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*** 2.8.118 PROGRAM MP             08.11.2018 

MP – Blagajna     

FURS bo dne 10.11.2018 zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave 

(blagajne.fu.gov.si) v sistemu davčnih blagajn – vendar po novem šele ob 22.30 in ne 

zjutraj, kot smo mislili do sedaj.  

Zato smo pripravili novo verzijo programa, ki bo avtomatsko zamenjala pot do novega potrdila 

šele (in kadarkoli) po 11.11.2018. 

V tej avtomatski nadgradnji pa je dodan še nov komunikacijski (java) program za 

pošiljanje podatkov računa na FURS.  

 

 

*** 2.8.117 PROGRAM MP             05.11.2018 

MP – Blagajna     

FURS bo dne 10.11.2018 zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave 

(blagajne.fu.gov.si) v sistemu davčnih blagajn.  

Zato smo pripravili novo verzijo programa, katere prevzem preko interneta je obvezujoč za vse 

stranke! Spremembe so sledeče: 

- Avtomatsko se bo naložilo novo digitalno potrdilo »blagajne.fu.gov.si.cer« 

- Dne 10.11.2018 bo program sam zamenjal staro potrdilo in ga zamenjal z novim   

- V glavnem zagonskem meniju programa MALOPRODAJA je dodan nov modul za kontrolo naslova 

strežnika sistema davčnih blagajn, naziv davčnega potrdila sistema, ter naziv in podatki 

iz vašega digitalnega potrdila. Modul je namenjen kreiranju podpisne datoteke ob davčnem 

potrjevanju računov in z njim upravlja le pooblaščena oseba. Kakršnokoli poseganje v te 

podatke in nastavitve povezave do FURSovega sistema davčnih blagajn s strani 

nepooblaščene osebe se smatra za kršitev garancijske in vzdrževalne pogodbe, ki s takim 

posegom takoj preneha z veljavnostjo! 

 

 

*** 2.8.116 PROGRAM MP             22.10.2018 

MP – Blagajna     
- Nov modul za kontrolo datuma izdaje MP računov. Program kontrolira sistemski datum 

računalnika in datum izdaje računa in v primeru neskladja sporoči napako. Nadaljnje delo 

z izdajo računov ni možno, dokler se datuma ne uskladita!  
- Nov modul in sortiranje v dnevniku izdanih računov. Samemu tabelaričnemu pregledu je 

dodano polje »ura izdaje računa«, v meniju »Sortiranje« pa je možno tudi sortiranje po 

uri izdaje 
- Nov modul, ki lahko služi dodatnim analizam poslovanja: »Izpis števila izdanih računov« 

na določen dan v časovnem obdobju delovnega dne in sicer: od 7.-10.ure, 10.-12.ure, 12.-

14.ure, 14.-16.ure, 16.-18.ure, 18.-20.ure, ter seveda »SKUPAJ«. Izpis dobimo v modulu 

»DNEVNIKA IZDANIH RAČUNOV«, vendar le v primeru, da izvedemo sortiranje po datumu in uri 

izdaje računov in s tem interni logiki programa ukažemo kateri izpis naj kreira. Sam 

izpis vsebuje datum izdaje računov, število izdanih računov v omenjenem časovnem obdobju 

med 7. do 20. ure v intervalu po 2 ure, ter skupno število izdanih računov na ta dan. V 

drugi vrsti pa smo dodali še vrednost izdanih računov v posameznih časovnih obdobjih. 

 

MP – Arhiviranje   
- verzija 2.7.7: popravek za modul »Dearhiviranje«, ki sedaj pobriše tudi CDX ključe  

- verzija 2.7.8: dodan ZIP arhiv VSEH komitentov MP samo za tekoče poslovno leto                                       

- verzija 2.7.9: v ZIP arhiv dodan še imenik SKUPNI 

 

 

*** 2.8.115 PROGRAM MP             29.01.2018 

MP – Blagajna     

SPREMEMBE  v  PROGRAMU  SpeCter – MALOPRODAJA  
 

Verzija      Modul         Datum 

 

Verzija 2.8 (spremembe po 1.1.2018) 
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Nov modul za kontrolo zaloge pri izdaji blaga preko MP računov. Ta se sedaj zažene vsakič ob 

zaključku vnosa računa! (po izpisu na tiskalnik) in je potreben zaradi vseh možnosti 

stornacij in sprememb še nepotrjenega računa. 

