partnerji
• Skupine artiklov
• Davki, davčne tarife
• Prodajalci, uporabniki, serviserji
• Klavzule
• Devizni tečaji
• Enote mere
• Šifrant regij
• Deklaracije
• Nastavitev deklaracij in etiket
• Brisanje nepotrebnih šifer
• Oddaj v popravilo
• Pregled oddanega v popravilo
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Artikli, cenik, zaloga
a)Šifrant artiklov

Šifrant artiklov je namenjen vnosu in pregledu podatkov o
artiklih. Okno šifrantov je sestavljeno iz več delov: na vrhu
je orodjarna z ikonami, pod njo je preglednica z šifrantom
artiklov, pod njo je iskalnik namenjen hitremu iskanju
artiklov po šifri, nazivu ali skupini artiklov.
V spodnjem delu zaslona je prikazana zaloga po
posameznih dokumentih.

Vnos artiklov, popravljanje, pregled
Okno je namenjeno vnosu in popravljanu artiklov.
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Pri odpiranju šifre je potrebno vnesti vse potrebne podatke :
šifra, vrsta zaloge, naziv, enota mere, davčna tarifa, drugače
program izpiše opozorilo.

Če želite podatke vpisati kasneje, izberete gumb »Da«, če
pa boste podatke vnesli takoj, izberete gumb »Ne«.

Opis polj
Ime polja
Vrsta zaloge
Šifra
Naziv
Črtna koda
Enota mere

Opis polja
Vnos vrste zaloge, možnost izbire s
pomočjo šifranta
Šifra za artikel oz. storitev, možnost izbire
samostojne določitve
Naziv artikla oz. storitve
Možnost vnosa s pomočjo skenerja črtne
koda
Vnos enote mere

 Vegatop d.o.o, 2001-06
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Kataloška št.

Vnos mogoč tudi s pomočjo skenerja črtne
koda
Nabavna cena Vnos nabavne cene
Prodajna cena Vnos prodajne cene
Davčna tarifa
Vnos šifre davčne tarife
Cena z davkom Avtomatski izračun cene
Zaloga
Trenutna zaloga šifre
Kritična zaloga Minimalna oz. kritična zaloga za artikel
Maksimalna
Minimalna zaloga za artikel
zaloga
Sestavnica
Možnost izdelave sestavnice
Dolgi opis
Možnost vnosa dolgega opisa
Storitev
Če je šifra storitev
Vrednost
Vrednostna šifra
Dobavitelj
Šifra dobavitelja
Skupine
Vnos skupine artiklov
artiklov

NE
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA

Maloprodajna cena oz cena z davkom se izračunava
avtomatsko in sicer s pomočjo prodajne cene in davka.
Minimalna zaloga in maksimalna zaloga se uporabljata
zaradi možnosti pregleda artiklov, ki jih je na zalogi
premalo oziroma preveč in avtomatske izdelave naročila.
Skupine artiklov se uporabljajo zaradi lažjega razvrščanja
artiklov npr. : miške, tipkovnice …
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Sprememba cene
Sprememba cene se opravi s pomočjo funkcije, ki to
omogoča. Pri spremembi cene se podatki zapišejo tudi na
kartico izdelka in v zapisnik o spremembi cen, če je to
potrebno. Možnost popravljanja podatkov je odvisna od
pravic, ki jih ima določen uporabnik.

Pregled identov
Identi se šifre artiklov, ki jih uporablja dobavitelj artikla. V
primeru, da ima dobavitelj drugačne šifre artiklov kot pa mi,
lahko pri naročilih uporabljamo ident. To je pomembno pri
artiklih, ki jih naročamo pri različnih dobaviteljih. Če
uporabljamo njihove idente ne more priti do dobave
napačnega artikla.
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Nekateri dobavitelji pa zahtevajo naročanje po njihovih
šifrah - identih.

Vnos, popravljanje, pregled
Pri vnosu identov v bazo podatkov, je potrebno vnesti šifro
partnerja, ki nam ta artikel dobavlja. Šifro lahko izberemo
tudi s pomočjo šifrantov partnerjev, šifro artikla in novi
želeni ident.

Če se identi vnašajo v šifrantu artiklov, se šifra artikla
določi avtomatsko, če pa se vnašajo preko šifranta
partnerjev, se avtomatsko določi šifra partnerja.

Brisanje identov
S pritiskom na ikono za brisanje izbrišemo ident.
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odgovorimo pritrdilno, ident zbrišemo.

Brisanje artiklov iz baze podatkov
S pritiskom na ikono za brisanje izbrišemo artikel. Če na
vprašanje

odgovorimo pritrdilno, artikel zbrišemo. Iz datotek se
izbrišejo tudi sestavnice za ta artikel in dolgi opis.

Iskanje artikla
Pri iskanju artikla lahko izbiramo iskanje po naslednjih
kriterijih :

Najprej je potrebno izbrati vrsto iskanja, nato pa vnesete
iskani niz in potrdite iskanje s pritiskom na tipko »V redu«.
Hitro iskanje
Hitro iskanje nam omogoča iskanje artiklov po šifri artikla
ali nazivu artikla. Način je odvisen od izbranega razvrščanja
podatkov. Iskani niz podatkov vnesemo v polje »Poišči« v
spodnjem delu ekrana. Podatki se na akranu samodejno
osvežujejo.
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Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Program omogoča izpis šifranta artiklov. Izpis je možen na
ekran, tiskalnik ali v datoteko.

Izpis podatkov v datoteko se uporablja kot možnost za
kasnejši prenos podatkov prekov interneta. Pri zapisu
podatkov v datoteko najprej izberemo pot, kamor želimo

podatke zapisati, nato pa vnesemo še ime datoteke.
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Izdelava sestavnice
Sestavnica je namenjena za artikle ki so sestavljeni iz
različnih materialov, ki jih imamo na zalogi. Kadar
razknjižimo artikel, ki ima sestavnico, se razknjižijo tudi
materiali ki so na tej sestavnici. Šifra artikla, kateri želimo
dodati sestavnico, mora imeti oznako za sestavnico. V
nasprotnem primeru sestavnice ni mogoče vnašati.

Dodajanje artikla na sestavnico
Dodajanje artikla na sestavnico poteka s pomočjo šifranta
artiklov. Na sestavnico se lahko prenesejo samo artikli, ki
imajo vrsto zaloge 5000 (material), zato je priporočljivo, da
to pri izdelavi šifranta artiklov upoštevate.
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Šifrant za dodajanje artikla na sestavnico ima nameščen tudi
standardni iskalnik za iskanje po šifri, nazivu ali kataloški
številki.

Popravljanje količine
Količina za že izbran artikel se popravlja s pomočjo
funkcije, ki je dostopna s klikom na to ikono.

Brisanje artikla s sestavnice
Če izberete to ikono izbran artikel izbrišete iz sestavnice.

Tiskanje sestavnice
Standarden izpis sestavnice na zaslon, v datoteko ali pa na
tiskalnik. Na izpisu sestavnice so prodajne in nabavne cene
ter vrednosti materialov in artikla v celoti.
Ko se odločite, da boste sestavnico zapustili, vam program
avtomatsko izračuna novo vrednost sestavnice.
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Preračun sestavnice
Sestavnico je mogoče preračunati tudi s pomočjo te
funkcije, vendar pod pogojem, da ima delavec dostop do
uporabe te funkcije. Funkcija preračuna nabavne, prodajne
in maloprodajne cene.

Vnos dolgega opisa za artikel
Dolgi opis se uporablja pri artiklih, kjer je potreben
natančnejši opis artikla. Če želite vnesti dolgi opis je
potrebno šifri artikla omogočiti vnos dolgega opisa.

Dolžina opisa ni omejena. Če želimo končati vnos dolgega
zapisa in podatke zapisati v datoteko, izberemo gumb »V
redu«. Če želimo prekiniti vnos podatkov in ne želimo da
se zapišejo v datoteko izberemo gumb »Prekliči«. Dolgi
opis se uporablja pri izpisih dobavnic, računov, ponudb, itd
…

Sprememba cene za artikel
Funkcija omogoča spremembo cene za skupine artiklov, ali
en sam artikel. Izberemo katere šifre želimo spremeniti in
procent spremembe.
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Če je procent pozitiven cene poveča, negativen procent pa
cene zmanjša. Program samodejno preračuna maloprodajno
ceno in podatke zapiše na kartico artikla. Če je potrebno
program naredi tudi zapisnik o sprembi cen. Če želimo
spremeniti ceno posameznemu artiklu, ali večim artiklom,
ki pa jih ne moremo zajeti s polji »od šifre do šifre«, ali
ostalimi ki so na voljo, izberemo način »za artikel«, ter
nato ceno spremenimo posameznemu artiklu. Pri tem načinu
program naredi en zapisnik o spremembi cen za vse
spremenjene artikle.

Pregled rezervacij
Funkcija nam omogoča pregled rezervacij za trenutno
izbrani artikel.

Artikli se lahko rezervirajo pri izdelavi ponudbe, če izberete
ikono »rezervacija«, ali pri izdelavi delovnih nalogov.
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Rezervacija se izbriše, ko se delovni nalog zaključi, oziroma
ko se zbriše rezervacija pri ponudbah.

Kartica artikla
Kartica artikla omogoča podrobno spremljanje zgodovine
določene šifre artikla: zaloge, sprememba zaloge, datumi ..

Iz kartice je razvidno, kaj se je s šifro dogajalo od takrat, ko
je bila šifra odprta.

Tiskanje kartice artikla
Vnesti morate začetni in končni datum obdobja za katerega
želite izpis kartice.

Predogled dokumenta
Po pritisku na to ikono, se vam na ekranu prikaže predogled
dokumenta, ki je na kartici.
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Pregled serijskih številk za artikel
Omogoči nam pregled serijskih številk za izbran izdelek, če
so le-te vnešene. Preverimo lahko kdaj je artikel bil prevzet
ali izdan in garancijsko dobo za ta izdelek.

Vidni so tudi podatki s katerim dokumentom je bil izdelek
prevzet in prodan.

Dobavljivost artikla
Artikel označimo kot nedobavljiv tedaj, ko imamo določen
artikel še na zalogi, pri partnerjih pa je nedobavljiv, oz se ga
ne da več naročiti. Nedobavljivi artikli so označeni z drugo
barvo.

Tiskanje etiket
S pomočje te funkcije lahko izpisujete etikete na termični
tiskalnik. Po pritisku te ikone se vam odpre okno
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kjer vnesete podatke o artiklu, za katerega želite izpisati
etikete in količino le-teh. Obliko etikete določite v meniju
»Nastavitev deklaracij in etiket«.

b)Šifranti po vrstah zaloge
To opcijo uporabimo kadar želimo šifrant za izbrano vrsto
zaloge.

Vse opcije v šifrantu so enake kot pri deli z celotnim
šifrantom, le da so sedaj v preglednici le artikli in storitve,
ki imajo izbrano vrsto zaloge.
Želeno vrsto zaloge izberemo tako, da se s kurzorjem
postavmo nanjo in kliknemo na gumb »Izberi«, ali pa jo s
pomočjo iskalnika poiščemo.
Iskanje poteka s pomočjo dveh ključev : po šifri ali po
opisu, odvisno od izbrane ikone
 Vegatop d.o.o, 2001-06
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c)Izpis zaloge
Izpis zaloge s pomočjo različnih pogojev. Pri izpisu zaloge
je potrebno biti pozoren na način izpisa zaloge. Izpis
trenutne zaloge, ali izpis za dan. Razlike in možne težave so
opisane v dodatku A1.

Izbiramo lahko:
Tip zaloge
izpis za redno zalogo
konsignavijsko zalogo
vse skupaj.
Cene
Nabavne
Prodajne
Maloprodajne
Od zaloge – do zaloge
Izberemo si vrsto zaloge za katero želimo izpis
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Strani
Izberemo vse strani ali samo določene
Način izpisa
Trenutna zaloga
Zaloga na dan
Razvrščeno po
Šifri
Nazivu
Vrsta zaloge
Vsi artikli
Kritična zaloga
Neničelna zaloga
Ničelna zaloga
Zaloga > 0
Zaloga na reverzih
Izpis za
Vse
Skupino
Partnerja
Od šifre do šifre
Tiskanje
Predogled
Tiskanje
V datoteko

d)Izpis cenika
Izpis omogoča izpis štirih različnih cenikov, ki jih lahko
tiskamo na tiskalnik ali v datoteko.
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Ko izberemo cenik za katerega želimo izpisati obrazec,
izberemo gumb »V redu«. Če ne želimo izpisa izberemo
gumb »Prekliči«

Na zaslonu se prikaže šifrant, na katerem lahko označite
katere artikle želite izpisati.

V spodnjem delu zaslona je polje s pomočjo katerega
iščemo artikle. Iskanje poteka s ključem, ki ga določajo
ikone

(po šifri ali pa po nazivu).

Označevanje vseh artiklov
Negirano označevanje vseh artiklov
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Označi, prekliči označevanje samo enega artikla ista
funkcija je dosegljiva tudi, če dvakrat hitro kliknete z miško
na želen artikel.

Predpregled, shranjevanje, tiskanje cenika
Cenike lahko pogledamo na ekranu, zapišemo v datoteko ali
izpišemo na tiskalnik

Pri izpisu podatkov v datoteko si izberemo pot, kamor
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želimo podatke zapisati, nato pa vnesemo še ime datoteke.

e)Inventura
Na voljo je uporaba dveh vrst inventure. Tip inventure, ki se
uporablja, se določi v splošnih nastavitvah za program.

Priprava inventure

Če želimo začeti z novo inventuro izberemo možnost „Da“.
Program, odvisno od nastavitev, pripravi inventurne obrazce
z inventurnim stanjem ter nabavno in prodajno ceno. Možen
je tudi izpis trenutnega stanja, ki bi moralo biti na inventuri.
V primeru, da smo podatke po pripravi inventure že začeli
vnašati in je potrebno poknjižimo še kakšno dobavnico ali
prevzem, ki smo ga prej pozabili, lahko še enkra naredimo
pripravo inventure in na vprašanje »Želite začeti z novo
inventuro ?« odgovorimo z »NE«. V tem primeru nas
program vpraša če želimo prepisati trenitno zalogo z
podatki, ki so v ceniku.
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Če izberemo »Ne«, bo stanje enako, kot je bilo pred
popravljanjem, drugače pa bo program podatke prepisal z
novimi.

Izpis podloge
Na izpisu so podatki, ki smo jih pripravili s pripravo
inventur.

Izbiramo lahko med tremi različnimi cenami, ki bodo na
izpisu, vrstami zaloge za katere želimo izpis in strani katere
želimo izpisati. Preden izpišemo podatke na tiskalnik jih
lahko s pomočjo predogleda vidimo na ekranu.

Popisni listi
Ta modul je na voljo samo v primeru, da imate označeno
uporabo inventure, kjer se zaloga popisuje po policah. V
šifrant se vnesejo vsi listi, ki ste jih popisali s šiframi, nato
pa s pomočjo programa prenesemo inventurne količine.
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Vnos, popravljanje, pregled
Če je trenutna pozicija na zavihku »Inventurni listi«,
potem s pomočjo te ikone vnašamo glave inventurnih listov.
Inventurne liste je potrebno izdelati za vsako vrsto zaloge
posebej.

Program smodejno določi zaporedno številko inventurnega
lista, ter datum, ki ga lahko popravmo. Nato vnesemo še
opis lista in vrsto zaloge za katero želimo vnašati
inventurno stanje. Vrsto zaloge lahko vnesemo tudi s
pomočjo šifranta.
Če je trenutna pozicija na zavihku »Postavke«, potem s
pomočjo teh funkcij vnašamo količinske podatke o artiklih.
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V obrazec vnesemo samo šifro in količino, vrsta zaloge pa
je enaka kot smo jo določili pri popisnih listih.

Brisanje

Če izberemo možnost »brisanje inventurnega lista« in
izberemo gumb »V redu«, boste izbrisali vnešeni
inventurni list ter vse postavke, ki se nanj nanašajo. Če pa
izberete samo brisanje postavke inventurnega lista, pa s tem
ukazom izbrišete samo želeno postavko.
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Vnos inventurnega stanja
Inventurno stanje se vnaša tako, da se postavite na začetek
šifranta, dvakrat kliknete na polje »Inventurno stanje« in
začnete vnašati količine z inventurne podloge.

Priporočljivo je, da imate šifrant in izpis sortiran enako, saj
je tako delo lažje.

Izpis inventure

Izpis nam omogoča izpisovanje celotne inventure, samo
viškov ali manjkov, ali pa samo artiklov, ki imajo zalogo
različno od nič. Izbiramo lahko tudi med izpisi samo
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izbranih vrst zaloge ali izbranih strani. Na izpis inventure
lahko dodamo tudi uro in datum inventure.

Prenos inventure na kartice
Ko je inventura končana in smo preverili morebitne razlike,
moramo inventurno stanje zapisati na kartice.

S tem je inventura končana.
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Vrste zaloge

Okno je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je orodjarna z
ikonami, pod njo pa je preglednica z vrstami zalog.
Šifrant vrst zaloge je namenjen lažjemu razporejanju
artiklov v šifrantu.
V spodnjem delu ekrana je iskalnik, namenjen hitremu
iskanju artiklov po šifri ali nazivu artiklov, odvisno od
izbrane ikon

.

Za material moramo vnesti vrsto zaloge 5000.
Sestavnice in nekatere druge funkcije programa
upoštevajo le to vrsto zaloge.

Vnos, popravljanje, pregled vrste zaloge
Okno za vnos vrste zaloge.
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Vnesemo šifro vrste zaloge, opis in oznako ali je
konsignacijska zaloga.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči
Pri popravljanju podatkov se lahko popravljajo vsi podatki,
razen šifre za vrsto zaloge.
Če izberemo pregled vrste zaloge lahko vnešene podatke le
pregledamo.
Za material mormo vnesti vrsto zaloge 5000.

Brisanje vrste zaloge
S pritiskom na ikono za brisanje izbrišemo vrsto zaloge iz
baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, vrsto zaloge zbrišemo.
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Predpregled, shranjevanje, tiskanje vrste
zaloge
vrste zaloge lahko izpišemo na ekran, zapišemo v datoteko
ali izpišemo na tiskalnik.

