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1. Prehod na Euro

Nekateri  naši  računalniški  programi  so  že  pripravljeni  na  prehod  na  euro,  ostali  bodo  pripravljeni 
pravočasno. S tem dopisom vam želimo predstaviti postopke, ki bodo potrebni za čim lažji prehod.

Prehod bo potekal v treh časovnih obdobjih.

1. obdobje – december 2006:
Zamenjali vam bomo naslednje programe: Maloprodaja, Fakturiranje, Saldakonti in Plače. Zamenjava 

programa Saldakonti je potrebna le za tiste, ki izpisujete ali prenašate plačilne naloge. Vsi programi bodo v 
decembru delovali enako kot pred zamenjavo. 

2. obdobje – januar 2007:
Prvi delovni dan v januarju 2007 boste zamenjane programe sami prestavili iz opcije <Vnos v SIT, izpis 

v SIT> na opcijo <Vnos v SIT, izpis v EUR>. Vsi podatki se bodo še vedno vnašali in vodili le v SIT. Za 
program Plače boste dobili dodatna navodila.

To obdobje bo trajalo tako dolgo kot boste sami želeli. Upoštevajte pa, da boste januarja 2007 še vedno 
prejemali  dokumente  pretežno v  SIT,  da  je  potrebno natrediti  inventure  v  SIT in  da  je  konec  januarja 
potrebno oddati DDV v SIT. Primeren datum za tretje obdobje je tako druga polovica januarja oz. začetek 
februarja 2007.

3. obdobje – februar 2007
Vse zneske v vseh programih bomo pretvorili v EUR. Pri tem bomo ohranili kopije vseh podatkov vseh 

programov tudi v SIT. Programe bomo prestavili iz opcije <Vnos v SIT, izpis v EUR> na opcijo <Vnos v 
EUR, izpis v EUR>. To pa ne velja za program Plače, za katerega boste dobili dodatna navodila.

Pozor! Vse podatke za leto 2006, ki jih ne boste vnesli do tretjega obdobja in jih boste potrebovali za 
izdelavo bilance 2006, boste morali od takrat vnašati 2x: v SIT in v EUR. Zato priporočamo prehod na tretje 
obdobje čim pozneje oz. takrat ko boste imeli poknjiženo večino dokumentov iz leta 2006.

Naročanje:
Podjetja s sklenjeno polno vzdrževalno pogodbo: spremembe so brezplačne in vam jih ni  potrebno 

naročiti. Sporočite nam le željeni datum za tretje obdobje.
Podjetja  s  sklenjeno  vzdrževalno  pogodbo  na  klic: spremembe  so  brezplačne,  plačate  le  stroške 

zamenjave programov in pretvorbe podatkov v EUR. Sprememb vam ni potrebno naročiti. Sporočite nam le 
željeni datum za tretje obdobje.

Podjetja brez pogodbe: cena spremembe za programe Maloprodaja, Fakturiranje, Saldakonti in Plače je 
75 EUR za vsak program in 38 EUR za vsak ostali program + stroški  zamenjave programov in pretvorbe 
podatkov v EUR. Spremembe programov Maloprodaja, Fakturiranje, Saldakonti  in Plače morate naročiti 
najpozneje do 30.11.2006, ostale programe pa do 31.12.2006.
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