 

MP – Glavni meni     
- Nov modul za pošiljanje arhivske datoteke ob zaključku dela. ZIP datoteka ima sedaj novo 

ime, ki vsebuje še poslovno leto iz katerega smo prenesli podatke  

FirmaMPxx_POSLETO_DDMMLLLL_URA.ZIP 

 

MP – Arhiviranje (2.7.5) 
- predelava vseh modulov arhiviranja / dearhiviranja zaradi nove oblike arhivske ZIP 

datoteke, ki vsebuje še poslovno leto 

 

 

*** 2.8.114 PROGRAM MP                                      22.01.2018 
Novi popravki v modulih:  

- Izpis kartice artikla (prejem / izdaja / komplet) 

- Izpis trenutne zaloge  

- Analitični izpis PREJEMA / IZDAJE artiklov v skladišče 

Napake niso vplivale na samo delo programa, nastale pa so zaradi uvedbe možnosti iskanja in 

sortiranja po naših posebnih znakih abecede oziroma šumnikih (ČŽŠ ĆĐ ...) 

 

 

*** 2.8.113 PROGRAM MP                                      03.01.2018 
Manjši popravek:  

- Odklenjen dostop do leta 2017 za potrebe izpisa in kontrole podatkov  
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*** 2.7.112 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                            20.12.2017 
Novi modul: »Prenos dobavnic (prevzemnega lista) iz lastne veleprodaje« 

- Za prenos dobavnic se najprej ustvari nova mapa na glavnem C disku z imenom 

\PrenosVPDobavnic\. Za lažje delo v to mapo presnamete priponke iz e-pošte, ki ste jih 

dobili kot sporočilo iz lastne veleprodaje. 

- V glavnem meniju »Knjiženje« imamo sedaj novo opcijo: »PREJEM  artiklov v skladišče - 

PRENOS iz lastne VP«. Ta najprej odpre prednastavljeno mapo \PrenosVPDobavnic\, uporabnik 

pa lahko tudi sam poišče ZIP datoteko iz drugih lokacij npr. USB ključka. Datoteka ima 

ime DOBxxxxxx (številka izdajnice iz veleprodaje) in je v kompresirani ZIP obliki. 

- Izberete dobavnico, ki jo želite uvoziti.  

- Program vam sporoči, da se bo izbrana dobavnica prenesla kot nov prevzemni list Pxxxxxx 

- V primeru, da ste dobavnico že prenesli, vam program to sporoči kot napako in uvoz ni 

možen 

- Poleg kreiranja prevzemnega lista pa se v šifrant maloprodaje prenese še naziv artikla, 

grupa artikla, nova nabavna cena, nova marža in nova maloprodajna cena. Tako imamo 

usklajen pogoj kreiranja novih artiklov in cenika na enem mestu (torej izdaja iz VP), vse 

poslovalnice pa sčasoma poenotijo šifrant artiklov in seveda tudi cenik. Zaradi teh 

opravil pa je šifrant artiklov »zaklenjen«, zato morate prev uvozom v prevzemne liste 

zapreti program MALOPRODAJA - BLAGAJNA! 

- V primeru, da artikel v lokalnem šifrantu ne obstaja, se ta avtomatsko doda  

 

 

 

 

 

*** 2.7.111 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                            11.12.2017 
Novi moduli v skupini »Pregled poslovanja po VSEH poslovnih enotah« 

- dodan modul »Finančni pregled PRODAJE iz MP Blagajn v določenem časovnem obdobju«. V tem 

pregledu si sami določimo časovno obdobje iskanja. 

- dodan modul »Finančni pregled PRODAJE iz MP Blagajn (po mesecih) za tekoče poslovno 

leto«. Tukaj program sam sortira blagajniške izkupičke za vse PE in jih predstavi v 

mesečnih kolonah od januarja do decembra. 

 

 

*** 2.7.110 PROGRAM MP                                      05.12.2017 
Spremenjen modul za avtomatsko kreiranje »Novega poslovnega leta« 

- Pri kreiranju novega poslovnega leta je dodana nova kontrola, ki preveri, ali v starem 

poslovnem letu še obstajajo davčno nepotrjeni ali nezaključeni računi. Dokler ti 

obstajajo, kreiranje novega poslovnega leta ni mogoče! 

 

 

*** 2.7.109 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                            29.11.2017 
Nov modul v skupini »Pregled poslovanja po VSEH poslovnih enotah« (želja uporabnika) 

- dodan modul Pregled najbolje prodajanih artiklov po VSEH PE« 

V izpisu dobimo prikaz prvih 30 najbolje prodajanih artiklov po vsaki PE 

Manjše (lepotne) spremembe v programu:  

- popravljen izpis seznama izdajnic (blagajniški zaključi, interne dobavnice...) 