Pri zapisu v datoteko, najprej izberemo pot, kamor želimo,
datoteko shraniti, nato pa vnesemo še ime datoteke.

Poslovni partnerji
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Okno za šifrant poslovnih partnerjev je sestavljeno iz dveh
delov: na vrhu je orodjarna z ikonami, pod njo pa je
preglednica s podatki o poslovnih partnerjih.
Na dnu ekrana je iskalnik namenjen hitremu iskanju
partnerjev po šifri oziroma nazivu, odvisno od izbrane ikone
.

Vnos partnerjev, popravljanje, pregled
Šifro partnerja program dodeli samodejno po zaporednem
vrstnem redu. Podatke, ki jih o poslovnih partnerjih
vnesemo, uporabljamo v vseh ostalih modulih programa.
Modul vsebuje vnos vseh potrebnih informacij o partnerju,
med drugim lahko določite tudi plačilno sposobno partnerja,
njegove rabate, limite …
Pri vnosu ali popravljanju podatkeov se na ekranu prikaže
maska:
 Vegatop d.o.o, 2001-06

46

Navodila za poslovanje

Pri popravljanju lahko popravljamo vse podatke, razen šifre
partnerja.
Če partnerja kot plačnika označimo z oznako »kritični
plačnik« ali »prepoved prodaje« nas o tem program pri
izdelavi dobavnic, računov, delovnih nalogov … opozori.
Opis vnosa po poljih
Ime polja
Naziv
Telefon
Telefaks
E-Mail
Kontaktna
oseba
Šifra partnerja
Žiro r.
Davčna št.
Valuta
Status part.

Opis polja
5 vrstic za vnos (naziv, naslova, ulica …)
Telefonska številka na katero je partner
dosegljiv
Telefaks poslovnega partnerja
Elektronski naslov partnerja
Oseba, ki je zadolžena za stike z vašim
podjetjem
Program jo določi avtomatsko, ni je pripor.
Spreminjati
Žiro račun partnerja, sklic in partija
Davčna številka partnerja
Osnovna plačilna valuta poslovnega
partnerja
Določitev plačilne sposobnosti partnerja :
normalen plačnik, kritičen plačnik,
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Limit
Dolg
Zadnji od.
Rok kupca
Rabat kupca
Rabat dobav.
Rok
dobavitelja
Konto kupec
Konto
dobavitelja
Pogodba
Datum p.

prepoved prodaje
Limit, ki ga določenemu partnerju
dovolimo
Višina zneska, ki nam ga je partner dolžan
Zadnji odpoklic
Rok, ki ga ima kot kupec
Rabat, ki ga ima partner kot kupec
Rabat, ki ga ima kot dobavitelj
Rok, ki ga ima kot dobavitelj

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Konto kupca
Konto dobavitelja

NE
NE

NE

Številka pogodbe s partnerjem, če je NE
podpisana
Datum pogodbe, če je ta podpisana
NE

Pregled identov
Pregled vnesenih identov – šifer artiklov ki jih uporabljajo
dobavitelji. Identi se uporabljajo za artikle ki jih nabavimo
pri različnih partnerjih in le ti zahtevajo pri naročilu svojo
šifro artikla.
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Vnos, popravljanje, pregled
Pri vnosu identov vnašamo šifro partnerja, ki jo lahko
izberemo tudi s pomočjo šifrantov, šifro artikla in želeni
ident.

Če se identi vnašajo preko šifranta artiklov, se šifra artikla
določi samostojno, če pa se vnašajo preko šifranta
partnerjev, se samostojno določi šifra partnerja.

Brisanje identov
Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, ident zbrišemo.

Brisanje partnerjev
Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, partnerja zbrišemo.
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Iskanje poslovnega partnerja
Pri iskanju partnerja izberemo ključ po katerem iščemo.
Iščemo lahko po šifri ,nazivu ali poIŠČEMO LAHKO PO
NAZIVU, ŠIFRI ALI DAVČNI ŠTEVILKI
je nameščen v spodnjem delu zaslona in naslednjih ikon
.

Modul za iskanje ima na voljo dve vrsti iskanja: po šifri in
nazivu. Najprej si morate izbrati vrsto iskanja, nato pa
enostavno v spodnje polje vnesete iskani niz in potrdite
iskanje s pritiskom na tipko »V redu«.

Označevanje partnerja
Če želite izpis etiket oz. ovojnic za več partnerjev, jih
označite s pomočjo te funkcije.

Izpis stanja za partnerja
Izpis denarnega stanja, ki ga ima izbran partner v našem
podjetju.

Izpis etiket za označene partnerje
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Izpis pisemskih ovojnic za označene partnerje

Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Kot prva možnost je na voljo izpis šifranta partnerjev na
zaslon, kjer je izpis natančno takšen, kot bo kasneje na
papirju. Možnost izpisa je tudi iz predpregleda na tiskalnik.

Druga možnost, ki je na voljo je izpis šifranta partnerjev v
datoteko. Ta izpis se uporablja kot možnost prenosa
podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega oblikovanja
izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa direktno na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire načina razvrstitve
partnerjev na izpisu po šifri oz. nazivu, število kopij, načinu
izpisa (kritične plačnike, označene…)
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Skupine artiklov

Šifrant skupin artiklov je namenjen lažjemu razporejanju
artiklov po različnih skupinah. V zgornjem delu zaslona so
nameščene sistemske ikone, s pomočjo katerih se dela s
šifrantom.V sredini je nameščen šifrant z osnovnimi
najpotrebnejšimi informacijami, ki so potrebne za delo. Pod
njim je iskalnik namenjen hitremu iskanju skupin artiklov
po šifri, nazivu oz skupini artiklov, odvisno od nastavitve
ikon :

.

Vnos, popravljanje, pregled skupine artiklov
Vnos skupine artiklov poteka s pomočjo naslednjega okna :
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Šifro skupine vnesete sami, pri vnosu pa morate paziti, da
ne izberete šifre, ki jo uporablja že druga skupina. Takšne
šifre program ne bo sprejel. Predlagamo, da si šifre za
skupine artiklov izberete čim krajše (»A,B…«) Pri vnosu
opisa vnesete opis za katero skupino gre. Skupini lahko
določite tudi kalo, ki je za nekatere artikle predpisan.
Ko so vsi podatki vnešeni, z miško kliknite na gumb »V
redu«, če želite vnešeno skupino shraniti, oz. »Prekliči«, če
tega ne želite.
Pri popravljanju vnosa se lahko popravljajo vsi podatki,
spreminjati se ne sme le šifre za skupino artiklov.
Če izberete pregled skupine lahko vnešene podatke le
pregledujete.

Brisanje skupine artiklov
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje skupine
iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, skupino izbrišemo.
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Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Šifrant skupin artiklov omogoča tudi izpis šifranta. Kot prva
možnost je na voljo izpis šifranta na zaslon, kjer je izpis
natančno takšen, kot bo kasneje na voljo na papirju.
Možnost izpisa je tudi iz predpregleda na tiskalnik.

Druga možnost, ki je na voljo je izpis šifranta skupin
artiklov v datoteko. Ta izpis se uporablja kot možnost
prenosa podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega
oblikovanja izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa direktno na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire strani, število kopij …
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Davki, davčne tarife

Šifrant davčnih tarif je namenjen lažjemu izračunu cen,
obračunu davkov… V zgornjem delu zaslona so nameščene
sistemske ikone s pomočjo katerih se dela s šifrantom.V
sredini je nameščen šifrant z osnovnimi najpotrebnejšimi
informacijami, ki so potrebne za delo. Pod njim je iskalnik,
namenjen hitremu iskanju davkov po šifri davka.

Vnos, popravljanje, pregled davčnih tarif
Vnos davčnih tarif poteka s pomočjo naslednjega okna:

Šifro davka vnesete sami, pri vnosu pa morate paziti, da ne
izberete šifre, ki jo uporablja že druga davčna tarifa. Takšne
šifre program ne bo sprejel. Pri vnosu opisa vnesete opis za
kakšno davčno tarifo gre. Določiti morate tudi stopnjo
davka in tip (»znižana« ali pa »normalna« stopnja).
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Ko so vsi podatki vneseni s miško kliknite na gumb »V
redu«, če želite vnešeno skupino shraniti oz. »Prekliči«, če
tega ne želite.
Pri popravljanju vnosa se lahko popravljajo vsi podatki,
spreminjati se ne sme le šifre.
Če izberete pregled skupine, lahko vnesene podatke le
pregledujete.

Brisanje davčne tarife
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje davčne
tarife iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, tarifo izbrišemo.

Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Šifrant davčnih tarif omogoča tudi izpis šifranta. Kot prva
možnost je na voljo izpis šifranta na zaslon, kjer je izpis
natančno takšen, kot bo kasneje na voljo na papirju.
Možnost izpisa je tudi iz predpregleda na tiskalnik.
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Druga možnost, ki je na voljo, je izpis šifranta davkov v
datoteko. Ta izpis se uporablja kot možnost prenosa
podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega oblikovanja
izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa direktno na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire strani, število kopij …
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Uporabniki, zaposleni

Šifrant delavcev, zaposlenih… je namenjen evidenci
delavcev, ki s programom delajo oz. nastavitvi dostopa za
vsakega delavca posebej.V zgornjem delu zaslona so
nameščene sistemske ikone, s pomočjo katerih se dela s
šifrantom.V sredini je nameščen šifrant z osnovnimi
najpotrebnejšimi informacijami, ki so potrebne za delo. Pod
njim je iskalnik namenjen hitremu iskanju delavca po šifri.

Vnos, popravljanje, pregled davčnih tarif
Vnos delavcev poteka s pomočjo naslednjega okna :
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Šifro delavca vnesete sami, pri vnos pa morate paziti, da ne
vnesete šifre, ki jo uporablja že drugi delavec. Takšne šifre
program ne bo sprejel. Pri vnosu vpišete ime in priimek
delavca. Določiti morate tudi uporabniško ime in geslo za
dostop do programa.
Ko so vsi podatki vnešeni z miško kliknite na gumb »V
redu«, če želite vnešenega delavca shraniti oz. »Prekliči«,
če tega ne želite.
Pri popravljanju vnosa se lahko popravljajo vsi podatki,
spreminjati se ne sme le šifre.
Če izberete pregled podatkov o zaposlenem, lahko vnešene
podatke le pregledujete.

Brisanje zaposlenega
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje delavca
iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, delavca izbrišemo. Če delavca iz
baze izbrišete, potem izgubite vse podatke o njem, s tem pa
izbrišete vse predhodno nastavljene dostope.

Nastavitev pravic
Opis je v prilogi.
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Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Šifrant zaposlenih omogoča tudi izpis šifranta. Kot prva
možnost je na voljo izpis šifranta na zaslon, kjer je izpis
natančno takšen, kot bo kasneje na voljo na papirju.
Možnost izpisa je tudi iz predpregleda na tiskalnik.

Druga možnost, ki je na voljo je izpis šifranta zaposlenih v
datoteko. Ta izpis se uporablja kot možnost prenosa
podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega oblikovanja
izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa direktno na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire strani, število kopij …
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Klavzule

Šifrant klavzul je namenjen vnosu tekstov, ki jih v
Poslovanju pogosto uporabljamo (naročila, prodaja,
prevzemi, servis). V zgornjem delu zaslona so nameščene
sistemske ikone s pomočjo katerih se dela s šifrantom.V
sredini je nameščen šifrant z osnovnimi najpotrebnejšimi
informacijami, ki so potrebne za delo. Pod njim je
nameščen hiter prikazovalnik trenutne klavzule. V skrajno
spodnjem delu zaslona pa je iskalnik namenjen hitremu
iskanju klavzule po šifri oz. po opisu, kar je odvisno od
nastavitve
ikon

.
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Vnos, popravljanje, pregled klavzul
Vnos klavzul poteka s pomočjo naslednjega okna:

Šifro klavzule program izbere sam in sicer po zaporednem
ključu. V polje opis vnesete kratek opis klavzule – na kaj se
nanaša, v dolgi opis pa vnesete tekst, ki ga želite uporabljati
na dokumentih. Ko so vsi podatki vnešeni, z miško kliknite
na gumb »V redu«, če želite vnešeno klavzulo shraniti oz.
»Prekliči«, če tega ne želite.
Pri popravljanju vnosa se lahko popravljajo vsi podatki,
spreminjati se ne sme le šifre.
Če izberete pregled podatkov o klavzuli lahko vnešene
podatke le pregledujete.

Brisanje klavzule
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
klavzule iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, klavzulo izbrišemo.
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Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Šifrant klavzul omogoča tudi izpis celotnega šifranta. Kot
prva možnost je na voljo izpis šifranta na zaslon, kjer je
izpis natančno takšen, kot bo kasneje na voljo na papirju.
Možnost je tudi izpis iz predpregleda na tiskalnik.

Druga možnost, ki je na voljo je izpis šifranta klavzul v
datoteko. Ta izpis se uporablja, kot možnost prenosa
podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega oblikovanja
izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa direktno na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire strani, število kopij …
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Devizni tečaji

Šifrant deviznih tečajev je namenjen vnašanju menjalnih
tečajev za valute, s katerimi poslujete. V zgornjem delu
zaslona so nameščene sistemske ikone s pomočjo katerih se
dela s šifrantom.V sredini je nameščen šifrant z osnovnimi
najpotrebnejšimi informacijami, ki so potrebne za delo. V
skrajno spodnjem delu zaslona pa je iskalnik namenjen
hitremu iskanju tečaja po valuti.

Vnos, popravljanje, pregled deviznih tečajev
Vnos tečajev poteka s pomočjo naslednjega okna:

Enoto vnesete številčno in sicer glede na kakšno količino
tuje valute se tečaj vnaša (100ATS, 1DEM, 100 LIR,…). V
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polje valuta vpišete ime valute oz. uradno kratico te valute.
V polje šifra se vnese šifra valute, v polje tečaj pa dnevni
tečaj za izbrano količino tuje valute.
Ko so vsi podatki vnešeni z miško kliknite na gumb »V
redu«, če želite vnešene podatke shraniti, oz. »Prekliči«, če
tega ne želite.
Pri popravljanju vnosa se lahko popravljajo vsi podatki,
spreminjati se ne sme le šifre valute.
Če izberete pregled podatkov o tečaju lahko vnešene
podatke le pregledujete.

Brisanje deviznih tečajev
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
deviznega tečaja iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, tečaj izbrišemo in s tem vse
pripadajoče podatke.

Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Šifrant deviznih tečajev omogoča tudi izpis celotnega
šifranta oz. podatkov. Kot prva možnost je na voljo izpis
šifranta na zaslon, kjer je izpis natančno takšen, kot bo
kasneje na voljo na papirju. Možnost izpisa je tudi iz
predpregleda na tiskalnik.
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Druga možnost, ki je na voljo je izpis šifranta deviznih
tečajev v datoteko. Ta izpis se uporablja kot možnost
prenosa podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega
oblikovanja izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa direktno na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire strani, število kopij …

 Vegatop d.o.o, 2001-06

66

Navodila za poslovanje

Enote mere

Šifrant enot mere je namenjen vnosu enot mere za artikle, ki
jih nato vnesete v šifrant artiklov. V zgornjem delu zaslona
so nameščene sistemske ikone, s pomočjo katerih se dela s
šifrantom.V sredini je nameščen šifrant s osnovnimi
najpotrebnejšimi informacijami, ki so potrebne za delo. V
skrajno spodnjem delu zaslona pa je iskalnik namenjen
hitremu iskanju enote mere po oznaki oz. šifri.

Vnos, popravljanje, pregled enot mere
Vnos enot mere poteka s pomočjo naslednjega okna:

Šifra je podatek, ki ga boste kasneje uporabljali pri drugih
šifrantih. Določite jo v stilu (KOM –komadov, L-litrov, M –
metrov) Št. decimalk je polje kamor se vnaša število
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decimalk, ki se uporabljajo pri raznih izpisih. V opis pa se
vnese opis enote mere.
Ko so vsi podatki vnešeni z miško kliknite na gumb »V
redu«, če želite vnešene podatke shraniti, oz. »Prekliči«, če
tega ne želite.
Pri popravljanju vnosa se lahko popravljajo vsi podatki,
spreminjati se ne sme le šifre enote mere.
Če izberete pregled podatkov o enoti mere lahko vnešene
podatke le pregledujete.

Brisanje enote mere
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje enote
mere iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, enoto mere izbrišemo in s tem vse
pripadajoče podatke.

Predpregled, shranjevanje, tiskanje šifranta
Šifrant enot mere omogoča tudi izpis celotnega šifranta oz.
podatkov. Kot prva možnost je na voljo izpis šifranta na
zaslon, kjer je izpis natančno takšen, kot bo kasneje
tiskalniku.
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Druga možnost, ki je na voljo je izpis šifranta enot mere v
datoteko. Ta izpis se uporablja kot možnost prenosa
podatkov v tekstovne datoteke in naknadnega oblikovanja
izpisa v grafičnih programih.
Najprej si izberete pot, kamor želite, da se datoteka shrani,
nato pa vnesete še ime datoteke.
Kot tretja možnost je možnost izpisa na tiskalnik.
Modul omogoča možnost izbire strani, število kopij …

Šifrant regij
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Šifrant regij je namenjen za označevanje regij pri partnerjih.
V zgornjem delu zaslona so nameščene sistemske ikone, s
pomočjo katerih se dela s šifrantom.V sredini je nameščen
šifrant s osnovnimi najpotrebnejšimi informacijami, ki so
potrebne za delo. V skrajno spodnjem delu zaslona pa je
iskalnik namenjen hitremu iskanju enote regij šifri.

Vnos, popravljanje, pregled regij
Vnos regije poteka s pomočjo naslednjega okna:

Vnesemo podatke o šifri in opisu regije.
Ko so vsi podatki vneseni z miško kliknite na gumb »V
redu«, če želite podatke shraniti, oz. »Prekliči«, če tega ne
želite.
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Brisanje regije
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje regije iz
baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, podatke o regiji izbrišemo.
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Deklaracije

V tem modulu vnašate podatke za deklaracije.

