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1. Prehod na Euro, 2. del - navodila

Pri prehodu na Euro je za nekatere od računalniških programov predvideno „prehodno obdobje“. V tem 
času bodo vsi podatki v vseh programih še vedno v SIT, v EUR bodo le nekateri izpisi, vnosi in prenosi.

 Prehodno obdobje bo trajalo tako dolgo, kot boste sami želeli. Kaj vse morate opraviti pred dokončnim 
prehodom na Euro pa poglejte v prejšnjih navodilih (www.simam-info.si).

V nadaljevanju so navodila za vse programe, ki bodo imeli prehodno obdobje, preberite pa le navodila za 
programe, ki jih uporabljate.  Navodila veljajo le za prehodno obdobje. Pri dokončnem prehodu na Euro 
vam bomo podatke v vseh programih pretvorili v EUR, takrat boste dobili nova navodila.

1.      Maloprodaja  
Prvi delovni dan v januarju 2007 boste v programu „Maloprodaja / Razno / Nastavitve blagajne“ 

sami prestavili iz <Vnos v SIT, izpis v SIT> - 1 na  <Vnos v SIT, izpis v EUR> - 2.
Spremenil  se bo izpis računa, ki bo v EUR, prav tako pa morate v EUR vnašati  vrste plačil  (kreditna 

kartica, ček ...). V EUR bosta izpisani tudi „Rekapitulacija blagajne“ in „Rekapitulacija blagajne po dnevih“. Vsi 
ostali izpisi in vnosi ostanejo do nadaljnega v SIT (tudi cene).

2.      Fakturiranje  
V začetku leta 2007 boste verjetno še izpisovali račune za december 2006. Ti računi se seveda izpisujejo 

v  SIT.  Ko boste  izpisali  vse  takšne  račune,  boste  v  programu „Fakturiranje  /  Razno  /  Nastavitve 
fakturiranja“ sami prestavili iz <Vnos v SIT, izpis v SIT> - 1 na  <Vnos v SIT, izpis v EUR> - 2.

Spremenil se bo izpis računa, ki bo v EUR. Vsi ostali izpisi in vnosi ostanejo do nadaljnega v SIT (tudi 
cene).

3.      Saldakonti  
Prvi delovni dan v januarju 2007 boste v programu „Saldakonti / Razno / Nastavitev Saldakontov“ 

sami prestavili iz <Vnos v SIT, izpis v SIT> - 1 na  <Vnos v SIT, izpis v EUR> - 2. Nastaviti morate tudi 
„Saldakonti / Razno / Nastavitev virmanov“ in „Saldakonti / Razno / Nastavitev položnic“ - zaokroževanje na 0. 
Do nadaljnjega ne spreminjajte oznake valut v šifrantu vnašalcev (ostane Sit).

Spremenili se bodo izpisi in prenosi virmanov in položnic, ki bodo v EUR. Spremenil se bo tudi prenos 
izpiskov iz BankaNeta, Proklika, Ajpesa in prenos iz sistema BankArt. Ker bodo vsi ti izpiski že v EUR, jih bo 
program pred knjiženjem pretvoril v SIT.

4.      Blagajna  
Ni nobenih nastavitev.  Na podlagi  datuma program avtomatsko izpisuje  SIT ali  EUR.  Če uporabljate 

prenos v Saldakonte, v prehodnem obdobju ne prenašajte blagajniških izdatkov, ki so že v EUR. 
Če imate nastavljenih več valut, po novem letu valute EUR ne uporabljajte več, pač pa Eure vnašajte v 

valuto SIT. Pazite na tečaje (1 HRK = 0,14 EUR).

5.      Plače  
Poglejte dodatna navodila.
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