- popravljen izpis seznama najbolje prodajanih artiklov za posamezno PE  

 

 

*** 2.7.108 PROGRAM MP                                     28.12.2017 
Manjše spremembe v programu:  

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

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

- popravljen prenos v Excel (povečana polja za DOBAVNICO) 

 

 

*** 2.7.107 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                            27.11.2017 
Manjše spremembe v programu:  

- Dodan prenos vračil v program Glavna Knjiga 

- Pregledu poslovanja / zaloge po vseh poslovnih enotah je dodan popravek / možnost 

pregleda po označenih artiklih (in ne samo po enem, kot do sedaj). Izpisu je dodano še 

Verzija 2.7 (spremembe po 1.1.2017) 
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opozorilo ali ima katera PE negativno zalogo, v tem primeru preverite kartico artikla ali 

pravilnost vnosa prevzemnih listov (kritični so predvsem datumi prevzema) 

 

 

*** 2.7.106 PROGRAM MP                                     06.11.2017 
Nov modul v programu:  

Iz verzije SPECTER 3 (ki je v pripravi zaradi sprememb v Windows 10) sem predelal 

funkcijo za iskanje podatkov. Ta sedaj upošteva tudi naše posebne znake abecede oziroma 

šumnike (ČŽŠ ĆĐ ...)         

 

 

*** 2.7.105 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                     30.10.2017 
Manjši popravek:  

- Popravljen izračun / prikaz sume izdanega računa (tipka F5) v primeru, da postavka 

vsebuje negativni znesek. Tu ne gre za popust, ampak za uveljavitve akcije, kupona ...  

- Dodano avtomatsko kreiranje pomožne podatkovne baze pri zagonu inventure 

 

 

*** 2.7.104 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                            25.11.2017 
Novi moduli (Pregled poslovanja / zaloge po VSEH poslovnih enotah - želja uporabnika) 

Določene verzije programa MP-Materialno poslovanje imajo sedaj možnost pregleda poslovanja po 

VSEH poslovnih enotah. Dodali smo novo opcijo v glavnem meniju: »Pregledi PE«, seveda je 

modul primeren le za firme z več poslovnim enotami  

- Prvi modul vsebuje Pregled prometa / zaloge za vse PE za določen (izbrani) artikel. Tako 

kot v karticah izberete artikel, določite časovno obdobje in program naredi izpis z 

količino in vrednostjo prejema in prodaje tega artikla po vseh PE 

 

 

*** 2.7.103 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                     08.10.2017 
Manjše spremembe v programu:  

- Ob zagonu MP-Blagajne je sedaj dodana kontrola in opozorilo če imamo v kadrovski evidenci 

zaposlenih prijavljenih več kot 5 aktivnih zaposlenih. Program ima za delo predvidenih 

samo 5 gumbov s katerimi izberemo trenutnega operativnega izdajatelja računov, če jih 

imamo v kadrovski evidenci več morate nepotrebne v šifrantu označiti za »neaktivne«. 

 

 

*** 2.7.102 PROGRAM MP                                            05.10.2017 
Nov modul v programu:  

25. maja 2018 se začne uporabljati evropska Splošna uredba o varstvu podatkov (General 

Data Protection Regulation – GDPR). Njene določbe pa se bodo morale neposredno 

uporabljati v vseh državah članicah EU. Ta za podjetja in druge organizacije, vključno z 

javnim sektorjem (zavezanci), prinaša nove obveznosti na področju zbiranja in obdelave 

(uporabe) osebnih podatkov, torej podatkov, ki se nanašajo na fizične osebe: naročnike, 

uporabnike, zaposlene, obiskovalce spletnih strani, udeležence nagradnih iger, prejemnike 

e-reklamnih sporočil in vse druge posameznike, s katerimi zavezanci prihajajo v stik – 

tudi za računovodske servise, ki upravljamo z osebnimi podatki (npr. plače). Magična 

beseda (za nas programerje) bo seveda beseda "sledljivost", zato bodo morali programi 

voditi časovno evidenco vseh sprememb osebnih podatkov ...  
 

Modul za evidentiranje sprememb je tako že vgrajen v program (in deluje, ter spremlja 

nekatere osnovne funkcije), z različnimi opcijami iskanja ter dodatnimi vnosi pa ga bomo 

opremili kasneje in po potrebi ... 

 

 

*** 2.7.101 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                            02.10.2017 
Novi popravki v modulih:  

- Avtomatski vpis ZNC v šifrant artiklov iz prevzema 

- Avtomatski vpis MPC/Marže v šifrant artiklov iz prevzema (ponovna rekalkulacija MP cen iz 

prevzemnih listov) 
 

Oba modula sedaj najprej pobrišeta stare vrednosti in nato vpišeta nove, pomembna pa sta za 

ponoven izračun in prenos MPC v cenik artiklov v primerih, ko smo ceno preko prevzemna 

dodatno popravljali! 

