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*** 3.0.329 FAKTURIRANJE                      28.08.2018 
Novosti v programu: 

- Ob zagonu programa je dodana kontrola na davčno nepotrjene račune, torej na tiste račune, 

ki so bili plačani z gotovino, davčno potrjevanje pa ni uspelo. Tukaj se prikaže le 

obvestilo, uporabnik pa mora skozi glavni meni in poseben modul le ročno označiti te 

račune in jih potrditi na FURSu. 

- Pri izpisu računa / predračuna je dodano polje za prikaz naslova elektronske pošte 

partnerja. Ta se lahko prenese z copy / paste metodo in ob izboru »mail« v PDF predogledu 

prilepi na masko za pošiljanje pošte. Rešitev je začasna, naša želja je avtomatsko 

pošiljanje na naslov, ki ga imamo shranjenega v šifrantu partnerjev. 

 

 

*** 3.0.328 MATERIALNO POSLOVANJE                     18.08.2018 

Novosti v programu: 

- dodan nov modul za pregled prometa artiklov po šifri LOTa. Program naredi seznam vseh 

šifer lotov, uporabnik pa izbere (označi) željene in dobi kartico prometa z prejemom in 

izdajo. 

 

Manjše spremembe v programu: 

- šifrantu artiklov dodano hitro iskanje po nazivu ali šifri (radiobox kontrole) 

- šifrantu artiklov dodan gumb za prikaz cenika, ki se odziva tudi na ALT+C 

- v modul Pokazi_Cenik pri kreiranju izdajnice dodan še podatek o informativni MPC 

predelana funkcija Kontrola vnosa šifre DDV. Ta funkcija dela v odvisnosti od 

generalnih nastavitev. Če je tam vnesena šifra 0 (nič) pomeni nastavitev za DDV 

NEZAVEZANCA in vnos drugačne stopnje ni možen, v nasprotnem primeru pa (ko imamo 

prednastavljeno normalno stopnjo) šifre 0 ni možno več vnesti   

- v maski za izpis dobavnice je dodana nova kretnica (izpis za SLOVENIJO / TUJINO), ki v 

slednjem primeru navidezno na dokumentu postavi stopnjo DDV na nič  

 

 

*** 3.0.327 MATERIALNO POSLOVANJE                                  21.05.2018 
Novosti v programu: 

- dodan nov modul za izvoz (prenos) dobavnice v XLSX obliki. Ta se nahaja pod gumbom izpisi 

dobavnic v menijski opciji "Kreiranje e-dobavnice v XLSX obliki". V odvisnosti od želja 

in potreb partnerja se prenosna polja lahko po potrebi tudi spremenijo.  

Trenutno pa so izvoženi podatki naslednji: 

 POLJE    OPIS 

      1  Partner ID ( ID za DDV ) - text    Dobaviteljeva ID za DDV 

2  Document number - text            Številka vašega dokumenta odpremnice                   

 3  Date of document - date             Datum dokumenta odpremnice (01.03.18 00:00) 

      4  Position - number                   Številka pozicije na dokumentu         

 5  Order number - text                Številka naročilnice (če obstaja) 

        6  Barcode - text                     EAN koda izdelka                                      

 7  Quantity - number (3 dec )         Število kosov izdelka ( na 3 decimalke )         

 

 

*** 3.0.326 MATERIALNO POSLOVANJE                                  18.05.2018 
Novosti v programu: 

- dodan nov modul za pregled prejema / izdaje artiklov po šifri LOTa. Program naredi seznam 

vseh šifer lotov, uporabnik pa izbere (označi) željene in dobi kartico prometa. 

 

 

*** 3.0.325 GLAVNA KNJIGA                                   04.04.2018 
Manjše novosti v programu: 

SPREMEMBE  v  PROGRAMU  SPeCter  
 

Verzija      Modul         Datum 

 

Verzija 3.0  (spremembe po 1.1.2018) 
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- dodana možnost preklica zaključka poslovnega leta in prenosa teh podatkov v novo poslovno 

leto  

 

 

*** 3.0.324 FAKTURIRANJE                                  16.03.2018 
Manjše novosti v programu: 

- dodane so nove nastavitve v SPECTERxx.INI: 

o nova oblika računa: 