Vnos, popravljanje, pregled deklaracije
Po pritisku ikone za vnos ali popravljanje deklaracije se
nam odpre okno za vnos deklaracije.
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V polje „Opis“ vnesemo opis deklaracije, da jo lahko
kasneje hitreje najdemo. V polje „Besedilo“ pa vnesemo
besedilo deklaracije. Dolžina besedila je omejena z
velikostjo etikete.

Brisanje deklaracije
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
deklaracije. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, deklaracijo izbrišemo.

Nastavitev deklaracij in etiket

V tem delu programa nastavimo obliko deklaracij oz. etiket,
ki jih bomo izpisovali na termični tiskalnik. V zgornji vrsti
izberemo deklaracije, v spodnji vrsti pa etikete. Pod vsako
sliko so napisane velikosti etiket, ki so v programu podprte.
Obliko deklaracije oz. etikete izberemo tako, da z miško
kliknemo na velikost etikete. V primeru na sliki je izbrana
 Vegatop d.o.o, 2001-06

73

Navodila za poslovanje
etiketa velikosti 30 x 15. Nastavitev potrdimo s pritiskom
na gumb “Shrani”. S pritiskom na gumb “Tiskalnik” lahko
izberemo na katera vrata v računalniku je tiskalnik
priključen.

Brisanje nepotrebnih šifer
Program omogoča brisanje šifer, ki jih ne rabimo več in je
zaradi tega šifrant nepregleden. Šifre se lahko brišejo samo
v primeru, da je zaloga na šifri od inventure naprej enaka 0.
Šifre ki ima kakršnokoli vrednost na zalogi ni dovoljeno
brisati. Program pripravi podatke in šifre, ki jih je možno
brisati obarva zeleno. Šifre, ki jih ni mogoče brisati, pa
ostanejo bele. Šifre ki jih označimo za brisanje pa obarva
rdeče. Šifro označimo za brisanje tako, da kurzor postavimo
na želeno šifro in pritisnemo tipko »Del« ali v orodni prstici
izberemo ikono za označitev šifre.

Označi šifro za brisanje
Pregled kartice za izbrano šifro
Knjiženje izbranih šifer – brisanje iz šifranta
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Vrnitev v menu
Po izbiri te opcije, nam program ponudi tri možnosti.

Če želimo obdržati že izbrane šifre za brisanje pritisnemo
»Da«, če želimo da program pripravi podatke na novo
izberemo »Ne«, če pa ne želimo nadaljevati pa izberemo
»Prekliči«. Ko smo označili vse šifre ki jih želimo izbrisati,
izberemo opcijo knjiženje in program označene šifre izbriše
iz datoteke. V primerun da smo izbrali napačno šifro za
brisanje, se postavimo na to šifro in še enkrati pritisnemo
tipko »Del« ali na ekranu izberemo ikono za označitev šifre
za brisanje.

Popravila
Šifrant je namenjen vodenju artiklov, ki so oz. bodo poslani
na servis v drugo podjetje oz. poslovalnico.
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V zgornjem delu zaslona so nameščene sistemske ikone, s
pomočjo katerih se s šifrantom dela. V središču zaslona so
nameščeni šifranti, vsak na svojem zavihku. Na prvem je
seznam pošiljk za partnerje, na drugem so osnovni podatki o
poslovnem partnerju, kateremu material pošiljamo v servis,
na tretjem pa so postavke, ki se nanašajo na dokument, ki
smo ga odprli na prvem zavihku.

Vnos, popravljanje, pregled dokumenta
S pomočjo teh treh ikon poteka vnos glave za dokument s
katerim pošljemo določen material v servis. Če kliknemo
na prvo ikono, se nam odpre okno, s pomočjo katerega
vnašamo nov dokument, s pomočjo druge ikone se že
obstoječi dokument lahko popravlja. S klikom na tretjo
ikono pa lahko obstoječe podatke samo pregledujete.
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Zaporedno številko dokumenta program določi avtomatsko
in je ni mogoče spreminjati. Šifra partnerja se lahko vnese,
ali pa izbere s pomočjo šifranta, do katerega pridemo s
klikom na gumb pri koncu vnosa šifre partnerja. Datum
odprtja servisnega naročila program odpre avtomatsko.
Datum zaprtja naročila pa program vpiše avtomatsko po
knjiženju in zaključevanju servisnega dokumenta.
Ko je dokument poknjižen oz. zaključen, se ga ne da več
popravljati, brisati ali mu dodajati postavke.

Brisanje dokumenta
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
servisnega dokumenta iz baze podatkov. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, dokument izbrišemo in s tem vse
pripadajoče podatke, ter postavke. Ko je dokument
poknjižen ga ni več mogoče izbrisati.
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Tiskanje dokumenta
S pomočjo te funkcije izberemo izpis dokumenta na zaslon,
v datoteko ali pa na tiskalnik. Na izpisu so vsi pomembni
podatki, ki so bili predhodno vnešeni.
2. zavihek – Partner
Na tem zavihku so vidni vsi najpomembnejši podatki o
partnerju, kateremu material pošiljamo v servis in o
partnerju samem.

3.zavihek – Postavke
Na tretjem zavihku je seznam vsega materiala, ki je bil z
dokumentom, ki smo ga izbrali na prvem zavihku poslan v
servis. Postavke za določen dokument vidimo tako, da na
prvem zavihku izberemo želeni dokument, z miško pa
kliknemo na zavihek postavke.
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Vnos, popravljanje, pregled postavke
S klikom na prvo ikono pokličemo metodo, s pomočjo
katere se vnašajo postavke na dokument.
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Vrsto zaloge in šifro artikla lahko vnesete v polje ali pa ju
izberete s pomočjo šifranta, ki je dosegljiv s klikom na
gumb ob koncu vnosa. Naziv artikla in enota mere se
vpišeta avtomatsko ob izbiri artikla. Ob pošiljanju materiala
v servis je priporočljivo, da se piše vsaka postavka za vsak
artikel posebej. Pri oknu se vnese še datum dodajanja artikla
na dokument, datum oddaje izdelka v servis in datum
vrnitve artikla iz popravila. V opis napake upišemo podatke
o napaki izdelka. Komentar popravila se vnese, ko je bil
artikel vrnjen iz popravila. Vpiše se tudi serijska številka oz
s katerim dokumentom se je zamenjava izvršila. Določi se
lahko tudi ali je bil artikel zamenjan v garancijskem roku.

Brisanje postavke
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke iz dokumenta in iz baze podatkov. Če na
vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, postavko izbrišemo in s tem vse
pripadajoče podatke. Ko je dokument poknjižen, postavk ni
mogoče več izbrisati.

Vrnjen izdelek
Ko izberete to funkcijo, vnesete še vse podatke za izbran
artikel, ko ste ga dobili vrnjenega iz popravila.

Okno je enako kot pri vnosu artikla, le da ne morete
popravljati podatkov, ki se nanašajo na samo identiteto
artikla. Ko dokument vrnete iz servisa, se zmanjša količina
artikla poslanega v servis v oknu šifrant artiklov.
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Pregled po partnerjih
Modul omogoča pregled postavk za izbranega partnerja.

Šifro partnerja lahko vnesete v vnos ali pa ga izberete preko
šifranta s pomočjo klika na gumb ob koncu vnosa. V
spodnjem delu zaslona pa si izberete tip postavk, ki jih
želite izpisati (odprte, zaprte, vse). Če želite nadaljevati s
pregledom postavk, kliknete na gumb »V redu«.
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Na oknu, ki se odpre, se pojavijo postavke, katere ste
predhodno izbrali. Artikel katerega ste dobili nazaj iz
servisa označite tako, da se s kurzorjem postavite nanj in z
miško kliknete na ikono
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PREVZEMI

Prevzemi

Okno za prevzeme je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami, pod njo pa je preglednica s prevzemi.
Namesto preglednice s prevzemi lahko v spodnjem delu
okna prikažemo skupne vrednosti za prevzem, postavke
prevzema ali osnovne podatke o prejetem računu za ta
prevzem. To storimo s pritiskom na enega od zavihkov pod
orodjarno.
V oknu za prevzeme lahko prevzeme dodajamo,
popravljamo, kopiramo, pregledujemo in brišemo.
Prevzeme lahko razvrstimo po številki, šifri partnerja ali
datumu. Po teh kriterijih lahko prevzeme tudi iščemo.
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Prevzeme lahko pregledujemo na ekranu, shranimo v
datoteko ali izpišemo na tiskalnik, lahko jih poknjižimo. Ko
je prevzem poknjižen, ga ne moremo več spreminjati. Prav
tako lahko prevzemu vnesemo klavzulo. Izpišemo lahko
tudi zbirnik prevzemov za določeno časovno obdobje.
Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki prevzema
razvrstitev po šifri partnerja
razvrstitev po datumu prevzema
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
serijske številke
vnos odvisnih stroškov
zbirnik prevzemov
izhod
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Vnos glave prevzema
Po pritisku na ikono za vnos novega prevzema ali
popravljanje že vnesenega prevzema se na ekranu pokaže
okno za vnos podatkov. V primeru da je prevzem že
poknjižen, ga ni mogoče popravljati. Popravljamo lahko
samo vnesene in nepoknjižene podatke.

V oknu za vnos glave prevzema vnašamo:
• Datum prevzema
• Številko dobavnice
• Šifro dobavitelja – s pritiskom na gumb poleg polja
za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih partnerjev
• Opombe – opišemo kratko opombo za izbran
prevzem
•

Oznako ali ima prevzem tudi devizne podatke – v
primeru da je blago iz uvoza se pri izpisu prevzema
izpiše tudi devizni del prevzema
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Brisanje prevzema
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
prevzema. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, prevzem zbrišemo. Poknjiženih
prevzemov ne moremo brisati!

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
prevzemih. Iščemo lahko po številki prevzema, po kupcu,
ali po datumu prevzema. Način iskanja določimo z
razvrstitvijo prevzemov.
Če imamo prevzeme razvrščene po številki, program išče
podatke po številki in letu prevzema.

v polja za vnos vnesemo številko prevzema in leto v
katerem je bil prevzem narejen, nato pritisnemo gumb
»Poišči«.

Če imamo prevzeme razvrščene po partnerjih, program išče
podatke po šifri partnerja
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Vnesemo ali izberemo šifro partnerja in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če prevzem za tak pogoj obstaja, se bo kurzor v
preglednici prevzemov postavil na prvi prevzem, ki ustreza
tem pogojem.

Če imamo prevzeme razvrščene po datumu prevzema,
program išče podatke po datumu prevzema

V polje vnesemo datum, ki nas zanima in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če prevzem za tak pogoj obstaja, se bo kurzor v
preglednici prevzemov postavil na prvi prevzem, ki ustreza
pogojem

Razvrstitev prevzemov
Prevzemi so v preglednici lahko razvrščeni po zaporedni
številki, šifri partnerja ali po datumu prevzema. S pritiskom
na eno od ikon za razvrstitev se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje, se izvrši tiskanje
podatkov. Možen je predpregled tiskanja, zapis v datoteko
ali takojšnje tiskanje na tiskalnik.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:
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S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteko. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje prevzema
S pritiskom na ikono za knjiženje se podatki poknjižijo. Če
na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, prevzem poknjižimo. S tem ko
prevzem poknjižimo tudi spremenimo zalogo v šifrantu.
Podatki se zapišejo na kartice izdelkov.

Vnos odvisnih stroškov
S pritiskom na ikono za vnos odvisnih stroškov lahko
vnesemo odvisne stroške, ki se razdelijo na vse izdelke na
aktivnem prevzemu. Vnesemo lahko procent ali vrednost
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odvisnih stroškov. Pri procentu program pri vsakem izdelku
upošteva enak procent odvisnih stroškov. V primeru, da je
vnešena vrednost odvisnih stroškov, pa program najprej
izračuna procent glede na celoten prevzem in ga doda
vsakemu izdelku.

Pri vnosu odvisnih stroškov za celoten račun je potrebno
upoštevati, da lahko pride do napake pri izdelkih ki imajo
velike količine in male vrednosti. Pri takšnih izdelkih so
lahko odvisni stroški na posamezen izdelek zanemarljivi,
kar pa ni pravilno. Zato je potrebno v takih primerih
odvisne stroške vnesti pri vnosu posameznega izdelka in ne
za celoten prevzem.
OPOZORILO : Če uporabljamo preračun odvisnih
stroškov za celoten prevzem je potrebno preračun
odvisnih stroškov preveriti preden poknjižimo podatke.
Če podatki niso pravilni je potrebno odvisne stroške
dodeliti vsakemu izdelku posebej po svoji odličitvi.

Zbirnik prevzemov
S pritiskom na ikono za zbirnik prevzemov se nam odpre
okno za vnos obdobja, za katerega želimo zbirnik.
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V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik prevzemov za določenega
partnerja, v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »V redu«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
Račune in se vrnemo v osnovni meni.

Skupne vrednosti prevzema
S pritiskom na zavihek »Vrednosti« se nam odpre okno s
skupnimi vrednostmi prevzema.
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V oknu vidimo naslednje podatke
• Bruto nabavno vrednost prevzema
• Vrednost ocenitev na prevzemu
• Vrednost vseh popustov na prevzemu
• Vrednost vseh rabatov na prevzemu
• Vrednost odvisnih stroškov na prevzemu
• Neto nabavno vrednost prevzema
• Prodajno vrednost prevzema
• Vrednost vračunanega DDV (davka na dodano
vrednost)
• Maloprodajno vrednost prevzema

Postavke na prevzemu
S pritiskom na zavihek »Postavke«, se nam odpre okno s
postavkami na prevzemu.
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Vnos postavke na prevzem

Izračun cene je odvisen od pravilnega vnosa podatkov. Ko
vnesemo osnovne podatke, program izračuna prodajno ceno
iz vnesenih podatkov in marže, ki smo jo vnesli. V primeru,
da vemo kakšno prodajno ceno želimo, lahko vnesemo
prodajno ceno in program bo sam izračunal pripadajočo
maržo. Po vnosu davčne tarife, program izračuna
maloprodajno ceno. V primeru, da želimo maloprodajno
ceno spremeniti, lahko v polje MPC vnesemo maloprodajno
ceno, program pa bo sam izračunal prodajno ceno in maržo.
V primerih, kjer vnašamo cene, je potrebno biti pozoren, da
ne bo prodajna cena nižja od nabavne in s tem tudi marža
negativna. Sami se moramo odločiti ali je taka cena pravilna
ali ne.
Program nam omogoča spremljanje serijskih številk. Če
želimo pri prevzemu vnašati tudi serijske številke, pri vnosu
količine pritisnemo na polje, ki je ob polju za vnos količine,
na ekranu se bo prikazala razpredelnica za vnos serijskih
številk Preden pričnemo z vnosom serijskih številk lahko
vnesemo tudi garancijsko dobo za izdelek – število
mesesecev garancije.
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Serijske številke lahko vnašamo ročno ali pa jih odčitavamo
z čitalcem črtne kode. V primeru da jih vnašamo ročno, je
vsak vnos potrebno zaključiti s pritiskom na tipko »Enter«.
Čitalec črtne kode pa vsak vnos sam zaključi z znakom
»Enter« in pritiskanje na tipko ni potrebno. Ko so vsi
podatki vneseni, pritisnemo gumb »Konec« in program bo
izračunal število kosov, ki so bili vneseni in jih vpisal v
polje količina. Sedaj lahko količino tudi spremenimo,
vendar nam manjkajo serijske številke za te izdelke.

Vnos devizne nabavne cene.
Če vnašamo devizno nabavno ceno se bo na ekranu
prikazalo okno za vnos deviznih podatkov :
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V tem oknu izpolnimo podatke o valuti, tečaju, deviznem
rabatu, prevozu, ki se nanaša na devizni del cene,
financiranju uvoza in carini za vnesen izdelek, špedicijske
stroške za izdelek. V polje ostalo vnesemo podatke v
primeru, če so pri prevzemu nastali še dodatni stroški, ki
niso bili predvideni pri zgornjem vnosu, pa bi jih radi
upoštevali pri izračunu cene. Po pritisku na gumb
»Nadaljuj« se nabavna cena preračuna v tolarsko in se
zapiše v tolarsko nabavno ceno.
Ko smo vnesli vse podatke in jih preverili pritisnemo na
gumb »Shrani«. Podatki se bodo shranili v datoteko. Te
podatke lahko popravljamo dokler prevzema ne
poknjižimo.

Pregled postavke na prevzemu
Pri pregledu postavke na ekranu vidimo vse preračunane
vrednosti za izbran izdelek.
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Brisanje postavke na prevzemu
Postavke na prevzemu lahko brišemo dokler prevzema ne
poknjižimo. Ko je prevzem poknjižen, program ne dovoli
brisanja postav.

Prikaz serijskih številk
Po pritisku na gumb za prikaz serijskih številk, na ekranu
vidimo vse serijske številke, ki so bile vnesene za izbran
izdelek.
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Po končanem pregledu pritisnemo gumb »Konec«.

Storno prevzemi

Okno za storno prevzeme je sestavljeno iz dveh delov: na
vrhu je orodjarna z ikonami, pod njo pa je preglednica s
storno prevzemi. Namesto preglednice s storno prevzemi
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lahko v spodnjem delu okna vidimo skupne vrednosti za
storno prevzem ali njegove postavke in podatke o računu.
To storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno.
V oknu za storno prevzeme lahko storno prevzeme
dodajamo, popravljamo, kopiramo, pregledamo in brišemo.
Storno prevzeme lahko razvrstimo po številki, šifri partnerja
ali datumu. Po teh kriterijih lahko storno prevzeme tudi
iščemo. Storno prevzeme lahko pregledamo na ekranu,
shranimo v datoteko ali izpišemo na tiskalnik. Lahko jih
poknjižimo, vendar ga potem ne moremo več spreminjati.
Prav tako lahko storno prevzemu vnesemo klavzulo.
Izpišemo lahko tudi zbirnik storno prevzemov za določeno
časovno obdobje.
Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki prevzema
razvrstitev po šifri partnerja
razvrstitev po datumu prevzema
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
serijske številke
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vnos odvisnih stroškov
zbirnik prevzemov
izhod

Vnos glave storno prevzema
Po pritisku na ikono za vnos novega storno prevzema ali
popravljanju že vnesenega, se na ekranu pokaže okno za
vnos podatkov. V primeru, da je storno prevzem že
poknjižen, ga ni mogoče popravljati. Popravljamo lahko
samo vnesene in nepoknjižene podatke.