 

 

*** 2.7.100 PROGRAM MP                                                   24.9.2017 
Nov modul "Pregled podatkovnih baz« 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
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- Do sedaj je uporabnik ob spremembi strukture podatkovnih baz le te moral nadgraditi ročno 

z pritiskom na ustrezni gumb. V določenih primerih je bil tak način koristen, zadnje čase 

pa se je izkazal kot nepotreben. Zato ima »jubilejna 100 nadgradnja« vgrajeno logiko 

avtomatske posodobitve in spremembe podatkovnih baz, uporabnik pa je o tem le obveščen.  

 

 

*** 2.7.099 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          22.9.2017 
Nov modul "Pregled vračil / stornacij« 

- pripravili smo še dodaten izpis fakturne knjige: "pregled storniranih računov", ki bo 

imel vezo na originalni račun, v analitičnem pregledu pa se bosta izpisali obe verziji 

(stornirana in originalna z vsemi artikli) 

 

 

*** 2.7.098 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          22.9.2017 
Nov modul "Evidenca vračil / stornacij iz drugih PE"  

Popolnoma enak modul kot »Vnos vračil«, le da se številka računa ne preverja, obvezen pa je 

še vnos datuma računa in ure izdaje računa, ker se to ob potrditvi posreduje FURSu !!!  

Spet se kreira nov račun z novo številko, dolžnost trgovca je le, da vnese z negativno 

količino artikel, ki ga želi stornirati in zaključi račun z izpisom in davčno potrditvijo na 

FURSu 

Iskanje računa po prodanih artiklih tu sedaj nima pomena, saj nimamo podatkov o drugi 

poslovni enoti, zato je gumb začasno izključen 

 

 

*** 2.7.097 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          21.9.2017 
Spremenjen modul "Vnos vračil / stornacij"  

Ta je sedaj vključen v sam modul izdaje računa – gumb »Vnos vračil / strornacij«.  

Mnenje FURSa pri vračilu robe je sledeče:  

»V poslovni praksi je, da se pri vračilu blaga ZAHTEVA RAČUN za opravljen nakup, na katerega se veže vračilo, storno. 
Ko govorimo o kalu, razsipu, odpisu so računovodski predpisi jasni, vedno pa je potreben verodostojen dokument za 
vsak posloven dogodek (zapisnik o odpisu, kalu….)...« 

V samem programu je pri vračilu robe zato obvezen vnos številke računa (ki vam ga predloži 

stranka), program pa nato preveri v podatkovnih bazah ali ta račun res obstaja. Preverba se 

izvrši v arhivskih podatkih (zaključeni blagajniški računi) IN v podatkovnih bazah dnevno 

izdanih računov. Torej, zaključevanje blagajne ni več potrebno! 

 

V primeru, da JE račun najden, se kreira nova glava (številka) računa, vendar brez artiklov 

originalnega računa – kot smo to počeli do sedaj in je prineslo veliko zmede med uporabniki. 

Dolžnost uporabnika / trgovca je le, da vnese z negativno količino artikel, ki ga želi 

stornirati in zaključi račun z izpisom in davčno potrditvijo na FURSu 

 

V primeru, da račun NI najden, še enkrat preverite njegovo številko, lahko pa uporabite tudi 

modul za iskanje računa preko iskalnika (poseben gumb).  

 

 

*** 2.7.096 PROGRAM MP-MATERIALNO POSLOVANJE                         20.9.2017 
Manjše spremembe in popravki izpisov v programu:  

- V modul »Izpis trenutne zaloge artiklov« (vse opcije) je dodana nova možnost – pred 

izpisom lahko postavimo še dodatne parametre in sicer:  

o izpiši samo tiste artikle, ki imajo ZALOGO različno od 0 

o izpiši samo tiste artikle, ki imajo kakršenkoli PROMET različen od 0 – ne glede na 

vrednost zaloge (ta je lahko tudi 0) 

- Popravljeni izpisi (analitično in sumarno) prejema in izdaje artiklov v primeru 

sortiranja po nazivu in označevanja za izpis 

- Izpisu »Prometa po posameznem partnerju« dodana še sumarna vrednost prejete/izdane 

količine artiklov 

- Popravljen izpis zaloge v primerjavi z nastavitvami max./min./optimalne vrednosti v 

šifrantu artiklov. Uporabili smo že vrednosti, ki jih program samodejno obnovi ob zagonu, 

zato ponovno preverjanje ni potrebno.  

