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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 se 
imenuje  ZRGD_2005_V1_7T.XLS  in  je  na  voljo  na  Ajpesovi  spletni  strani  (www.ajpes.si).  V 
datoteki ZRGD04.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.
*NOVO* V letošnjem letu smo pripravili program za avtomatsko izdelavo bilanc tudi za sp. Za 

podrobnejše informacije poglejte našo spletno stran, ali nas pokličite.

2. Zaključek leta

Kot vsako leto bo tudi letos potrebno zaključiti poslovno leto 2005. 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 2005. 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. 
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