V oknu za vnos glave storno prevzema vnašamo:
• Datum storno prevzema
• Številko dobavnice
• Šifro dobavitelja – s pritiskom na gumb poleg polja
za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih partnerjev
• Opombe – opišemo kratko opombo za izbran storno
prevzem

Brisanje storno prevzema
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje storno
prevzema. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, storno prevzem zbrišemo.
Poknjiženih storno prevzemov ne moremo brisati!

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje storno
prevzema. Iščemo lahko po številki storno prevzema, po
šifri kupca ali po datumu. Način iskanje določimo z
razvrstitvijo storno prevzemov.
Če imamo storno prevzeme razvrščene po številki, program
išče podatke po številki in letu storno prevzema.

V polja za vnos vneseno številko storno prevzema in leto v
katerem je bil storno prevzem narejen, nato pritisnemo
gumb »Poišči«.
Če imamo storno prevzeme razvrščene po partnerjih,
program išče podatke po šifri partnerja storno prevzema

Vnesemo ali izberemo šifro partnerja in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če storno prevzem za tak pogoj obstaja, se bo
kurzor v preglednici storno prevzemov postavil na prvi
storno prevzem, ki ustreza pogojem.
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Če imamo storno prevzeme razvrščene po datumu
prevzema, program išče podatke po datumu storno
prevzema

V polje vnesemo datum, ki nas zanima in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če storno prevzem za tak pogoj obstaja, se bo
kurzor v preglednici storno prevzemov postavil na prvi
storno prevzem, ki ustreza pogojem

Razvrstitev storno prevzemov
Storno prevzemi so v preglednici lahko razvrščeni po
zaporedni številki, šifri partnerja ali po datumu storno
prevzema. S pritiskom na eno od ikon za razvrstitev se
preglednica razvrsti po vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana
vrsta razvrstitve je vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se izvrši tiskanje
podatkov. Možen je predpregled tiskanja, zapis v datoteko
ali takojšnje tiskanje na tiskalnik.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument, ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
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več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteko. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje storno prevzema
S pritiskom na ikono za knjiženje poknjižimo podatke. Če
na vprašanje odgovorimo

pritrdilno, storno prevzem poknjižimo. S tem ko storno
prevzem poknjižimo, tudi spremenimo zalogo v šifrantu.
Podatki se zapišejo na kartice izdelkov.

Vnos odvisnih stroškov
S pritiskom na ikono za vnos odvisnih stroškov lahko
vnesemo odvisne stroške, ki se razdelijo na vse izdelke na
aktivnem prevzemu. Vnesemo lahko procent ali vrednost
odvisnih stroškov. Pri procentu program pri vsakem izdelku
upošteva enak procent odvisnih stroškov. V primeru, da je
vnesena vrednost odvisnih stroškov, pa program najprej
izračuna procent glede na celoten prevzem in ga doda
vsakemu izdelku.
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Pri vnosu odvisnih stroškov za celoten storno prevzem je
potrebno upoštevati, da lahko pride do napake pri izdelkih,
ki imajo velike količine in male vrednosti. Pri takšnih
izdelkih so lahko odvisni stroški na posamezen izdelek
zanemarljivi, kar pa ni pravilno. Zato je potrebno v takih
primerih odvisne stroške vnesti pri vnosu posameznega
izdelka in ne za celoten prevzem.
OPOZORILO : Če uporabljamo preračun odvisnih
stroškov za celoten storno prevzem, je potrebno
preračun odvisnih stroškov preveriti preden poknjižimo
podatke. Če podatki niso pravilni, je potrebno odvisne
stroške dodeliti vsakemu izdelku posebej po svoji
odločitvi.

Zbirnik storno prevzemov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik prevzemov za določenega
partnerja v polje »partner« vnesemo šifro partnerja (s
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pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »V redu«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program in se
vrnemo v osnovni meni.

Skupne vrednosti storno prevzema
S pritiskom na zavihek »Vrednosti« se nam odpre okno s
skupnimi vrednostmi storno prevzema.

V oknu vidimo naslednje podatke
• Bruto nabavno vrednost storno prevzema
• Vrednost ocenitev na storno prevzemu
• Vrednost vseh popustov na storno prevzemu
• Vrednost vseh rabatov na storno prevzemu
• Vrednost odvisnih stroškov na storno prevzemu
• Neto nabavno vrednost storno prevzema
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Prodajno vrednost storno prevzema
Vrednost vračunanega DDV (davka na dodano
vrednost)
Maloprodajno vrednost storno prevzema

Postavke na storno prevzemu
S pritiskom na zavihek »Postavke«, se nam odpre okno s
postavkami na storno prevzemu.
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Vnos postavke na storno prevzem

Pri vnosu storno prevzemov uporabimo podatke, ki so že
bili vneseni v računalnik. Po potrebi pa jih lahko
spremenimo.
Program nam omogoča spremljanje serijskih številk. Če
želimo pri storno prevzemu vnašati tudi serijske številke, pri
vnosu količine pritisnemo na polje, ki je ob polju za vnos
količine in na ekranu se bo prikazala razpredelnica za vnos
serijskih številk

 Vegatop d.o.o, 2001-06

106

Navodila za poslovanje

Serijske številke lahko vnašamo ročno ali pa jih odčitavamo
z čitalcem črtne kode. V primeru da jih vnašamo ročno je
vsak vnos potrebno zaključiti s pritiskom na tipko »Enter«.
Čitalec črtne kode pa vsak vnos sam zaključi z znakom
»Enter« in pritiskanje na tipko ni potrebno. Ko so vsi
podatki vnešeni pritisnemo gumb »Konec« in program bo
izračunal število kosov, ki so bili vnešeni in jih vpisal v
polje količina. Sedaj lahko količino tudi spremenimo,
vendar nam manjkajo serijske številke za te izdelke.

Pregled postavke na storno prevzemu
Pri pregledu postavke na ekranu vidimo vse preračunane
vrednosti za izbran izdelek.
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Brisanje postavke na storno prevzemu
Postavke na storno prevzemu lahko brišemo, dokler
prevzema ne poknjižimo. Ko je storno prevzem poknjižen
program ne dovoli brisanja postavk.

Prikaz serijskih številk
Po pritisku na gumb za prikaz serijskih številk, na ekranu
vidimo vse serijske številke, ki so bile vnesene za izbran
izdelek.
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Po končanem pregledu pritisnemo gumb »Konec«.

Zapisniki o spremembi cen

Okno za zapisnike o spremembi cen je sestavljeno iz dveh
delov: na vrhu je orodjarna z ikonami, pod njo pa je
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preglednica z zapisniki. Namesto preglednice z zapisniki
lahko v spodnjem delu okna vidimo skupne vrednosti za
zapisnik ali njegove postavke. To storimo s pritiskom na
enega od treh zavihkov pod orodjarno.
V oknu za zapisnike lahko zapisnike pregledamo, brišemo
ali tiskamo.
Opis gumbov na orodjarni:
pregled
brisanje
iskanje
predpregled tiskanja
tiskanje
zbirnik prevzemov
izhod

Brisanje zapisnika
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
zapisnika. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno zapisnik zbrišemo. Poknjiženih
zapisnikov ne moremo brisati!
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Iskanje
Po pritisku na gumb iskanje se na ekranu prikaže okno v
katerega vnesemo številko zapisnika in leto. Po pritisku na
gumb »Poišči« program prične iskanje.

V primeru da program najde zahtevan zapisnik, se kurzor
postavi na želen zapis. V primeru, da program ne najde
podatkov se na ekranu prikaže sporočilo

Po pritisku na gumb »V redu« nadaljujemo z delom.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se izvrši tiskanje
podatkov. Možen je predpregled tiskanja, ali takojšnje
tiskanje na tiskalnik.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument, ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
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Zbirnik zapisnikov o spremembi cen
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik prevzemov za določenega
partnerja v polje »Partner«, vnesemo šifro partnerja (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Konsignacijski prevzemi
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Okno za konsignacijske prevzeme je sestavljeno iz dveh
delov: na vrhu je orodjarna z ikonami, pod njo pa je
preglednica s konsignacijskimi prevzemi. Namesto
preglednice s konsignacijskimi prevzemi lahko v spodnjem
delu okna vidimo skupne vrednosti za konsignacijski
prevzem, ali njegove postavke. To storimo s pritiskom na
enega od treh zavihkov pod orodjarno.
V oknu za konsignacijske prevzeme lahko konsignacijske
prevzeme dodajamo, popravljamo, kopiramo, pregledamo in
brišemo. Konsignacijske prevzeme lahko razvrstimo po
številki, šifri partnerja ali datumu. Po teh kriterijih jih lahko
tudi iščemo. Lahko jih pregledamo na ekranu, shranimo v
datoteko ali izpišemo na tiskalnik. Ko je prevzem
poknjižen, ga ne moremo več spreminjati. Prav tako lahko
konsignacijskemu prevzemu vnesemo klavzulo. Izpišemo
lahko tudi zbirnik konsignacijskih prevzemov za določeno
časovno obdobje.
Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki prevzema
razvrstitev po šifri partnerja
razvrstitev po datumu prevzema
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
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knjiženje
serijske številke
vnos odvisnih stroškov
zbirnik prevzemov
izhod

Vnos glave konsignacijskega prevzema
Po pritisku na ikono za vnos novega konsignacijskega
prevzema ali popravljanje že vnesenega se na ekranu
pokaže okno za vnos podatkov. V primeru, da je
konsignacijski prevzem že poknjižen, ga ni mogoče
popravljati. Popravljamo lahko samo vnesene in
nepoknjižene podatke.

V oknu za vnos glave konsignacijskega prevzema vnašamo:
• Datum prevzema
• Številko dobavnice
• Šifro dobavitelja – s pritiskom na gumb poleg polja
za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih partnerjev
• Opombe – opišemo kratko opombo za izbran
prevzem
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Oznako ali ima konsignacijski prevzem tudi devizne
podatke – v primeru, da je blago iz uvoza, se pri
izpisu prevzema izpiše tudi devizni del prevzema

Brisanje konsignacijskega prevzema
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
konsignacijskega prevzema. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno prevzem zbrišemo. Poknjiženih
konsignacijskih prevzemov ne moremo brisati!

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
prevzemih. Iščemo lahko po številki prevzema, po šifi
kupca, ali po datumu prevzema. Način iskanje določimo z
razvrstitvijo prevzemov.
Če imamo prevzeme razvrščene po številki,

v polja za vnos vneseno številko konsignacijskega
prevzema in leto v katerem je bil konsignacijski prevzem
narejen, nato pritisnemo gumb »Poišči«.

Če imamo prevzeme razvrščene po partnerjih,
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vnesemo ali izberemo šifro partnerja in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če konsignacijski prevzem za tak pogoj obstaja,
se bo kurzor v preglednici prevzemov postavil na prvi
prevzem, ki ustreza pogojem.
Če imamo prevzeme razvrščene po datumu prevzema ,

v polje vnesemo datum, ki nas zanima in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če prevzem za tak pogoj obstaja, se bo kurzor v
preglednici prevzemov postavil na prvi prevzem, ki ustreza
pogojem

Razvrstitev konsignacijskih prevzemov
Konsignacijski prevzemi so v preglednici lahko razvrščeni
po zaporedni številki, šifri partnerja ali po datumu
prevzema. S pritiskom na eno od ikon za razvrstitev se
preglednica razvrsti po vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana
vrsta razvrstitve je vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se izvrši tiskanje
podatkov. Možen je predpregled tiskanja, zapis v datoteko
ali takojšnje tiskanje na tiskalnik.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:
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S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteko. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje konsignacijskega prevzema
S pritiskom na ikono za knjiženje prevzem poknjižimo.

S tem, ko prevzem poknjižimo, spremenimo zalogo v
šifrantu. Prav tako se podatki zapišejo na kartice izdelkov.

Vnos odvisnih stroškov za konsignacijski
prevzem
S pritiskom na ikono za vnos odvisnih stroškov lahko
vnesemo odvisne stroške, ki se razdelijo na vse izdelke na
aktivnem prevzemu. Vnesemo lahko procent ali vrednost
odvisnih stroškov. Pri procentu program pri vsakem izdelku
upošteva enak procent odvisnih stroškov. V primeru, da je
vnesena vrednost odvisnih stroškov, pa program najprej
izračuna procent glede na celoten prevzem in ga doda
vsakemu izdelku.
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Pri vnosu odvisnih stroškov za celoten račun je potrebno
upoštevati, da lahko pride do napake pri izdelkih, ki imajo
velike količine in male vrednosti. Pri takšnih izdelkih so
lahko odvisni stroški na posamezen izdelek zanemarljivi,
kar pa ni pravilno. Zato je potrebno v takih primerih
odvisne stroške vnesti pri vnosu posameznega izdelka in ne
za celoten prevzem.
OPOZORILO : Če uporabljamo preračun odvisnih
stroškov za celoten konsignacijski prevzem je potrebno
preračun odvisnih stroškov preveriti preden poknjižimo
podatke. Če podatki niso pravilni je potrebno odvisne
stroške dodeliti vsakemu izdelku posebej po svoji
odličitvi.

Zbirnik konsignacijskih prevzemov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik konsignacijskih prevzemov za
določenega partnerja, v polje partner vnesemo šifro
partnerja (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo
šifrant poslovnih partnerjev).
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »V redu«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb «Prekliči«.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
Račune in se vrnemo v osnovni meni.

Skupne
prevzema

vrednosti

konsignacijskega

S pritiskom na zavihek »Vrednosti«, se nam odpre okno s
skupnimi vrednostmi konsignacijskega prevzema.

V oknu vidimo naslednje podatke
• Bruto nabavno vrednost konsignacijskega prevzema
• Vrednost ocenitev na konsignacijskem prevzemu
• Vrednost vseh popustov na konsignacijskem prevzemu
• Vrednost vseh rabatov na konsignacijskem prevzemu
• Vrednost odvisnih stroškov konsignacijskega prevzema
• Neto nabavno vrednost konsignacijskega prevzema
• Prodajno vrednost konsignacijskega prevzema
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DDV (davka na dodano

Vrednost vračunanega
vrednost)
Maloprodajno vrednost konsignacijskega prevzema

Postavke na konsignacijskem prevzemu
S pritiskom na zavihek »Postavke«, se odpre okno s
postavkami na prevzemu.
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Vnos postavke na konsignacijski prevzem

Izračun cene je odvisen od pravilnega vnosa podatkov. Ko
vnesemo osnovne podatke, program izračuna prodajno ceno
iz vnesenih podatkov in marže, ki smo jo vnesli. V primeru,
da vemo kakšno prodajno ceno želimo, lahko vnesemo
prodajno ceno in program bo sam izračunal pripadajočo
maržo. Po vnosu davčne tarife, program izračuna
maloprodajno ceno. V primeru, da želimo maloprodajno
ceno spremeniti, lahko v polje MPC vnesemo maloprodajno
ceno, program pa bo sam izračunal prodajno ceno in maržo.
V primerih, kjer vnašamo cene je potrebno biti pozoren, da
ne bo prodajna cena nižja od nabavne in s tem tudi marža
negativna. Sami se moramo odločiti ali je taka cena pravilna
ali ne.
Program nam omogoča spremljanje serijskih številk. Če
želimo pri konsignacijskem prevzemu vnašati tudi serijske
številke, pri vnosu količine pritisnemo na polje, ki je ob
polju za vnos količine. Na ekranu se bo prikazala
razpredelnica za vnos serijskih številk
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Serijske številke lahko vnašamo ročno ali pa jih odčitavamo
s čitalcem črtne kode. V primeru da jih vnašamo ročno je
vsak vnos potrebno zaključiti s pritiskom na tipko »Enter«.
Čitalec črtne kode pa vsak vnos sam zaključi z znakom
»Enter« in pritiskanje na tipko ni potrebno. Ko so vsi
podatki vneseni pritisnemo gumb »Konec« in program bo
izračunal število kosov, ki so bili vneseni in jih vpisal v
polje količina. Sedaj lahko količino tudi spremenimo,
vendar nam manjkajo serijske številke za te izdelke.

Vnos devizne nabavne cene.
Če vnašamo devizno nabavno ceno se bo na ekranu
prikazalo okno za vnos deviznih podatkov :
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V tem oknu izpolnimo podatke o valuti, tečaju, deviznem
rabatu, prevozu ki se nanaša na devizni del cene,
financiranju uvoza in carini za vnesen izdelek ter
špedicijske stroške za izdelek. V polje ostalo vnesemo
podatek v primeru če so pri prevzemu nastali še kakšni
dodatni stroški, ki niso bili predvideni pri zgornjem vnosu,
pa bi jih radi upoštevali pri izračunu cene. Po pritisku na
gumb «Nadaljuj«, se nabavna cena preračuna v tolarsko in
se zapiše v tolarsko nabavno ceno.
Ko smo vnesli vse podatke in jih preverili pritisnemo na
gumb »Shrani«. Podatki se bodo shranili v datoteko. Te
podatke lahko popravljamo dokler konsignacijskega
prevzema ne poknjižimo.

Pregled postavke na konsignacijskem
prevzemu
Pri pregledu postavke na ekranu vidimo vse preračunane
vrednosti za izbran izdelek.
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Brisanje postavke na konsignacijskem
prevzemu
Postavke na konsignacijskem prevzemu lahko brišemo
dokler prevzema ne poknjižimo. Ko je prevzem poknjižen
program ne dovoli brisanja postavk.

Prikaz serijskih številk na konsignacijskem
prevzemu
Po pritisku na gumb za prikaz serijskih številk, na ekranu
vidimo vse serijske številke, ki so bile vnesene za izbran
izdelek.

 Vegatop d.o.o, 2001-06

124

Navodila za poslovanje

Po končanem pregledu pritisnemo gumb »Konec«.