 

 

 

*** 2.7.095 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                     04.9.2017 
Popravek datuma izpisa datuma in ure na duplikatu izdanega računa  
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*** 2.7.094 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                     21.8.2017 
Popravek storniranega računa (izključena kontrola pri vnosu):  

- sedaj je možno dodati na storniran račun prodajo novega artikla. Sledljivost se bo 

dokazovala s posebnim izpisom fakturne knjige iz katere bo razvidno, da smo v tako 

kreiranem računu stornirali samo del prodaje, a mu hkrati dodali še nakup novih izdelkov  

 

 

*** 2.7.093 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                     20.8.2017 
Novi moduli: 

Pri davčni kontroli ene izmed naših strank je inšpektorica opazila, da so vračila robe 

izvedena brez "sledljivosti". Pa poglejmo njen dopis: 

"Na osnovi vaših pojasnil sklepam, da ne vodite sledljivosti storno računov.  Na storno račun mora biti narejena 
povezava ali naveden izdani račun, na katerem so bili zaračunani vrnjeni artikli.  

STORNO RAČUNOV: Izda se nov račun z ustreznimi negativnimi zneski. Sporočilo s podatki o izdanem dobropisu 
vsebuje podatke o prvotnem računu, ki se z dobropisom spreminja (oz. prvotnih računih, če se z dobropisom spreminja 
več računov) - številko ter datum in čas izdaje prvotnega računa. ..." 

 

Če prevedemo v slovenščino, VRAČILA robe davčna sploh ne priznava pa čeprav gre lahko tudi  

za okvarjen izdelek (npr. v paketu sveč ena ne gori ... ). Do sedaj smo take izdelke 

evidentirali z negativno količino kot nov poslovni dogodek (račun), ga prijavili FURSu in to 

je veljalo za pravilno dejanje.  

Tako imenovane sledljivosti pa seveda nismo imeli, saj smo vedno izvajali vračila in ne 

stornacije! Za nas sta to dva različna poslovna dogodka, za FURS pa očitno ne.  

 

Zato smo pripravili novo verzijo programa, katere prevzem preko interneta je obvezujoč za vse 

stranke! Spremembe so sledeče: 

- v modulu izdaje računov se onemogoči izdaja negativne količine. Tu samo izdajamo 

regularne račune! 

- blagajniške datoteke DNEVNA1 in BLAGAJ1 imata nova polja: 

ST_RACUN, ST_DATUM, ST_URA ki nam služijo za evidenco sledljivosti. Tu so shranjeni 

podatki o originalnem računu, ki ga želimo stornirati, te podatke pa tudi pošiljamo FURSu 

v potrditev!   

 

Dodan je nov modul »MP BLAGAJNA - vnos VRAČIL / STORNACIJE« 

NAVODILO! 

1. Ko pride stranka z vračilom robe, mora imeti originalni račun, saj brez številke   

   originalnega računa stornacija ni možna (beri "sledljivost").  

   - Ker vsi vemo, da to včasih ni možno, lahko račun, ki ga storniramo, poiščemo preko     

     iskalnega sistema.  

   - V polje za vnos številke računa je prednastavljena že šifra poslovne enote, blagajne in   

     prazna številka računa npr.: 01-01-1700000. Če vnesemo številko računa, ki ga je   

     prinesla stranka in ga želimo stornirati – ali pritisnemo tipko ENTER – se nam bo   

     pokazal seznam vseh izdanih računov.  

   - V primeru, da smo že vnesli pravilno številko računa, se bo seznam avtomatsko postavil  

     na to številko, uporabite pa lahko tipko F5, s katero se nam prikažejo podatki in  

     kosovnica tega računa  

   - Izbor računa potrdimo z tipko ENTER, gumbom ali klikom miške 

 

2. V primeru ko stranka želi vrniti robo brez originalnega računa, lahko uporabite gumb 

   »POIŠČI RAČUN PO ARTIKLU«. Iščemo lahko po šifri ali nazivu artikla. Prikazal se vam bo   

   seznam izbranega artikla po vseh računih 

       - Poiščete / izberete račun in ga potrdite z tipko ENTER, gumbom ali klikom miške 

 

3. Ob pritisku na gumb »STORNIRAJ« se bo KREIRAL NOV RAČUN z negativnimi zneski in se     

   shranil v podatkovno bazo dnevno izdanih računov. Program se sam vrne v dnevno izdajo   

   računov kjer takoj opazimo, da je zadnji račun naša stornacija pripravljena kot nov    

   račun.  Tega lahko nato poljubno popravljamo, vendar z nekaterimi predpisanimi    

   omejitvami!  