▪ 1 = materialno poslovanje - v Browse glavi imamo številko dobavnice iz 

materialnega poslovanja, datum, številko (opis) interne dobavnice 

▪ 2 = storitev 

▪ 3 = avtoservis 

▪ 4 = materialno poslovanje - v Browse glavi imamo številko (opis) interne 

dobavnice (ni prenosa iz materialnega poslovanja!) in datum interne dobavnice 

 

o nova nastavitev: RocDobavnica 

▪ D = številka dobavnice se vnaša ročno 

▪ N = številka dobavnice se prenaša iz materialnega poslovanja  

- v izpis računa so dodani še novi TRRji (sedaj imamo možnost določitve 8 TRR za obdelovano 

firmo) 

- v glavo računa je pred številko TRRja dodana še šifra IBAN   

  

 

*** 3.0.12 SPECTER 3 – GLAVNI MENI                                 13.02.2018 
Novosti: 

- dodana kretnica za določitev (dovoljenje) partnerja za uporabo programa skeniranja 

računovodske dokumentacije 

- vsaki firmi dodani še trije TRR (1-8) 

 

 

*** 3.0.11 SPECTER 3 – GLAVNI MENI                                 05.02.2018 
Popravki v programu: 

- popravek v modulu za kreiranje nastavitvene datoteke GENERAL v mrežnem delovanju. 

Kontrola na pravilnost se izvede samo enkrat, v primeru, da nastavitve ne obstajajo pa se 

v mrežnem  okolju prepišejo iz glavne podatkovne baze oziroma podat. strežnika. 

 

 

*** 3.0.3xx GLAVNA KNJIGA                                  01.01.2018 
Nov modul v programu:  

- Knjiženje v GK ima sedaj možnost prikaza Dnevnika knjiženja in prenosa izbranega zapisa 

nazaj v knjiženje 

 

 

*** 3.0.xxx PROGRAM SPECTER                                    01.01.2018 

Splošne spremembe 
- uporabljen nov prevajalnik, ki je predviden za delo z Windows 10 verzije 17xx in 

naprej. Ta se uporablja le za program SPECTER 3  

- za Windows 7 (ali XP) se še vedno uporablja stara verzija prevajalnika. Ker je osnovna 

programska koda v obeh verzijah enaka (različne so le nastavitve in nekatere grafične 

spremembe zaradi specifike samega operacijskega sistema) bomo lahko zadržali te 

verzije vse do ukinitve Windows 7 s strani Microsofta, oziroma dokler jih bodo naše 

stranke še uporabljale.  

- Nekatere nove funkcije pa bodo kljub vsemu delovale samo za Windows 10 (zaradi 

specifike samega operacijskega sistema), vendar s tem delo pod Windows 7 ne bo 

ogroženo ali kakorkoli spremenjeno.  

Za uporabnika z Windows 7 se s tem posegom za sedaj ne spremeni ničesar.  

- Popravljen prenos podatkov v Excelovo tabelo (Excel se ob zaključku prenosa / pregleda 

ni izbrisal iz spomina zato kreiranje nove tabele ni bilo možno) 

- Pri prenosu v Excel datoteko se ta sedaj shrani kot ".xlsx"  

- Dodan izpis v MS Word DOC format, ki avtomatski zažene Word (seveda, če je ta nameščen 

na vašem PCju) 

- Možnost določanja barve ozadja glavnega menija  

- Možno je DODAJATI novo firmo (verzija za računovodske servise!) 

- Datoteka z nastavitvami (GENERAL.DBF) se lahko bere lokalno ali mrežno v odvisnosti od                               

nastavitev v programu (glej nastavitve podatkov klienta, zavitek »Nastavitve«, rubrika 

»Pot do podatkovnih baz«) 
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- Zaradi prihajajočega zakona o varstvu podatkov je že v zagonski program dodan modul za 

vnos pristopne šifre. Sistemsko (glavno) šifro vam ob prvem zagonu ustvari pooblaščena 

oseba, naslednje lahko kreirate sami. 

- xxx 

-  

-  

-  

- Nov program Servis SPC 

   iz glavnega menija so umaknjeni gumbi za spreminjanje, dodajanje in izpis seznama  

komitentov. Ta del se sedaj upravlja z novim programom Servis SPC 

- iz glavnega menija je umaknjen gumbi za nadgradnjo podatkovnih baz. Ta se sedaj nahaja 

v novem programu Servis SPC 

- xxx 

 