Storno konsignacijski prevzemi

Okno za storno konsignacijske prevzeme je sestavljeno iz
dveh delov, na vrhu je orodjarna z ikonami, pod njo pa je
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preglednica s storno konsignacijskimi prevzemi. Namesto
preglednice s storno prevzemi lahko v spodnjem delu okna
vidimo skupne vrednosti za storno konsignacijski prevzem
ali njegove postavke. To storimo s pritiskom na enega od
treh zavihkov pod orodjarno.
V oknu za storno konsignacijske prevzeme jih lahko
dodajamo, popravljamo, kopiramo, pregledamo in brišemo.
Storno konsignacijske prevzeme lahko razvrstimo po
številki, šifri partnerja ali datumu. Po teh kriterijih lahko
prevzeme tudi iščemo. Storno konsignacijske prevzeme
lahko pregledamo na ekranu, shranimo v datoteko ali
izpišemo na tiskalnik. Storno konsignacijske prevzeme
lahko poknjižimo, ko je storno konsignacijski prevzem
poknjižen, ga ne moremo več spreminjati. Prav tako lahko
storno konsignacijskemu prevzemu vnesemo klavzulo.
Izpišemo lahko tudi zbirnik storno konsignacijskih
prevzemov za določeno časovno obdobje.
Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki prevzema
razvrstitev po šifri partnerja
razvrstitev po datumu prevzema
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
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knjiženje
serijske številke
vnos odvisnih stroškov
zbirnik prevzemov
izhod

Vnos glave storno konsignacijskega prevzema
Po pritisku na ikono za vnos novega storno
konsignacijskega prevzema ali popravljanje že vnesenega
storno konsignacijskega prevzema, se na ekranu pokaže
okno za vnos podatkov. V primeru, da je storno
konsignacijski prevzem že poknjižen, ga ni mogoče
popravljati. Popravljamo lahko samo vnesene in
nepoknjižene podatke.

V oknu za vnos glave storno prevzema vnašamo:
• Datum storno prevzema
• Številko dobavnice
• Šifro dobavitelja – s pritiskom na gumb poleg polja
za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih partnerjev
• Opombe – opišemo kratko opombo za izbran storno
konsignacijski prevzem
 Vegatop d.o.o, 2001-06

127

Navodila za poslovanje

Brisanje storno konsignacijskega prevzema
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje storno
prevzema. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, storno konsignacijski prevzem
zbrišemo. Poknjiženih storno konsignacijskih prevzemov
ne moremo brisati!

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po storno
konsignacijskih prevzemih. Iščemo lahko po številki storno
prevzema, po kupcu, ali po datumu storno prevzema. Način
iskanja določimo z razvrstitvijo storno konsignacijskih
prevzemov.
Če imamo storno konsignacijske prevzeme razvrščene po
številki,

v polja za vnos vneseno številko storno konsignacijskega
prevzema in leto v katerem je bil narejen, nato pritisnemo
gumb »Poišči«.
Če imamo storno prevzeme razvrščene po partnerjih,
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vnesemo ali izberemo šifro partnerja in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če storno konsignacijski prevzem za tak pogoj
obstaja, se bo kurzor v preglednici storno konsignacijskih
prevzemov postavil na prvi storno prevzem, ki ustreza
pogojem.

Če imamo storno prevzeme razvrščene po datumu
prevzema,

v polje vnesemo datum, ki nas zanima in pritisnemo gumb
»Poišči«. Če storno konsignacijski prevzem za tak pogoj
obstaja, se bo kurzor v preglednici storno prevzemov
postavil na prvi storno prevzem, ki ustreza pogojem.

Razvrstitev storno konsignacijskih prevzemov
Storno konsignacijski prevzemi so v preglednici lahko
razvrščeni po zaporedni številki, šifri partnerja ali po
datumu storno konsignacijskega prevzema. S pritiskom na
eno od ikon za razvrstitev, se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se izvrši tiskanje
podatkov. Možen je predpregled tiskanja, zapis v datoteko
ali takojšnje tiskanje na tiskalnik.
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Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteko. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje storno konsignacijskih prevzemov
S pritiskom na ikono za knjiženje, storno konsignacijski

prevzem poknjižimo. S tem, ko ga poknjižimo, tudi
spremenimo zalogo v šifrantu. Podatki se zapišejo na
kartice izdelkov.

Vnos odvisnih stroškov
S pritiskom na ikono za vnos odvisnih stroškov lahko
vnesemo odvisne stroške, ki se razdelijo na vse izdelke na
aktivnem storno konsignacijskem prevzemu. Vnesemo
lahko procent ali vrednost odvisnih stroškov. Pri procentu
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program pri vsakem izdelku upošteva enak procent odvisnih
stroškov. V primeru, da je vnesena vrednost odvisnih
stroškov, pa program najprej izračuna procent glede na
celoten prevzem in ga doda vsakemu izdelku.

Pri vnosu odvisnih stroškov za celoten prevzem je potrebno
upoštevati, da lahko pride do napake pri izdelkih, ki imajo
velike količine in male vrednosti. Pri takšnih izdelkih lahko
pridejo odvisni stroški na posamezen izdelek zanemarljivi,
kar pa ni pravilno. Zato je potrebno v takih primerih
odvisne stroške vnesti pri vnosu posameznega izdelka in ne
za celoten prevzem.
OPOZORILO : Če uporabljamo preračun odvisnih
stroškov za celoten prevzem, je potrebno preračun
odvisnih stroškov preveriti preden poknjižimo podatke.
Če podatki niso pravilni, je potrebno odvisne stroške
dodeliti vsakemu izdelku posebej, po svoji odličitvi.

Zbirnik storno konsignacijskih prevzemov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.
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V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik storno konsignacijskih
prevzemov za določenega partnerja, v polje partner
vnesemo šifro partnerja (s pritiskom na gumb poleg polja za
vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »V redu«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program in se
vrnemo v osnovni meni.

Skupne vrednosti storno konsignacijskega
prevzema
S pritiskom na zavihek »Vrednosti«, se nam odpre okno s
skupnimi vrednostmi storno prevzema.

V oknu vidimo naslednje podatke
• Bruto nabavno vrednost prevzema
• Vrednost ocenitev na prevzemu
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Vrednost vseh popustov na prevzemu
Vrednost vseh rabatov na prevzemu
Vrednost odvisnih stroškov na prevzemu
Neto nabavno vrednost prevzema
Prodajno vrednost prevzema
Vrednost vračunanega DDV (davka na dodano
vrednost)
Maloprodajno vrednost prevzema

Postavke
prevzemu

na

storno

konsignacijskem

S pritiskom na zavihek «Postavke«, se nam odpre okno s
postavkami na storno konsignacijskem prevzemu.
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Vnos postavke na storno konsignacijski
prevzem

Pri vnosu storno konsignacijskih prevzemov uporabimo
podatke, ki so že bili vnešeni v računalnik. Po potrebi jih
lahko spremenimo.
Program nam omogoča spremljanje serijskih številk. Če
želimo pri storno konsignacijskem prevzemu vnašati tudi
serijske številke pri vnosu količine pritisnemo na polje, ki je
ob polju za vnos količine, na ekranu se bo prikazala
razpredelnica za vnos serijskih številk
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Serijske številke lahko vnašamo ročno ali pa jih odčitavamo
s čitalcem črtne kode. V primeru, da jih vnašamo ročno je
vsak vnos potrebno zaključiti s pritiskom na tipko »Enter«.
Čitalec črtne kode pa vsak vnos sam zaključi z znakom
»Enter« in pritiskanje na tipko ni potrebno. Ko so vsi
podatki vneseni pritisnemo gumb »Konec« in program bo
izračunal število kosov, ki so bili vnešeni in jih vpisal v
polje količina. Sedaj lahko količino tudi spremenimo,
vendar nam manjkajo serijske številke za te izdelke.

Pregled postavke na storno konsignacijskem
prevzemu
Pri pregledu postavke na ekranu vidimo vse preračunane
vrednosti za izbran izdelek.
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Brisanje postavke na storno konsignacijskem
prevzemu
Postavke na storno konsignacijskem prevzemu lahko
brišemo dokler prevzema ne poknjižimo. Ko je storno
prevzem poknjižen program ne dovoli brisanja postavk.

Prikaz serijskih številk
Po pritisku na gumb za prikaz serijskih številk, na ekranu
vidimo vse serijske številke, ki so bile vnešene za izbran
izdelek.
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Po končanem pregledu pritisnemo gumb «Konec«.

Konsignacijski zapisniki o spremembi cen

Okno za konsignacijske zapisnike o spremembi cen je
sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je orodjarna z ikonami,
pod njo pa je preglednica z zapisniki. Namesto preglednice
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z zapisniki lahko v spodnjem delu okna vidimo skupne
vrednosti za konsignacijski zapisnik, ali njegove postavke.
To storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno. V oknu za zapisnike
lahko zapisnike
pregledamo, brišemo ali tiskamo.

Opis gumbov na orodjarni:
pregled
brisanje
iskanje
predpregled tiskanja
tiskanje
zbirnik prevzemov
izhod

Brisanje konsignacijskega zapisnika
S pritiskom na ikono za brisanje

zapisnik zbrišemo. Poknjiženih zapisnikov ne moremo
brisati!
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Iskanje
Po pritisku na gumb iskanje, vnesemo številko zapisnika in
leto. Po pritisku na gumb »Poišči« program prične iskanje.

V primeru, da program najde zahtevan zapisnik se kurzor
postavi na želen zapis. V promeru, da program ne najde
podatkov, se na ekranu prikaže sporočilo

Po pritisku na gumb »V redu« nadaljujemo z delom.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se izvrši tiskanje
podatkov. Možen je predpregled tiskanja, ali takojšnje
tiskanje na tiskalnik.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
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Zbirnik konsignacijskih zapisnikov o
spremembi cen
S pritiskom na ikono za zbirnik, v polji za vnos

vnesemo začetni in končni datum zbirnika. Če želimo
zbirnik konsignacijskih prevzemov za določenega partnerja,
v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s pritiskom na
gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih
partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »V redu«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.
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NAROČILA
V podmenuju Naročila so naslednje izbire:
•
•

Naročila
Storno naročila

Naročila
Okno za naročila je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami, pod njo pa je preglednica z naročili.
Namesto preglednice z naročili, lahko v spodnjem delu
okna vidimo podatke o partnerju, ali postavke naročila. To
storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno. V oknu za naročila lahko naročila gledamo,
brišemo ali tiskamo
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Orodjarna
dodajanje
popravljanje
brisanje
potrjevanje
predpregled tiskanja
avtomatsko naročilo
tiskanje
na začetek
na konec
izhod
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Vnos glave naročila
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave naročila. Vnašamo podatke o
datumu naročila, nazivu dobavitelja. Vnesemo lahko šifro
dobavitelja, ali pa ga izberemo iz datoteke. Če dobavitelja
nimamov v datoteki, lahko podatke vnesemo. Vnesemo še
dobavni rok, določimo klavzulo, ki se izpiše na naročilo

in označimo naročilo, če je naročilo za tujino. V tem
primeru bomo lahko kasneje vnašali tudi valuto.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Brisanje naročila
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
naročila. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, naročilo zbrišemo. Poknjiženih
naročil ne moremo brisati!

Potrjevanje naročila
Potrdimo naročilo. Ko je naročilo potrjeno, ga ne moremo
več popravljati ali brisati.

Tiskanje
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.

Avtomatska naročila
Avtomatsko naročilo je namenjen naročanju vseh izdelkov,
ki nam manjkajo. Izbiramo lahko naročilo za enega
partnerja, za eno stranko, ali za vse partnerje.
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Podatki za količine morajo biti vnešeni v ceniku. Naročena
količina je odvisna od teh podatkov.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Na začetek
Program se postavi na začetek datoteke s podatki.

Na konec
Program se postavi na konec datoteke s podatki.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program in se
vrnemo v osnovni meni.
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Partner
Prikaz podatkov o dobavitelju naročenih artiklov.

Postavke
S pritiskom na zavihek »Postavke«, se nam odpre okno s
postavkami na prevzemu.
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Vnos postavke na naročilo

Pri postavkah vnašamo vrsto zaloge, šifro artikla, naziv
artikla, količino, enoto mere in ceno artikla. Če je naročilo
za tujino, lahko vnesemo tudi valuto. Napišemo lahko
kratek opis naročenega blaga ali storitev.. Vrsto zaloge in
šifro izdelka lahko izberemo tudi iz cenika.
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Storno naročila
Okno za storno naročila je sestavljeno iz dveh delov: na
vrhu je orodjarna z ikonami, pod njo pa je preglednica z
naročili. Namesto preglednice z storno naročili, lahko v
spodnjem delu okna vidimo podatke o partnerju, ali
postavke naročila. To storimo s pritiskom na enega od treh
zavihkov pod orodjarno. V oknu za naročila, lahko naročila
gledamo, brišemo ali tiskamo.

Orodjarna
dodajanje
popravljanje
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brisanje
potrjevanje
predpregled tiskanja
tiskanje
na začetek
na konec
izhod
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Vnos glave storno naročila
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave storno naročila. Vnašamo podatke
o datumu naročila, nazivu dobavitelja. Vnesemo lahko šifro
dobavitelja, ali pa ga izberemo iz datoteke. Če dobavitelja
nimamov v datoteki, lahko podatko vnesemo. Vnesemo še
dobavni rok in določimo klavzulo, ki se izpiše na storno
naročilo

in označimo naročilo če je naročilo za tujino. V tem primeru
bomo lahko kasneje vnašali tudi valuto.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.

Brisanje storno naročila
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje storno
naročila. Če na vprašanje

 Vegatop d.o.o, 2001-06

150

Navodila za poslovanje

odgovorimo pritrdilno, naročilo zbrišemo. Poknjiženih
storno naročil ne moremo brisati!

Potrjevanje storno naročila
Potrdimo storno naročilo. Ko je storno naročilo potrjeno, ga
ne moremo več popravljati ali brisati.

Tiskanje
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.

Na začetek
Program se postavi na začetek datoteke s podatki.
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Na konec
Program se postavi na konec datoteke s podatki.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod, zapustimo program in se
vrnemo v osnovni meni.

Postavke
S pritiskom na zavihek »Postavke«, se nam odpre okno s
postavkami na storno naročilu.

Vnos postavke na storno naročilo

Pri postavkah vnašamo vrsto zaloge, šifro artikla, naziv
artikla, količino, enoto mere in ceno artikla. Če je storno
naročilo za tujino, lahko vnesemo tudi valuto. Napišemo
lahko kratek opis naročenega blaga ali storitev.. Vrsto
zaloge in šifro izdelka lahko izberemo tudi iz cenika.
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«,
prekličemo pa s pritiskom na gumb »Prekliči«.
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Prodaja

V podmeniju Prodaja so naslednje izbire:
• Računi
• Dobavnice
• Ponudbe
• Reverzi
• Avansi
• Premiki v drugo trgovino
• Odpoklic konsignacije
• Knjiga blagajne
• Prenos v saldakonte
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Računi

Okno za račune je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami pod njo pa je preglednica z računi.
Namesto preglednice z računi lahko v spodnji del okna
dobimo skupne vrednosti za račun ali njegove postavke. To
storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno.
V oknu za račune lahko račune dodajamo, popravljamo,
kopiramo, pregledamo in brišemo. Račune lahko razvrstimo
po številki, kupcu ali datumu. Po teh kriterijih lahko račune
tudi iščemo. Račune lahko pregledamo na ekranu, shranimo
v datoteko ali izpišemo na tiskalnik. Račune lahko
poknjižimo, ko je račun poknjižen, ga ne moremo več
spreminjati. Prav tako lahko računu vnesemo plačilo, mu
vnesemo klavzulo ali ga prenesemo v evidence za DDV.
Izpišemo lahko tudi zbirnik računov za določeno časovno
obdobje.
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Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
kopiranje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki računa
razvrstitev po šifri kupca
razvrstitev po datumu računa
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
vnos plačila
vnos besedila
prenos v DDV knjigo
zbirni prenos v DDV knjigo
zbirnik računov
zbirnik za artikel
seznam za pošto
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izhod
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Vnos glave računa
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave računa.

V oknu za vnos glave računa vnašamo naslednje podatke:
• pri vnosu novega računa zaporedno številko (ki nam
jo računalnik predlaga) in vrsto dokumenta:
o 0 – račun
o 1 – dobropis
o 2 – bremepis
o 3 – storno ali
o 4 – avansni račun
• podatke o kupcu – šifro (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih
partnerjev), naziv ter naslov kupca, njegovo davčno
številko,
• datum računa
• datum opravljene storitve (DOS)
• datum valute – vnesemo lahko število dni od datuma
DOS ali datum valute
• številko in datum naročilnice
• številko in datum dobavnice
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•

•
•
•
•

način prodaje:
o 1 – davčnemu zavezancu
o 2 – končnemu potrošniku
o 3 – neobdavčen promet
o 4 – izvoz
o 5 – druge oprostitve
klavzulo (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
klavzule dobimo šifrant klavzul)
prodajalca (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
prodajalca dobimo šifrant prodajalcev)
valuto in tečaj valute (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos valute dobimo šifrant valut) ter
besedilo

Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Kopiranje glave računa
S pritiskom na ikono za kopiranje poženemo kopiranje
računa. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, račun oziroma njegovo glavo
skopiramo na nov račun.

Pregled glave računa
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave računa. Podatki v tem oknu so enaki kot v
oknu za vnos glave računa, vendar jih v tem oknu lahko
samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati. Če je račun
že poknjižen in pritisnemo ikono za popravljanje se nam
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odpre okno za pregled, ker poknjiženih računov ne smemo
popravljati.

Brisanje računa
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje računa.
Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, račun zbrišemo. Poknjiženih
računov ne moremo brisati! V primeru, da na poknjiženem
računu pritisnemo tipko za brisanje, se nam odpre
opozorilno okno.

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
računih. Iščemo lahko po številki računa, po kupci, ali po
datumu. Način iskanje določimo z razvrstitvijo računov.
Če imamo račune razvrščene po številki, se nam požene
iskanje po številki in letu računa.

V polja za vnos vnesemo številko in leto računa in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če račun z vnešeno številko in
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letom obstaja se bo kurzor v preglednici računov postavil na
iskani račun, če pa tak račun ne obstaja, se bo kurzor
postavil na iskani številki najbližji račun.
Če imamo račune razvrščene po kupcih se nam požene
iskanje po šifri kupca.