- ne morete dodajati novega artikla! 

- količina stornacije je lahko enaka ali manjša od količine v originalnem računu 

- v primeru, da gre za delno stornacijo, artikle, ki jih ne želimo stornirati,   

  preprosto pobrišemo! 

 

4. zaključimo / izpišemo račun. S tem ga tudi davčno potrdimo, v poročilu FURSu pa se   

   pošljejo tudi podatki o originalnem računu 
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5. na novem računu (dobropisu) je dodana še vrstica, ki izpiše na kateri račun se vračilo   

   oziroma stornacija nanaša. Izpiše se številka in datum izdaje originalnega računa  

 

 

 

*** 2.7.092 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          16.8.2017 
Sprememba podatkovnih baz: 

- blagajniške datoteke DNEVNA2 in BLAGAJ2 imata nova polja 

ST_RACUN  C13   

ki smo jih uvedli zaradi t.i. »sledljivosti«  

V to polje se shrani številka originalnega računa, ki ga storniramo. V ta namen je bil 

spremenjen tudi modul za izdajo računa. 

 

Primer 1 – stornacija zapisa v trenutnem računu: 

 Račun  01-01-170001 

  +1 kos artikel_1 

  -1 kos artikel_1 v ST_RACUN se zapiše 01-01-170001 

 

Primer 2 – stornacija zapisa v že izdanem računu 01-01-170001: 

 Račun  01-01-170001 

  +1 kos artikel_1 

 Ob stornaciji se kreira nov račun 

 Nov Račun 01-01-170255 

  -1 kos artikel_1 v ST_RACUN se zapiše 01-01-170001 

 

 

*** 2.7.091 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          31.7.2017 
Novi (ali dopolnjeni) pregledi: 

- Modul za »Predložitev elektronsko vodenih podatkov FURSu« (virtualna blagajna) sedaj 

upošteva tudi datumsko omejitev in pri kreiranju  

o - IZPIS RACUNI GLAVE.TXT 

o - IZPIS RACUNI POSTAVKE.TXT 

zbere samo izdane račune v podanem časovnem okviru. 

- V glavnem meniju »DDV« smo v pregledu fakturne knjige ločili tudi vse izdane račune: 

o Izpis FAKTURNE KNJIGE - ZBIRNO 

o Izpis FAKTURNE KNJIGE - ANALITIČNO 

Prejšnjemu izpisu smo dodali še seznam kosovnice prodanih artiklov  

 

 

*** 2.7.090 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          27.7.2017 
Novi (ali dopolnjeni) pregledi: 

- V dnevniku izdanih računov je dodan nov sort po znesku, ki so manjši od 0 (vračila) 

- V glavnem meniju »DDV«, sta dodana nova pregleda fakturne knjige: 

o Izpis FAKTURNE KNJIGE - VRAČILA ZBIRNO 

Praktično enak izpis kot pri pregledu po izdanih računih, le da tu omejimo pregled 

na zneske manjše od nič (vračila) 

o Izpis FAKTURNE KNJIGE - VRAČILA ANALITIČNO 

Prejšnjemu izpisu smo dodali še seznam kosovnice prodanih artiklov  

 

 

*** 2.7.089 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          06.4.2017 
Manjše spremembe v programu:  

- popravek v izpisu računa na A4 format (iz arhiva). Napaka se je »prikradla« ob uvedbi 

možnosti vnosa in izpisa poljubnega dodatnega besedila. 

 

 

*** 2.7.088 PROGRAM MP-Materialno poslovanje-Inventura                   27.3.2017 
Navodila za »Prenos zaključene inventure v novo poslovno leto«  

- Ko zaključite z inventuro je možno prenesti stanje v novo poslovno leto. Modul  

se nahaja v glavnem meniju »Inventura« in je popolnoma avtomatski, uporabnik samo potrdi 

datum opravljene inventure (npr. 31.12.2016), datum prenosa v nov prevzemni list (npr. 

01.01.2017) in številko prevzemnega dokumenta (npr. P000001) 

Manjše spremembe v programu:  

- Prednastavljena številka prevzemnega lista s stanjem inventure je sedaj P000001 

- Prevzemni list s stanjem inventure se avtomatsko označi kot otvoritveno stanje. To oznako 

potrebujemo pri nekaterih računovodskih pregledih. 
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*** 2.7.087 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                          21.3.2017 
Manjše spremembe v programu:  

- Izpisu računa na POS tiskalnik (v primeru, da tiskamo še naslov stranke) je dodana še 

davčna številka (če ta obstaja) 

- Popravljena pozicija izpisa QR kode na A4 računu 

- Dodano (popravljeno!) shranjevanje poljubnega dodatnega besedila na A4 računu 

- Maski za vnos poljubnega dodatnega besedila na A4 računu je dodana možnost priključitve 

besedila iz šifranta dodatnih besedil (POZOR! Velja samo za izpis računa v A4 formatu, 

saj na POS tiskalniku za tako dolge tekste ni prostora!) 

