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1. Bilance

Obvestilo  je  namenjeno  vsem,  ki  uporabljate  program za  avtomatsko  izdelavo  bilanc  iz
prometa glavne knjige.

Glede  na lansko  leto  v  samem programu ni  sprememb in  ga  lahko  uporabljate  kot  lani.
Spremenila pa se je Excelova datoteka, ki jo je potrebno oddati na Ajpes. Nova datoteka bo na
Ajpesovi spletni  strani (www.ajpes.si) na voljo v začetku marca. V datoteki  ZRGD2003.XLS je
potrebno spremeniti makra "Prenos letošnjih stanj" in "Prenos lanskih stanj" tako, da kažeta na
novo datoteko.

Vsi, ki niste vešči zahtevnejšega dela z Excelom, lahko spremembe naročite tudi pri nas.

2. Zaključek leta

Kot vsako leto bo tudi  letos potrebno zaključiti  poslovno leto 2004. Zaključek leta je
obvezen v programu »Glavna knjiga«, v programu »Saldakonti« pa ne. V obeh programih se
zaključek leta izvede avtomatsko s programom »Zaključek leta« na meniju »Promet«.

Po zaključku leta v programi »Saldakonti« več ne bo možno izpisovati knjige prejetih in
knjige izdanih računov in obračuna DDV za leto 2004. Če knjig niste izpisovali vsak mesec
sproti, jih obvezno izpišite pred zaključkom!

V obeh programih lahko knjižite dogodke novega poslovnega leta, čeprav predhodno
še ni zaključeno.

3. Varnostne kopije

Kljub  nenehnim  opozorilom  opažamo,  da  naše  stranke  slabo  skrbijo  za  varnostne
kopije  podatkov.  Pri  okvari  računalnika  se  tako  izkaže,  da  kopij  ni,  ali  pa  so  te  nepravilno
izdelane  in  zato  neuporabne.  Kopije  je  še  zlasti  potrebno  izdelati  pred  zaključkom  leta  v
računovodskih programih. Izdelavo varnostne kopije na CD lahko naročite tudi pri nas.

Cena izdelave varnostne kopije je ostala enaka lanski in je 18.000 Sit (oz. 26.000 Sit
za dvakrat kopirano na 2 CD-ja). Podjetja z vzdrževalno pogodbo imajo na navedeno ceno še
20% ali  10% popust.  Cena vsebuje vse stroške, razen potnih stroškov iz Ptuja oz. Slovenske
Bistrice.  Cena  velja  za  podatke  enega  podjetja  na  eni  lokaciji.  Za  računovodske  servise  in
podatke na več lokacijah (računalnikih) vam izdelamo posebno ponudbo.

Izdelavo varnostne kopije na CD lahko naročite po telefonu ali z naročilnico.  Naročila
in dodatne informacije 02 / 779-81-21.
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4. Prenos podatkov med Glavno knjigo in Saldakonti

Ugotavljamo, da nekatere stranke ne poznajo vseh možnosti,  ki  jih nudi programska
oprema našega podjetja. Tokrat  bomo opisali  možnosti,  ki  obstajajo za prenos podatkov med
Glavno knjigo in Saldakonti.

1.      Glavna knjiga z malimi saldakonti:   
Saldakonti se knjižijo istočasno s prometom Glavne knjige.
Prednosti: - cenovno najbolj ugodna varianta,

- preprosta uporaba.
Slabosti: - saldakonti so omejeni le na osnovne funkcije – izpis kartic, IOP in še nekaj 

  dodatnih izpisov,
- promet je v glavni knjigi knjižen analitično – daljše in manj pregledne kartice.

Primerno za manjša podjetja  - do 50 prejetih in izdanih računov na mesec.

2.      Ločena programa Saldakonti in Glavna knjiga:   
Promet se v Saldakonte knjiži s podatki o protikontih. Na podlagi teh se sestavi temeljnica, ki
se lahko izpiše in programsko prenese v Glavno knjigo (novo v letu 2004).
Prednosti: - preprosta uporaba,

- promet je v Glavni knjigi knjižen zbirno – krajše, bolj pregledne kartice.
Slabosti: - možnost vnosa do le 4 protikontov naenkrat.
Primerno za srednja podjetja pri katerih ista oseba skrbi za Glavno knjigo in Saldakonte.

3.      Ločeni programi Saldakonti, Glavna knjiga in Likvidiranje:  
Prejeti računi se knjižijo v poseben program Likvidiranje, ki je lahko povezan s programom
Knjiga  prejete  pošte.  Iz  likvidiranje  se  zbirno  prenašajo  v  Glavno  knjigo  in  analitično  v
Saldakonte.
Prednosti: - najbolj celovita rešitev.
Slabosti: - cena,

- nekoliko bolj zapletena uporaba.
Primerno za večja podjetja z velikim številom prejetih računov, kjer v računovodstvu dela več
oseb.

Dodatne informacije 02 / 779-81-21.

Lep pozdrav! Simam Info d.o.o.,
Zdenko Bernhard, univ. dipl. ing.
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