V polja za vnos vnesemo šifro kupca (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev) in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če račun za tega kupca obstaja,
se bo kurzor v preglednici računov postavil na prvi račun za
tega kupca, če pa tak račun ne obstaja, se nam odpre
opozorilno okno.

Če imamo račune razvrščene po datumu računa se nam
požene iskanje po datumu.

V polja za vnos vnesemo datum po katerem želimo iskati in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če račun za tak datum obstaja,
se bo kurzor v preglednici računov postavil na prvi račun za
tak datum, če pa tak račun ne obstaja, se kurzor postavi na
takemu datumu najbližji račun.
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Razvrstitev računov
Računi so v preglednici lahko razvrščeni po zaporedni
številki, šifri kupca ali po datumu računa. S pritiskom na
eno od ikon za razvrstitev, se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predpregleda.

Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Označimo tudi ali bomo
izpisovali na »firma papir«. Vnešene podatke potrdimo s
pritiskom na gumb “V redu”, prekličemo pa s pritiskom na
gumb “Prekliči”.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:
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S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje računa
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
računa. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, račun poknjižimo. Če je v
sistemskih nastavitvah nastavljeno, da račun razknjižuje
zalogo, bo knjiženje razknjižilo zalogo na artiklih, ki jih
račun vsebuje. Če račun zaloge ne razknjižuje, knjiženje
račun samo označi kot poknjiženega in ga ne moremo več
popravljati.

Vnos plačila
S pritiskom na ikono za plačilo se nam odpre okno za vnos
plačila.
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Na vrhu okna vidimo znesek računa in znesek dosedanjih
plačil. Spodaj pa sta dve polji za vnos zneska in datuma
plačila. Zneski plačil se seštevajo, tako da pri vsakem vnosu
plačila vnesemo samo znesek, ki se takrat plačuje.
Podatke potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani“,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči“.

Vnos besedila
S pritiskom na ikono za vnos besedila, se nam odpre okno
za vnos besedila.

Pri prvem popravljanju besedila se nam v okno za vnos
besedila vnese klavzula, ki smo jo na računu izbrali.
Besedilo shranimo s pritiskom na gumb “V redu“,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči“.
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Prenos v DDV
S pritiskom na eno od ikon se požene prenos v DDV knjigo.
Pri posamičnem prenosu v DDV knjigo moramo pritrdilno
odgovoriti na vprašanje

Pri zbirnem prenosu v DDV se nam odpre okno za vnos
obdobja za zbirni prenos.

V polji za vnos vnesemo začetni in končni datum obdobja
za prenos. Računi se prenašajo po datumu izstavitve računa!
Obdobje potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Zbirnik računov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.
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V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik računov za določenega partnerja
v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s pritiskom na
gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih
partnerjev). Če izberemo možnost »Izpis po postavkah«,
bomo dobili izpis s postavkami na računu. Če izberemo
možnost »Samo odprti računi« bomo dobili izpis odprtih
računov.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Zbirnik za artikel
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. V polje »Artikel« vnesemo šifro artikla (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
artiklov).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Seznam za pošto
S pritiskom na ikono za seznam za pošto se nam odpre okno
za vnos obdobja, za katerega želimo seznam.
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V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum za
seznam.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
Račune in se vrnemo v osnovni meni.
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Skupne vrednosti računa
S pritiskom na zavihek “Vrednosti” se nam odpre okno s
skupnimi vrednostmi računa.

V oknu vidimo naslednje podatke:
• številko dokumenta
• prodajno vrednost
• osnovo in DDV za 8.5% DDV
• osnovo in DDV za 20% DDV ter
• maloprodajno vrednost
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Postavke na računu
S pritiskom na zavihek “Postavke” se nam odpre okno s
postavkami na računu.

Vnos postavke na računu
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V oknu za vnos postavke na računu vnašamo naslednje
podatke:
• šifro in vrsto zalogo artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• odstotek rabata in popusta
• davčno tarifo in stopnjo davka
• označimo lahko ali ima artikel dolgi opis in
• pri artiklih s sestavnico lahko označimo ali naj se leta izpiše na dokumentu.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na računu
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na računu. Podatki v tem oknu so enaki
kot v oknu za vnos postavke na računu, vendar jih v tem
oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati.
Če je račun že poknjižen in pritisnemo ikono za
popravljanje, se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
računov ne smemo popravljati.

Brisanje postavke na računu
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na računu. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženem računu ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženem računu pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.
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Dobavnice

Okno za dobavnice je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami pod njo pa je preglednica z
dobavnicami. Namesto preglednice z dobavnicami lahko v
spodnji del okna dobimo skupne vrednosti za dobavnico ali
postavke dobavnice. To storimo s pritiskom na enega od
treh zavihkov pod orodjarno.
V oknu za dobavnice lahko dobavnice dodajamo,
popravljamo, kopiramo, pregledamo in brišemo. Dobavnice
lahko razvrstimo po številki, kupcu ali datumu. Po teh
kriterijih lahko dobavnice tudi iščemo. Dobavnice lahko
pregledamo na ekranu, shranimo v datoteko ali izpišemo na
tiskalnik. Dobavnice lahko poknjižimo, ko je dobavnica
poknjižena, je ne moremo več spreminjati. Dobavnico lahko
prenesemo na račun. Izpišemo lahko zbirnik dobavnic za
določeno časovno obdobje.
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Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
kopiranje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki dobavnice
razvrstitev po šifri kupca
razvrstitev po datumu dobavnice
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
prenos na račun
zbirnik dobavnic
zbirnik za artikel
poraba materiala
prenos dokumenta
izhod
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Vnos glave dobavnice
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave dobavnice.

V oknu za vnos glave dobavnice vnašamo naslednje
podatke:
• pri vnosu novega dobavnice zaporedno številko (ki
nam jo računalnik predlaga)
• podatke o kupcu – šifro (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih
partnerjev), naziv ter naslov kupca, njegovo davčno
številko
• datum dobavnice
• številko in datum naročilnice
• način prodaje:
o 1 – davčnemu zavezancu
o 2 – končnemu potrošniku
o 3 – neobdavčen promet
o 4 – izvoz
o 5 – druge oprostitve
• klavzulo (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
klavzule dobimo šifrant klavzul)
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Kopiranje glave dobavnice
S pritiskom na ikono za kopiranje poženemo kopiranje
dobavnico. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, dobavnico oziroma njegovo glavo
skopiramo na novo dobavnico.

Pregled glave dobavnice
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave dobavnice. Podatki v tem oknu so enaki kot v
oknu za vnos glave dobavnico, vendar jih v tem oknu lahko
samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati. Če je
dobavnica že poknjižena in pritisnemo ikono za
popravljanje, se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
dobavnic ne smemo popravljati.

Brisanje dobavnice
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
dobavnice. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, dobavnico zbrišemo. Poknjiženih
dobavnic ne moremo brisati! V primeru, da na poknjiženi
dobavnici pritisnemo tipko za brisanje, se nam odpre
opozorilno okno.

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
dobavnicah. Iščemo lahko po številki dobavnice, po kupcu,
ali po datumu. Način iskanja določimo z razvrstitvijo
dobavnic.
Če imamo dobavnice razvrščene po številki se nam požene
iskanje po številki in letu dobavnice.

V polja za vnos vnesemo številko in leto dobavnice in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če dobavnica z vnešeno številko
in letom obstaja se bo kurzor v preglednici dobavnic
postavil na iskano dobavnico, če pa taka dobavnica ne
obstaja, se bo kurzor postavil na iskani številki najbližjo
dobavnico.
Če imamo dobavnice razvrščene po kupcih se nam požene
iskanje po šifri kupca.
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V polja za vnos vnesemo šifro kupca (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev) in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če dobavnica za tega kupca
obstaja, se bo kurzor v preglednici dobavnic postavil na
prvo dobavnico za tega kupca, če pa taka dobavnica ne
obstaja, se nam odpre opozorilno okno.

Če imamo dobavnice razvrščene po datumu dobavnice se
nam požene iskanje po datumu.

V polja za vnos vnesemo datum po katerem želimo iskati in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če dobavnica za tak datum
obstaja, se bo kurzor v preglednici dobavnic postavil na
prvo dobavnico za tak datum, če pa taka dobavnico ne
obstaja, se kurzor postavi na takemu datumu najbližjo
dobavnico.

Razvrstitev dobavnic
Dobavnice so v preglednici lahko razvrščene po zaporedni
številki, šifri kupca ali po datumu dobavnice. S pritiskom na
eno od ikon za razvrstitev, se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.
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Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predpregleda.

Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Izberemo lahko
možnost izpisa na »firma papir«. Določimo lahko tudi ali
naj bo izpis s cenami ali brez in s črtnimi kodami ali brez.
Vnešene podatke potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predogled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.

 Vegatop d.o.o, 2001-06

178

Navodila za poslovanje
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje dobavnice
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
dobavnice. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, dobavnico poknjižimo. Če je v
sistemskih nastavitvah nastavljeno, da dobavnica
razknjižuje zalogo, bo knjiženje razknjižilo zalogo na
artiklih, ki jih dobavnica vsebuje. Če dobavnice zaloge ne
razknjižuje, knjiženje dobavnico samo označi kot
poknjiženo in je ne moremo več popravljati.

Prenos na račun
S pritiskom na ikono za prenos na račun poženemo prenos
na račun. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, dobavnico prenesemo na račun. Po
končanem prenosu se nam odpre opozorilno okno z navodili
za nadaljnje delo.
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Zbirnik dobavnic
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik dobavnic za določenega
partnerja v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Zbirnik za artikel
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. V polje »Artikel« vnesemo šifro artikla (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
artiklov).
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Poraba materiala
S pritiskom na ikono za porabo materiala se nam odpre
okno za predpregled porabe materiala.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
dobavnice in se vrnemo v osnovni meni.
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Skupne vrednosti dobavnice
S pritiskom na zavihek “Vrednosti” se nam odpre okno s
skupnimi vrednosti dobavnice.

V oknu vidimo naslednje podatke:
• številko dokumenta
• prodajno vrednost
• osnovo in DDV za 8.5% DDV
• osnovo in DDV za 20% DDV ter
• maloprodajno vrednost
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Postavke na dobavnici
S pritiskom na zavihek “Postavke”, se nam odpre okno s
postavkami na dobavnici.

Vnos postavke na dobavnici
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V oknu za vnos postavke na dobavnici vnašamo naslednje
podatke:
• šifro in vrsto zalogo artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• odstotek rabata in popusta
• davčno tarifo in stopnjo davka
• označimo lahko ali ima artikel dolgi opis in
• pri artiklih s sestavnico lahko označimo ali naj se leta izpiše na dokumentu.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na dobavnici
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na dobavnici. Podatki v tem oknu so enaki
kot v oknu za vnos postavke na dobavnici, vendar jih v tem
oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati.
Če je dobavnica že poknjižena in pritisnemo ikono za
popravljanje se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
dobavnic ne smemo popravljati.

Brisanje postavke na dobavnici
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na dobavnici. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženi dobavnici ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženi dobavnici pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.
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Ponudbe

Okno za ponudbe je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami pod njo pa je preglednica s ponudbami.
Namesto preglednice s ponudbami lahko v spodnji del okna
dobimo skupne vrednosti za ponudbo ali postavke ponudbe.
To storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno.
V oknu za ponudbe lahko ponudbe dodajamo, popravljamo,
kopiramo, pregledamo in brišemo. Ponudbe lahko
razvrstimo po številki, kupcu ali datumu. Po teh kriterijih
lahko ponudbe tudi iščemo. Ponudbe lahko pregledamo na
ekranu, shranimo v datoteko ali izpišemo na tiskalnik.
Ponudbe lahko poknjižimo, ko je ponudba poknjižena, je ne
moremo več spreminjati. Prav tako lahko ponudbo
označimo, ji vnesemo klavzulo ali jo prenesemo na
dobavnico. Izpišemo lahko tudi zbirnik ponudb za določeno
časovno obdobje.
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Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
kopiranje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki ponudbe
razvrstitev po šifri kupca
razvrstitev po datumu ponudbe
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
označitev ponudbe
vnos besedila
prenos na dobavnico
rezervacija ponudbe
zbirnik ponudb
zbirnik za artikel
izhod
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Vnos glave ponudbe
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave ponudbe.

V oknu za vnos glave ponudbe vnašamo naslednje podatke:
• pri vnosu nove ponudbe zaporedno številko
• podatke o kupcu – šifro (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih
partnerjev), naziv ter naslov kupca, njegovo davčno
številko
• datum ponudbe
• veljavnost ponudbe
• način prodaje:
o 1 – davčnemu zavezancu
o 2 – končnemu potrošniku
o 3 – neobdavčen promet
o 4 – izvoz
o 5 – druge oprostitve
• klavzulo (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
klavzule dobimo šifrant klavzul)
• valuto (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
valute dobimo šifrant valut) in tečaj valute
 Vegatop d.o.o, 2001-06

188

Navodila za poslovanje
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Kopiranje glave ponudbe
S pritiskom na ikono za kopiranje poženemo kopiranje
ponudbe. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, ponudbo oziroma njeno glavo
skopiramo na novo ponudbo.

Pregled glave ponudbe
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave ponudbe. Podatki v tem oknu so enaki kot v
oknu za vnos glave ponudbe, vendar jih v tem oknu lahko
samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati. Če je
ponudba že poknjižena in pritisnemo ikono za popravljanje
se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih ponudb ne
smemo popravljati.

Brisanje ponudbe
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
ponudbe. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, ponudbo zbrišemo. Poknjiženih
ponudb ne moremo brisati! V primeru, da na poknjiženi
ponudbi pritisnemo tipko za brisanje, se nam odpre
opozorilno okno.

Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
ponudbah. Iščemo lahko po številki ponudbe, po kupcih, ali
po datumu. Način iskanje določimo z razvrstitvijo ponudbe.
Če imamo ponudbe razvrščene po številki se nam požene
iskanje po številki in letu ponudbe.

V polja za vnos vnesemo številko in leto ponudbe in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če ponudba z vnešeno številko
in letom obstaja, se bo kurzor v preglednici ponudb postavil
na iskano ponudbo, če pa taka ponudba ne obstaja, se bo
kurzor postavil na iskani številki najbližjo ponudbo.
Če imamo ponudbe razvrščene po kupcih, se nam požene
iskanje po šifri kupca.
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V polja za vnos vnesemo šifro kupca (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev) in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če ponudba za tega kupca
obstaja, se bo kurzor v preglednici ponudb postavil na prvo
ponudbo za tega kupca, če pa taka ponudba ne obstaja, se
nam odpre opozorilno okno.

Če imamo ponudbe razvrščene po datumu ponudbe, se nam
požene iskanje po datumu.

V polja za vnos vnesemo datum po katerem želimo iskati in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če ponudba za tak datum
obstaja, se bo kurzor v preglednici ponudb postavil na prvo
ponudbo za tak datum, če pa taka ponudba ne obstaja, se
kurzor postavi na takemu datumu najbližjo ponudbo.

Razvrstitev ponudb
Ponudbe so v preglednici lahko razvrščene po zaporedni
številki, šifri kupca ali po datumu ponudbe. S pritiskom na
eno od ikon za razvrstitev se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predogleda.
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Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Izberemo lahko tudi
izpis na »firma papir«. Vnešene podatke potrdimo s
pritiskom na gumb “V redu”, prekličemo pa s pritiskom na
gumb “Prekliči”.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.
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Knjiženje ponudbe
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
ponudbe. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, ponudbo poknjižimo. Knjiženje
ponudbo samo označi kot poknjiženo in je ne moremo več
popravljati.

Označitev ponudb
S pritiskom na ikono za označitev ponudbe, ponudba
označimo. Vsaka ponudba ima lahko tri oznake:
•
- ponudba ni označena
•
- ponudba je potrjena
•
- ponudba je končana
Označenost ponudbe vidimo v preglednici ponudb v stolpcu
“S” (status ponudbe).

Vnos besedila
S pritiskom na ikono za vnos besedila se nam odpre okno za
vnos besedila.
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Pri prvem popravljanju besedila se nam v okno za vnos
besedila vnese klavzula, ki smo jo na ponudbi izbrali.
Besedilo shranimo s pritiskom na gumb “V redu“,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči“.

Prenos na dobavnico
S pritiskom na ikono za prenos na dobavnico poženemo
prenos na dobavnico. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, ponudbo prenesemo na dobavnico.
Po končanem prenosu se nam odpre opozorilno okno z
navodili za nadaljnje delo.
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Rezervacija ponudb
S pritiskom na ikono za rezervacijo poženemo rezervacijo
ponudbe. Rezerviramo lahko samo poknjižene ponudbe. Če
pritisnemo na ikono na nepoknjiženi ponudbi se nam odpre
opozorilno okno.

Če je ponudba poknjižena, se nam odpre okno z
vprašanjem.

Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, ponudbo
rezerviramo. Rezervacija ponudbe nam v šifrantu artiklov
na vseh artiklih, ki jih ponudba vsebuje, naknjiži količine
kot rezervirane. Teh količin tako ne moremo prodati komu
drugemu. Ko artikle na ponudbi dobavimo, oziroma
opravimo storitve, ki so na ponudbi, moramo rezervacijo
ponudbe stornirati, da lahko napišemo dobavnico za artikle.
To storimo s pritiskom na ikono za rezervacijo. Če na
vprašanje

odgovorimo pritrdilno, se rezervacija stornira in lahko
napišemo dobavnico za artikle na ponudbi.

 Vegatop d.o.o, 2001-06

195

Navodila za poslovanje
Kadar je ponudba rezervirana, se to vidi na preglednici
ponudba v stolpcu “R” (rezervacija).

Zbirnik ponudb
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik ponudb za določenega partnerja
v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s pritiskom na
gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih
partnerjev). Če želimo izpis po postavkah na ponudbah,
izberemo možnost »Izpis po postavkah«.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Zbirnik za artikel
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. V polje »Artikel« vnesemo šifro artikla (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
artiklov).
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
ponudbe in se vrnemo v osnovni meni.
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Skupne vrednosti ponudb
S pritiskom na zavihek “Vrednosti”, se nam odpre okno s
skupnimi vrednosti ponudbe.