To pa pomeni, da lahko A4 računu dodajamo poljubna besedila, ki smo jih predhodno 

kreirali v šifrantu besedil. Za delo z besedili imamo nekaj možnosti: 

o V primeru, da pustimo šifro dodatnega besedila na 0 (nič), se bo v glavo računa 

izpisalo naše vneseno besedilo iz polj, na zaključku računa pa prednastavljeno 

besedilo iz šifranta. Preverite nastavitve v šifrantu besedil! 

o V primeru, da v šifrantu besedil ne označimo nobenega besedila kot 

prednastavljenega, lahko izberemo za vsak račun svoje besedilo, ki ustreza stranki 

oziroma našim pogojem poslovanja. V polje dodatnih besedil na računu le vnesite 

šifro in s tem je delo zaključeno. Tako smo dosegli večjo stopnjo fleksibilnosti 

pri kreiranju A4 računov.  

 

 

*** 2.7.086 PROGRAM MP-BLAGAJNA                                         10.3.2017 
Novi (ali dopolnjeni) pregledi: 

- V modulu »Pregled prodanih artiklov« se sedaj prikaže seznam artiklov, ki jih želimo 

pregledati. Označimo lahko posamezen ali vse artikle. Izpisu je dodan delni seštevek 

količine in vrednosti po posameznem artiklu. 

- V modulu »Pregled fakturiranih storitev« se sedaj prikaže seznam artiklov / storitev, ki 

v šifrantu označeni kot trgovska storitev. Označimo lahko posamezno ali vse storitev. 

Izpisu je dodan delni seštevek količine in vrednosti po posamezni storitvi. 

- Izpisu »Pregled prodanih artiklov s popustom« je dodan delni seštevek količine in 

vrednosti popusta po posameznem artiklu. 

- Izpisom po posameznemu prodajalcu so dodane delne vsote seštevka količine in vrednosti 

prodaje po posameznem artiklu. 

- Lepotni popravki v ostalih izpisih / modulih: Pregled izdanih računov po partnerjih, 

Pregled neplačnikov, Vnos plačil negotovinskih računov, Pregled izdanih negotovinskih 

računov za vse PE, Pregled izdanih računov proračunskim uporabnikom, Kontrolni izpisi 

knjiženja podatkov, Pregledi obračunanega DDV 

 

 

*** 2.7.085 PROGRAM MP-Materialno poslovanje                            20.2.2017 
Manjše spremembe v programu:  

Nujen tehnični popravek v izračunu zadnje nabavne cene v modulu odjave konsignacije, ki pa ni 

vplival na delovanje in izračun ZNC v programu. 

 

 

*** 2.7.084 PROGRAM MP-Materialno poslovanje                            17.2.2017 
Nov modul: PREGLED ODJAVE PRODANIH ARTIKLOV 

V primeru, da imamo v svojem podjetju hkrati maloprodajo in veleprodajo, se konec meseca 

izvrši t.i. odjava prodanih artiklov iz MP, v veleprodaji pa se za prodano blago kreira na 

ustreznem skladišču odjava oziroma izdajnica (in kasneje v postopku še račun).  

Nov modul se nahaja v glavnem meniju programa Materialno poslovanje »Pregledi MP« pod »Izpis 

trenutne zaloge artiklov«. Postopek je sledeč: 

- Izberemo zadnjo opcijo »Izpis IZDAJE artiklov iz skladišča« 

- Izberemo (označimo) artikle  

- Določimo časovno obdobje izpisa (npr. zadnji mesec) 

- V polju »Oblika izpisa« izberemo zadnjo »K = Sumarna odjava naše konsignacijske prodaje«  

- Ko pregledamo izpis lahko shranimo prenosno datoteko za uvoz v program MATERIALNO 

POSLOVANJE VP na disk ali prenosni medij (USB) 

 

 

*** 2.7.083 PROGRAM MP-Materialno poslovanje                            01.2.2017 
Nov modul: ANALIZA POSLOVANJA 

Modul se nahaja v glavnem meniju programa Materialno poslovanje »Pregledi«, trenutno pa je na 

voljo opcija: 



 9 

- Izpis najbolj prodajanih artiklov (trenutno samo za eno – torej osnovno poslovno enoto) v 

izbranem časovnem obdobju 

 

 

*** 2.7.082 PROGRAM MP             26.1.2017 

   MP – Glavni meni     
Manjše spremembe v programu: 

- Dodan modul za preverjanje pristopnega gesla v glavni meni. Uporabnik in geslo se 

shranita in ga zato ni potrebno več vnašati v programe Materialno poslovanje in Blagajna 

- Modul za določitev pristopnih gesel je sedaj prestavljen v glavni meni programa, upravlja 

pa ga le pooblaščena oseba, ki vzdržuje program. 