V oknu vidimo naslednje podatke:
• številko dokumenta
• prodajno vrednost
• osnovo in DDV za 8.5% DDV
• osnovo in DDV za 20% DDV ter
• maloprodajno vrednost
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Postavke na ponudbi
S pritiskom na zavihek “Postavke”, se nam odpre okno s
postavkami na ponudbi.

Vnos postavke na ponudbi
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V okno za vnos postavke na ponudbi vnašamo naslednje
podatke:
• šifro in vrsto zaloge artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• odstotek rabata in popusta
• davčno tarifo in stopnjo davka
• označimo lahko ali ima artikel dolgi opis in
• pri artiklih s sestavnico lahko označimo ali naj se leta izpiše na dokumentu.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na ponudbi
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na ponudbi. Podatki v tem oknu so enaki
kot v oknu za vnos postavke na ponudbi, vendar jih v tem
oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati.
Če je ponudba že poknjižena in pritisnemo ikono za
popravljanje, se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
ponudb ne smemo popravljati.

Brisanje postavke na ponudbi
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na ponudbi. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženi ponudbi ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženi ponudbi pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.
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Reverzi

Okno za reverze je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami, pod njo pa je preglednica z reverzi.
Namesto preglednice z reverzi lahko v spodnji del okna
dobimo skupne vrednosti za reverz ali postavke reverza. To
storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno.
V oknu za reverze lahko reverze dodajamo, popravljamo,
kopiramo, pregledamo in brišemo. Reverze lahko
razvrstimo po številki, kupcu ali datumu. Po teh kriterijih
lahko reverze tudi iščemo. Reverze lahko pregledamo na
ekranu, shranimo v datoteko ali izpišemo na tiskalnik.
Reverz lahko poknjižimo, ko je reverz poknjižen, ga ne
moremo več spreminjati. Prav tako lahko reverz vrnemo ter
izpišemo zbirnik reverzov za določeno časovno obdobje.
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Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
kopiranje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki reverza
razvrstitev po šifri kupca
razvrstitev po datumu reverza
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
storno reverza
zbirnik reverzov
zbirnik za artikel
izhod
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Vnos glave reverza
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave reverza.

V oknu za vnos glave reverza vnašamo naslednje podatke:
• pri vnosu novega reverza zaporedno številko
• podatke o kupcu – šifro (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih
partnerjev), naziv ter naslov kupca, njegovo davčno
številko
• datum reverza
• način prodaje:
o 1 – davčnemu zavezancu
o 2 – končnemu potrošniku
o 3 – neobdavčen promet
o 4 – izvoz
o 5 – druge oprostitve
• klavzulo (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
klavzule dobimo šifrant klavzul)
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.
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Kopiranje glave reverza
S pritiskom na ikono za kopiranje poženemo kopiranje
reverza. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, reverz oziroma njegovo glavo
skopiramo na nov reverz.

Pregled glave reverza
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave reverza. Podatki v tem oknu so enaki kot v
oknu za vnos glave reverza, vendar jih v tem oknu lahko
samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati. Če je
reverz že poknjižen in pritisnemo ikono za popravljanje se
nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih reverzov ne
smemo popravljati.

Brisanje reverza
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje reverza.
Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, reverz zbrišemo. Poknjiženih
reverzov ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženem reverzu pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.
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Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
reverzih. Iščemo lahko po številki reverza, po kupcih, ali po
datumu. Način iskanje določimo z razvrstitvijo reverza.
Če imamo reverze razvrščene po številki, se nam požene
iskanje po številki in letu reverza.

V polja za vnos vnesemo številko in leto reverza in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če reverz z vnešeno številko in
letom obstaja, se bo kurzor v preglednici reverzov postavil
na iskani reverz, če pa tak reverz ne obstaja, se bo kurzor
postavil na iskani številki najbližji reverz.
Če imamo reverze razvrščene po kupcih, se nam požene
iskanje po šifri kupca.

V polja za vnos vnesemo šifro kupca (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev) in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če reverz za tega kupca obstaja,
se bo kurzor v preglednici reverzov postavil na prvi reverz
za tega kupca, če pa tak reverz ne obstaja, se nam odpre
opozorilno okno.
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Če imamo reverze razvrščene po datumu reverza, se nam
požene iskanje po datumu.

V polja za vnos vnesemo datum po katerem želimo iskati in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če reverz za tak datum obstaja,
se bo kurzor v preglednici reverzov postavil na prvi reverz
za tak datum, če pa tak reverz ne obstaja, se kurzor postavi
na takemu datumu najbližji reverz.

Razvrstitev reverzov
Reverzi so v preglednici lahko razvrščeni po zaporedni
številki, šifri kupca ali po datumu reverza. S pritiskom na
eno od ikon za razvrstitev, se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predpregleda.
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Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Izberemo lahko
možnost izpisa na »firma papir«. Določimo lahko tudi ali
naj bo izpis s cenami ali brez. Vnešene podatke potrdimo s
pritiskom na gumb “V redu”, prekličemo pa s pritiskom na
gumb “Prekliči”.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.
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Knjiženje reverza
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
reverza. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, reverz poknjižimo. Knjiženje
reverza v šifrantu artiklov poveča zalogo na reverzu
artiklom, ki jih reverz vsebuje. Poknjiženega reverza ne
moremo več popravljati.

Storno reverza
S pritiskom na ikono za storno reverza poženemo storno
reverza. Storniramo lahko samo poknjižen reverz. Če
reverz, ki ga želimo stornirati še ni poknjižen, se nam odpre
opozorilno okno

v nasprotnem primeru se v spodnjem oknu pokažejo
postavke izbranega reverza.

 Vegatop d.o.o, 2001-06

209

Navodila za poslovanje

Postavkam, ki jih želimo stornirati moramo vnesti količino,
ki se stornira. To storimo tako, da pritisnemo ikono za
popravljanje. Odpre se nam okno za vnos količine.

V polje za vnos vnesemo količino, ki jo želimo stornirati.
Ko smo vsem postavkam vnesli količino za storniranje
pritisnemo na zavihek »Reverzi«. Odpre se nam okno z
vprašanjem. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, postavke, ki smo jim vnesli količino
storniramo. Naredi se nam nov reverz s storniranimi
količinami. Prvotni reverz dobi oznako:
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- reverz je v celoti storniran
- reverz je že bil storniran, vendar ne v celoti.

Zbirnik reverzov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik reverzov za določenega
partnerja v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Zbirnik za artikel
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. V polje »Artikel« vnesemo šifro artikla (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
artiklov).
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Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
reverze in se vrnemo v osnovni meni.
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Skupne vrednosti reverzov
S pritiskom na zavihek “Vrednosti”, se nam odpre okno s
skupnimi vrednosti reverza.

V oknu vidimo naslednje podatke:
• številko dokumenta
• prodajno vrednost
• osnovo in DDV za 8.5% DDV
• osnovo in DDV za 20% DDV ter
• maloprodajno vrednost
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Postavke na reverzu
S pritiskom na zavihek “Postavke”, se nam odpre okno s
postavkami na reverzu.

Vnos postavke na reverzu
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V oknu za vnos postavke na reverzu vnašamo naslednje
podatke:
• šifro in vrsto zalogo artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• odstotek rabata in popusta
• davčno tarifo in stopnjo davka
• označimo lahko ali ima artikel dolgi opis in
• pri artiklih s sestavnico lahko označimo ali naj se leta izpiše na dokumentu.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na reverzu
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na reverzu. Podatki v tem oknu so enaki
kot v oknu za vnos postavke na reverzu, vendar jih v tem
oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati.
Če je reverz že poknjižen in pritisnemo ikono za
popravljanje se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
reverzov ne smemo popravljati.

Brisanje postavke na reverzu
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na reverzu. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženem reverzu ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženem reverzu pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.
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Avansni računi

Okno za avansne račune je sestavljeno iz dveh delov: na
vrhu je orodjarna z ikonami pod njo pa je preglednica z
računi. Namesto preglednice z računi lahko v spodnji del
okna dobimo skupne vrednosti za račun ali njegove
postavke. To storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov
pod orodjarno.
V oknu za račune lahko račune dodajamo, popravljamo,
kopiramo, pregledamo in brišemo. Račune lahko razvrstimo
po številki, kupcu ali datumu. Po teh kriterijih lahko račune
tudi iščemo. Račune lahko pregledamo na ekranu, shranimo
v datoteko ali izpišemo na tiskalnik. Račune lahko
poknjižimo in prenesemo v evidence za DDV. Ko je račun
poknjižen, ga ne moremo več spreminjati.
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Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
kopiranje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki računa
razvrstitev po šifri kupca
razvrstitev po datumu računa
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
prenos v DDV knjigo
izhod

 Vegatop d.o.o, 2001-06

218

Navodila za poslovanje

Vnos glave avansnega računa
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave avansnega računa.

V oknu za vnos glave računa vnašamo naslednje podatke:
• pri vnosu novega računa zaporedno številko
• podatke o kupcu – šifro (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih
partnerjev), naziv ter naslov kupca, njegovo davčno
številko
• datum računa
• način prodaje:
o 1 – davčnemu zavezancu
o 2 – končnemu potrošniku
o 3 – neobdavčen promet
o 4 – izvoz
o 5 – druge oprostitve
• klavzulo (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
klavzule dobimo šifrant klavzul)
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.
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Kopiranje glave avansnega računa
S pritiskom na ikono za kopiranje poženemo kopiranje
avansnega računa. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, avansni račun oziroma njegovo
glavo skopiramo na nov avansni račun.

Pregled glave avansnega računa
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave avansnega računa. Podatki v tem oknu so
enaki kot v oknu za vnos glave avansnega računa, vendar
jih v tem oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo
spreminjati. Če je avansni račun že poknjižen in pritisnemo
ikono za popravljanje se nam odpre okno za pregled, ker
poknjiženih avansnih računov ne smemo popravljati.

Brisanje avansnega računa
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
avansnega računa. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, račun zbrišemo. Poknjiženih
avansnih računov ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženem avansnem računu pritisnemo tipko za brisanje,
se nam odpre opozorilno okno.
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Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
avansnih računih. Iščemo lahko po številki računa, po
kupci, ali po datumu. Način iskanja določimo z razvrstitvijo
avansnih računov.
Če imamo avansne račune razvrščene po številki se nam
požene iskanje po številki in letu avansnega računa.

V polja za vnos vnesemo številko in leto avansnega računa
in pritisnemo gumb “Poišči”. Če avansni račun z vnešeno
številko in letom obstaja, se bo kurzor v preglednici
avansnih računov postavil na iskani račun, če pa tak avansni
račun ne obstaja, se bo kurzor postavil na iskani številki
najbližji avansni račun.
Če imamo avansnega račune razvrščene po kupcih, se nam
požene iskanje po šifri kupca.

V polja za vnos vnesemo šifro kupca (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev) in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če avansni račun za tega kupca
obstaja, se bo kurzor v preglednici avansnih računov
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postavil na prvi avansni račun za tega kupca, če pa tak
avansni račun ne obstaja, se nam odpre opozorilno okno.

Če imamo avansne račune razvrščene po datumu avansnega
računa se nam požene iskanje po datumu.

V polja za vnos vnesemo datum po katerem želimo iskati in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če avansni račun za tak datum
obstaja, se bo kurzor v preglednici avansnih računov
postavil na prvi avansni račun za tak datum, če pa tak
avansni račun ne obstaja, se kurzor postavi na takemu
datumu najbližji avansni račun.

Razvrstitev avansnih računov
Avansni računi so v preglednici lahko razvrščeni po
zaporedni številki, šifri kupca ali po datumu avansnega
računa. S pritiskom na eno od ikon za razvrstitev se
preglednica razvrsti po vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana
vrsta razvrstitve je vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predpregleda.
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Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Vnešene podatke
potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”, prekličemo pa s
pritiskom na gumb “Prekliči”.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled pustimo in
se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.
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Knjiženje računa
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
avansnega računa. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, avansni račun poknjižimo. Knjiženje
avansni račun samo označi kot poknjiženega in ga ne
moremo več popravljati.

Prenos v DDV
S pritiskom na ikono za prenos v DDV se požene prenos v
DDV knjigo. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, se avansni račun prenese v DDV
knjigo.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
Račune in se vrnemo v osnovni meni.
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Skupne vrednosti avansnega računa
S pritiskom na zavihek “Vrednosti”, se nam odpre okno s
skupnimi vrednosti avansnega računa.

V oknu vidimo naslednje podatke:
• številko dokumenta
• prodajno vrednost
• osnovo in DDV za 8.5% DDV
• osnovo in DDV za 20% DDV ter
• maloprodajno vrednost
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Postavke na avansnem računu
S pritiskom na zavihek “Postavke”, se nam odpre okno s
postavkami na avansnem računu.

Vnos postavke na avansnem računu

 Vegatop d.o.o, 2001-06

226

Navodila za poslovanje
V oknu za vnos postavke na avansnem računu vnašamo
naslednje podatke:
• šifro in vrsto zalogo artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• odstotek rabata in popusta
• davčno tarifo in stopnjo davka
• označimo lahko ali ima artikel dolgi opis in
• pri artiklih s sestavnico lahko označimo ali naj se leta izpiše na dokumentu.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na avansnem računu
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na avansnem računu. Podatki v tem oknu
so enaki kot v oknu za vnos postavke na avansnem računu,
vendar jih v tem oknu lahko samo pregledamo in jih ne
moremo spreminjati. Če je avansni račun že poknjižen in
pritisnemo ikono za popravljanje se nam odpre okno za
pregled, ker poknjiženih avansnih računov ne smemo
popravljati.

Brisanje postavke na avansnem računu
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na avansnem računu. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženem avansnem računu ne moremo brisati! V
primeru, da na poknjiženem avansnem računu pritisnemo
tipko za brisanje, se nam odpre opozorilno okno.
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Premiki v drugo trgovino

Okno za premike je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami pod njo pa je preglednica s premiki.
Namesto preglednice s premiki lahko v spodnji del okna
dobimo skupne vrednosti za premik ali njegove postavke.
To storimo s pritiskom na enega od treh zavihkov pod
orodjarno.
V oknu za premike lahko račune dodajamo, popravljamo,
kopiramo, pregledamo in brišemo. Premike lahko
razvrstimo po številki, kupcu ali datumu. Po teh kriterijih
lahko račune tudi iščemo. Premike lahko pregledamo na
ekranu, shranimo v datoteko ali izpišemo na tiskalnik.
Premike lahko poknjižimo in izpišemo zbirnik. Ko je
premik poknjižen, ga ne moremo več spreminjati.
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Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
kopiranje
pregled
brisanje
iskanje
razvrstitev po številki premika
razvrstitev po šifri kupca
razvrstitev po datumu premika
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
zbirnik premikov
zbirnik za artikel
izhod
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Vnos glave premika v drugo trgovino
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave premika v drugo trgovino.

V oknu za vnos glave premika vnašamo naslednje podatke:
• pri vnosu novega računa zaporedno številko
• podatke o kupcu – šifro (s pritiskom na gumb poleg
polja za vnos šifre dobimo šifrant poslovnih
partnerjev), naziv ter naslov kupca, njegovo davčno
številko
• datum računa
• način prodaje:
o 1 – davčnemu zavezancu
o 2 – končnemu potrošniku
o 3 – neobdavčen promet
o 4 – izvoz
o 5 – druge oprostitve
• klavzulo (s pritiskom na gumb poleg polja za vnos
klavzule dobimo šifrant klavzul)
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.
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Kopiranje glave premika v drugo trgovino
S pritiskom na ikono za kopiranje poženemo kopiranje
premika. Če na vprašanje

dgovorimo pritrdilno, premik oziroma njegovo glavo
skopiramo na nov premik.

Pregled glave premika v drugo trgovino
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave premika. Podatki v tem oknu so enaki kot v
oknu za vnos glave premika, vendar jih v tem oknu lahko
samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati. Če je
premik že poknjižen in pritisnemo ikono za popravljanje se
nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih premikov ne
smemo popravljati.

Brisanje premika v drugo trgovino
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
premika. Če na vprašanje

dgovorimo pritrdilno, premik zbrišemo. Poknjiženih
premikov ne moremo brisati! V primeru, da na poknjiženem
premiku pritisnemo tipko za brisanje, se nam odpre
opozorilno okno.
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Iskanje
S pritiskom na ikono za iskanje poženemo iskanje po
premikih. Iščemo lahko po številki premika, po kupcu, ali
po datumu. Način iskanje določimo z razvrstitvijo
premikov.
Če imamo premike razvrščene po številki se nam požene
iskanje po številki in letu premika.

V polja za vnos vnesemo številko in leto premika in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če premik z vnešeno številko in
letom obstaja, se bo kurzor v preglednici premikov postavil
na iskani premik, če pa tak premik ne obstaja, se bo kurzor
postavil na iskani številki najbližji premik.
Če imamo premike razvrščene po kupcih, se nam požene
iskanje po šifri kupca.

V polja za vnos vnesemo šifro kupca (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih partnerjev) in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če premik za tega kupca obstaja,
se bo kurzor v preglednici premikov postavil na prvi premik
za tega kupca, če pa tak premik ne obstaja, se nam odpre
opozorilno okno.
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Če imamo premike razvrščene po datumu premika, se nam
požene iskanje po datumu.

V polja za vnos vnesemo datum po katerem želimo iskati in
pritisnemo gumb “Poišči”. Če premik za tak datum obstaja
se bo kurzor v preglednici premikov postavil na prvi premik
za tak datum, če pa tak premik ne obstaja se kurzor postavi
na takemu datumu najbližji premik.

Razvrstitev premikov v drugo trgovino
Premiki so v preglednici lahko razvrščeni po zaporedni
številki, šifri kupca ali po datumu premika. S pritiskom na
eno od ikon za razvrstitev se preglednica razvrsti po
vrstnem redu, ki ga želimo. Izbrana vrsta razvrstitve je
vidna z drugačno barvo ikone.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predpregleda.
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Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Vnešene podatke
potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”, prekličemo pa s
pritiskom na gumb “Prekliči”.
Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.
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Knjiženje premika v drugo trgovino
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
premika. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, premik poknjižimo. Knjiženje
razknjiži zalogo vsem artiklov, ki jih premik vsebuje in
premik označi kot poknjiženega, da ga ne moremo več
popravljati.

Zbirnik premikov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik premikov za določenega
partnerja v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
poslovnih partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Zbirnik premikov
S pritiskom na ikono za zbirnik se nam odpre okno za vnos
obdobja, za katerega želimo zbirnik.
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V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. V polje »Artikel« vnesemo šifro artikla (s
pritiskom na gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant
artiklov).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
Račune in se vrnemo v osnovni meni.
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Skupne vrednosti premika
S pritiskom na zavihek “Vrednosti” se nam odpre okno s
skupnimi vrednosti premika.

V oknu vidimo naslednje podatke:
• številko dokumenta
• prodajno vrednost
• osnovo in DDV za 8.5% DDV
• osnovo in DDV za 20% DDV ter
• maloprodajno vrednost
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Postavke na premiku v drugo trgovino
S pritiskom na zavihek “Postavke”, se nam odpre okno s
postavkami na premiku.

Vnos postavke na premiku
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V oknu za vnos postavke na premiku vnašamo naslednje
podatke:
• šifro in vrsto zaloge artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• odstotek rabata in popusta
• davčno tarifo in stopnjo davka
• označimo lahko ali ima artikel dolgi opis in
• pri artiklih s sestavnico lahko označimo ali naj se leta izpiše na dokumentu.
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na premiku
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na premiku. Podatki v tem oknu so enaki
kot v oknu za vnos postavke na premiku, vendar jih v tem
oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati.
Če je premik že poknjižen in pritisnemo ikono za
popravljanje se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
premikov ne smemo popravljati.

Brisanje postavke na premiku
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na premiku. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženem premiku ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženem premiku pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.

Premiki med vrstami zalog

Okno za premike je sestavljeno iz dveh delov: na vrhu je
orodjarna z ikonami pod njo pa je preglednica s premiki.
Namesto preglednice s premiki lahko v spodnji del okna
dobimo njegove postavke. To storimo s pritiskom na
zavihek pod orodjarno.
V oknu za premike lahko premike dodajamo, popravljamo,
pregledamo in brišemo. Premike lahko pregledamo na
ekranu, shranimo v datoteko ali izpišemo na tiskalnik.
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Premike lahko poknjižimo. Ko je premik poknjižen, ga ne
moremo več spreminjati.

Opis gumbov na orodjarni:
dodajanje
popravljanje
pregled
brisanje
predpregled tiskanja
shranjevanje v datoteko
tiskanje
knjiženje
izhod
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Vnos glave premika med vrstami zalog
S pritiskom na ikono za dodajanje ali popravljanje se nam
odpre okno za vnos glave premika med vrstami zalog.

V oknu za vnos glave premika vnašamo naslednje podatke:
• datum premika
• opombo
• vrsto zaloge in novo vrsto zaloge
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled glave premika med vrstami zalog
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled glave premika. Podatki v tem oknu so enaki kot v
oknu za vnos glave premika, vendar jih v tem oknu lahko
samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati. Če je
premik že poknjižen in pritisnemo ikono za popravljanje se
nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih premikov ne
smemo popravljati.

Brisanje premika med vrstami zalog
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
premika. Če na vprašanje
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odgovorimo pritrdilno, premik zbrišemo. Poknjiženih
premikov ne moremo brisati! V primeru, da na poknjiženem
premiku pritisnemo tipko za brisanje, se nam odpre
opozorilno okno.

Tiskanje
S pritiskom na eno od ikon za tiskanje se nam odpre okno
za izbiro nastavitev predpregleda.

Pri predpregledu in tiskanju v datoteko si lahko izberemo,
ali bomo izpisali vse ali samo določene strani, pri tiskanju
pa določimo še število kopij izpisa. Vnešene podatke
potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”, prekličemo pa s
pritiskom na gumb “Prekliči”.
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Če smo pritisnili ikono za predpregled, bomo izpis lahko
najprej pregledali na ekranu. V oknu za predpregled imamo
na vrhu sledečo orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikami
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
Če smo pritisnili ikono za tiskanje v datoteko, bomo izpis
shranili v datoteki. Pogovorno okno je standardno okno za
shranjevanje v okolju Windows. Uporaba je opisana v
priročniku za uporabo Windows operacijskega sistema.

Knjiženje premika med vrstami zalog
S pritiskom na ikono za knjiženje se požene knjiženje
premika. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, premik poknjižimo. Knjiženje
razknjiži zalogo vsem artiklom, ki jih premik vsebuje in
premik označi kot poknjiženega, da ga ne moremo več
popravljati.

Izhod
S pritiskom na ikono za izhod zapustimo program za
Račune in se vrnemo v osnovni meni.
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Postavke na premiku med vrstami zalog
S pritiskom na zavihek “Postavke”, se nam odpre okno s
postavkami na premiku.

Vnos postavke na premiku
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V oknu za vnos postavke na premiku vnašamo naslednje
podatke:
• šifro in vrsto zaloge artikla (s pritiskom na gumb
poleg polja za vnos šifre dobimo šifrant artiklov)
• naziv artikla
• količino in enoto mere
• prodajno ceno artikla
• novo vrsto zaloge
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “Shrani”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.

Pregled postavke na premiku
S pritiskom na ikono za pregled se nam odpre okno za
pregled postavke na premiku. Podatki v tem oknu so enaki
kot v oknu za vnos postavke na premiku, vendar jih v tem
oknu lahko samo pregledamo in jih ne moremo spreminjati.
Če je premik že poknjižen in pritisnemo ikono za
popravljanje se nam odpre okno za pregled, ker poknjiženih
premikov ne smemo popravljati.

Brisanje postavke na premiku
S pritiskom na ikono za brisanje poženemo brisanje
postavke na premiku. Če na vprašanje

odgovorimo pritrdilno, postavko zbrišemo. Postavke na
poknjiženem premiku ne moremo brisati! V primeru, da na
poknjiženem premiku pritisnemo tipko za brisanje, se nam
odpre opozorilno okno.
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Odpoklic konsignacije

Odpoklic konsignacije uporabimo takrat, kadar imamo v
trgovini blago na konsignaciji. Odpoklic naredimo za
določeno vrsto zaloge in za določenega dobavitelja. Pri
odpoklicu imamo možnost izdelati prejemni list. Odpoklic
pa lahko izpišemo po prodajnih ali nabavnih cenah.
Odpoklic se vedno naredi za obdobje, ki ga izberemo. Če
izberemo možnost, da bomo naredili prejemni list, se nam
prodaja za izbrano obdobje označi in ne odpoklica ne
moremo ponoviti. Tako se izognemo podvajanju podatkov
pri odpoklicu.

Prenos v saldakonte
Če v meniju prodaja izberemo »Prenos v saldakonte«, se
nam odpre okno za vnos obdobja.

V polja za vnos datumov vnesemo želeno obdobje in vnos
potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«. Prenos v
saldakonte se naredi po datumu računa.
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Prenos v KPO
Če v meniju prodaja izberemo »Prenos v KPO« se nam
odpre okno za vnos obdobja.

V polja za vnos datumov vnesemo želeno obdobje in vnos
potrdimo s pritiskom na gumb »Shrani«. Prenos v KPO se
naredi po datumu računa.
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Obračun

V podmeniju Obračun so naslednje izbire:
• Evidenca o prometu blaga
• Vrednost zaloge
• Zbirnik izdanih računov
• Zbirnik dobavnic
• Zbirnik ponudb predračunov
• Zbirnik reverzov
• Zbirnik premikov v drugo trgovino
• Zbirnik prejemnih listov
• Zbirnik storno prejemnih listov
• Zbirnik premikov iz druge trgovine
• Zbirnik zapisnikov
• Zbirnik konsignacijskih prejemnih listov
• Zbirnik storno konsignacijskih prejemnih listov
• Zbirnik konsignacijskih zapisnikov
• Poročilo o zaslužku
• Poročilo o finančni prodaji
• Prodaja po izdelkih
• Prodaja po skupinah
• Prodaja po partnerjih
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•
•

RVC po partnerjih
Nabava po skupinah

Ker so si okna za vnos obdobja za zbirnike in poročila
podobna, si bomo vnos obdobja pogledali pri zbirniku
računov:

V zgornji polji za vnos vnesemo začetni in končni datum
zbirnika. Če želimo zbirnik računov za določenega partnerja
v polje »Partner« vnesemo šifro partnerja (s pritiskom na
gumb poleg polja za vnos dobimo šifrant poslovnih
partnerjev).
Vnos podatkov potrdimo s pritiskom na gumb “V redu”,
prekličemo pa s pritiskom na gumb “Prekliči”.
Polje za vnos partnerja se pojavlja samo pri tistih izpisih,
kjer lahko zbirnik oz. poročilo dobimo za določenega
partnerja.
Po pritisku na gumb “V redu” se nam odpre okno za
predpregled V oknu za predpregled imamo na vrhu sledečo
orodjarno:

S pritiskom na posamezno ikono lahko izpišemo ves
dokument ali samo trenutno stran. Dokument si lahko
podrobneje pogledamo. Z ikonami za pomik se premikamo
med posameznimi stranmi dokumenta (če jih ima dokument
več). S pritiskom na ikono za konec predpregled zapustimo
in se vrnemo v program.
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Evidenca o prometu blaga
V evidenci o prometu blaga se nam izpišejo vsi dokumenti,
ki so se v obdobju zgodili. Po vrsti si dokumenti sledijo
takole: prejemni listi, storno prejemni listi, premiki med
trgovinami, zapisniki o spremembi cen, razbremenitve
popustov, dobavnice ali virmanski računi. V okno za vnos
moramo pri evidenci vnesti tudi vrsto zaloge (če želimo
izpis samo za eno vrsto zaloge) in vrednost začetne zaloge.

Vrednost zaloge
S tem izpisom dobimo trenutno vrednost zaloge. Za vsako
vrsto zaloge dobimo nabavno, prodajno in maloprodajno
vrednost in seštevek za celotno zalogo.

Zbirnik izdanih računov
S tem izpisom dobimo zbirnik izdanih računov. Če vnesemo
kupca, dobimo zbirnik samo za želenega kupca. Na zbirniku
dobimo naslednje podatke: številko dokumenta, kupca,
datum in valuto ter sledeče zneske: znesek dokumenta,
rabat, osnova za davek, davek in nabavno vrednost.

Zbirnik dobavnic
S tem izpisom dobimo zbirnik dobavnic. Če vnesemo
kupca, dobimo zbirnik samo za želenega kupca. Na zbirniku
dobimo naslednje podatke: številko dokumenta, kupca,
datum in valuto ter sledeče zneske: znesek dokumenta,
rabat, osnova za davek, davek in nabavno vrednost.

Zbirnik ponudb predračunov
S tem izpisom dobimo zbirnik ponudb,predračunov. Če
vnesemo kupca, dobimo zbirnik samo za želenega kupca.
Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko dokumenta,
kupca, datum in valuto ter sledeče zneske: znesek
dokumenta, rabat, osnova za davek in davek.
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Zbirnik reverzov
S tem izpisom dobimo zbirnik reverzov. Če vnesemo kupca,
dobimo zbirnik samo za želenega kupca. Na zbirniku
dobimo naslednje podatke: številko dokumenta, kupca,
datum in valuto ter sledeče zneske: znesek dokumenta,
rabat, osnova za davek in davek.

Zbirnik premikov v drugo trgovino
S tem izpisom dobimo zbirnik premikov v drugo trgovino.
Če vnesemo kupca, dobimo zbirnik samo za želenega
kupca. Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko
dokumenta, kupca, datum in valuto ter sledeče zneske:
znesek dokumenta, rabat, osnova za davek in davek.

Zbirnik prejemnih listov
S tem izpisom dobimo zbirnik prejemnih listov. Če
vnesemo dobavitelja, dobimo zbirnik samo za določenega
dobavitelja. Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko
dokumenta, dobavitelja, datum, bruto nabavno vrednost,
ocenitev, popust, rabat, odvisne stroške, neto nabavno
vrednost, maržo, prodajno vrednost, davek in maloprodajno
vrednost.

Zbirnik storno prejemnih listov
S tem izpisom dobimo zbirnik storno prejemnih listov. Če
vnesemo dobavitelja, dobimo zbirnik samo za določenega
dobavitelja. Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko
dokumenta, dobavitelja, datum, bruto nabavno vrednost,
ocenitev, popust, rabat, odvisne stroške, neto nabavno
vrednost, maržo, prodajno vrednost, davek in maloprodajno
vrednost.

Zbirnik premikov iz druge trgovine
S tem izpisom dobimo zbirnik premikov iz druge trgovine.
Če vnesemo dobavitelja, dobimo zbirnik samo za
določenega dobavitelja. Na zbirniku dobimo naslednje
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podatke: številko dokumenta, dobavitelja, datum, bruto
nabavno vrednost, ocenitev, popust, rabat, odvisne stroške,
neto nabavno vrednost, maržo, prodajno vrednost, davek in
maloprodajno vrednost.

Zbirnik zapisnikov
S tem izpisom dobimo zbirnik zapisnikov o spremembi cen.
Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko in datum
dokumenta ter vrednost o spremembi po nabavni, prodajni
in maloprodajni vrednosti.

Zbirnik konsignacijskih prejemnih listov
S tem izpisom dobimo zbirnik storno prejemnih listov. Če
vnesemo dobavitelja, dobimo zbirnik samo za določenega
dobavitelja. Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko
dokumenta, dobavitelja, datum, bruto nabavno vrednost,
ocenitev, popust, rabat, odvisne stroške, neto nabavno
vrednost, maržo, prodajno vrednost, davek in maloprodajno
vrednost.

Zbirnik storno konsignacijskih prejemnih
listov
S tem izpisom dobimo zbirnik storno prejemnih listov. Če
vnesemo dobavitelja, dobimo zbirnik samo za določenega
dobavitelja. Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko
dokumenta, dobavitelja, datum, bruto nabavno vrednost,
ocenitev, popust, rabat, odvisne stroške, neto nabavno
vrednost, maržo, prodajno vrednost, davek in maloprodajno
vrednost.

Zbirnik konsignacijskih zapisnikov
S tem izpisom dobimo zbirnik zapisnikov o spremembi cen.
Na zbirniku dobimo naslednje podatke: številko in datum
dokumenta ter vrednost o spremembi po nabavni, prodajni
in maloprodajni vrednosti.
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Poročilo o finančni prodaji
S tem izpisom dobimo vrednosti prodaje za določeno
obdobje. Na izpisu so neto vrednost, davek ter bruto
vrednost.

Prodaja po izdelkih
S tem izpisom dobimo vrednosti prodaje za posamezni
izdelek. Za vsak izdelek dobimo naslednje podatke: šifro,
naziv, prodano količino in prodajno vrednost.

Prodaja po skupinah
S tem izpisom dobimo vrednosti prodaje po skupinah. V
oknu za vnos lahko omejimo za katero skupino hočemo
poročilo. Za vsako skupino dobimo nabavno vrednost,
prodajno vrednost in vrednost z DDV.

Prodaja po partnerjih
S tem izpisom dobimo vrednosti prodaje po partnerjih. Za
vsakega partnerja dobimo prodajo ločeno po mesecih.

RVC po partnerjih
S tem izpisom dobimo zbir razlike v ceni (RVC) po kupcih.
Za vsakega kupca dobimo vrednost RVC in % RVC na
nabavno vrednost.

Nabava po skupinah
S tem izpisom dobimo vrednosti nabave po skupinah. V
oknu za vnos lahko omejimo za katere skupino hočemo
poročilo. Za vsako skupino dobimo nabavno vrednost,
prodajno vrednost in vrednost z DDV.
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DODATEK A-1
Težave ki lahko nastanejo pri izpisu zaloge. Izpis zaloge je
možen na dva načina, izpis trenutne zaloge, ali izpis zaloge
za želen dan.

Izpis trenutne zaloge :
Če se zaloga vodi po zadnjih, ali povprečnih cenah:
Pri tem izpisu program uporabi trenutno zalogo, ki je v
ceniku in jo pomnoži s trenutno količino, ki je v ceniku. Pri
tem je potrebno biti pozoren, da so vsi prejemi in izdaje
poknjiženi. V primeru da kateri dokument ni poknjižen,
podatki, ki so na njem ne bodo upoštevani pri izpisu zaloge.
Če naredimo več izpisov in med posameznimi izpisi
poknjižimo podatke se bo vrednost zaloge spremenila. Prav
tako se bo vrednost zaloge spremenila, če bo med
posameznimi izpisi potekala prodaja na blagajni, ki
pravtako upliva na spremembo količine v ceniku.
Če se zaloga vodi po FIFO metodi :
Tudi pri v tem primeru je potrebno biti pazljiv na knjiženje
dokumentov. Izračun zaloge pa poteka na drug način. Ker je
zaloga odvisna od zaporedja prevzemov in prodaje, se
izračun izvrši po datoteki v kateri so zapisani vsi prevzemi
in vse izdaje materiala. Cena na izpisu pa je povprečna cena
za vse izdelke. Pri fifo metodi lahko imajo enaki izdelki, ki
niso bili nabavljeni istočasno različno ceno. Razvrstitev
prejemov in izdaj pa je razvrščena po datumu knjiženja
dokumentov. V ceniku pa je vidna samo skupna količina
izdelkov ki so še na zalogi in zadnja cena za izdelke.

Izpis zaloge na dan :
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V tem primeru želimo izpisati zalogo na točno določen dan.
Tudi pri v tem primeru je potrebno biti pazljiv na knjiženje
dokumentov. Izračun zaloge pa poteka na drug način. Ker je
zaloga odvisna od zaporedja prevzemov in prodaje, se
izračun izvrši po datoteki v kateri so zapisani vsi prevzemi
in vse izdaje materiala. Potrebno je določiti način
razvrstitve podatkov. Podatki so lahko razvrščeni po datumu
knjiženja ali po datumu dokumenta.
V primeru če
knjiženje dokumentov ni potekalo v pravilnem vrstnem redu
se bosta izpisa razlikovala (če je bila prodaja izvedena pred
prevzemom). Velikokrat se pripeti, da prevzemi še niso
poknjiženi, ker čakamo še račun, da lahko naredimo točno
kalkulacijo, izdelke pa že izdamo. Tak način sicer ni
pravilen vendar se velikokrat primeri.
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