Ostale spremembe: 

- Pri vnosu novega partnerja (kupca) skozi program MP Blagajna je dodana kontrola na poštno 

številko. Seznam krajev se torej prikaže na ekranu in nam ga ni potrebno iskati »na 

pamet«. 

 

 

*** 2.7.081 PROGRAM MP             01.1.2017 

   MP – Glavni meni     
Dodan nov modul za avtomatsko kreiranje novega poslovnega leta. 

1. Uporabnik izbere novo poslovno leto s pritiskom na gumb »Poslovno leto« 
2. Vnese letnico novega poslovnega leta in potrdi namero o kreiranju  
3. Kreirajo se prazne podatkovne baze 
4. Avtomatsko se prepišejo pomembni šifranti (artikli, partnerji, nastavitve …) 
5. Kreira se glava prvega prevzemnega lista, ki nam služi za prenos inventure  
6. Nastavijo se vsi števci (blagajna, prevzemi, izdaje) 
7. Po potrebi pa lahko še vedno poženete program »Materialno poslovanje« in v glavnem meniju 

»Šifranti« izberete opcijo »Prepis šifrantov iz poslovnega leta xxx (2016)« v primeru, da 

ste po odpiranju novega poslovnega leta v staro poslovno leto vnesli še nove artikle ali 

partnerje 

 

    Spremenjene podatkovne baze FIRME 

- dodana registrska številka za prijavo delavca na ZZZS oziroma M4 za ZPIZ (C10) 

- razširitev bančnih podatkov na 5 TRR-jev (do sedaj 2)  

- dodana oznaka za vrstni red TRR, ki se bodo izpisali na računu (npr. 3, 1, 2 ...) 

- dodana oznaka, kateri TRR uporabljamo na izpisu plačinih nalogov.  

 

    Ostale spremenjene delovne podatkovne baze: 

- seznam poštnih številk in krajev (številka pošte povečana na C10) 

- seznam partnerjev (številka pošte povečana na C10) 

- seznam partnerjev (dodana matična številka – potrebna pri eRačunih / UJP) 

- seznam dobavnic MATZAL (glave) sedaj vsebuje še oznako za označitev otvoritvenega stanja 

 

    Ostale novosti in spremembe v programu: 

- V generalnih nastavitvah lahko sedaj izberete možnost predogleda kreiranih dokumentov z 

Adobe Readerjem.  

o RTF oblika (MS Word) 

o PDF oblika (notranji – privzeti pregledovalnik) 

o PDF oblika (Adobe Reader, ki pa mora biti inštaliran na vašem računalniku) 

- Dodan modul za označitev poljubnega prevzemnega lista kot »otvoritveno stanje« v 

materialnih evidencah zaloge. Ponavadi gre za prenos stanja inventure iz prejšnjega leta. 

Modul je dostopen v programu Materialno poslovanje, meni »Knjiženje - OZNAČI prevzemni 

list kot OTVORITVENO stanje«  

- Popravek v izpisu rekapitulacije opravljenih inventur. Sedaj imamo možnost izpisa celotne 

inventure ali samo rekapitulacije. 

- Popravljen izpis »Seznama opravljenih inventur za vse PE« zaradi oznake prevzemnice, ki 

je označena kot otvoritveno stanje 

- Zaradi novega polja »matična številka« v šifrantu partnerjev je popravljena struktura XML 

datoteke za kreiranje in prenos eRačuna na portal UJP. Podatek se skriva v: 

<VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja> 

<PodatekPodjetja>' + xMATICNA  + '</PodatekPodjetja>' 

- Zaradi novega polja »matična številka« v šifrantu partnerjev je popravljen tudi vnos 

novega partnerja skozi program Blagajna.  
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*** 2.6.080 PROGRAM MP             01.10.2016 

   MP – Blagajna   
Dodan nov modul za izbris poslovnega prostora / blagajne. Ta je pripet na gumb pri zagonu POS 

blagajne, vendar je za uporabnika izključen in ga lahko požene samo skrbnik programa oziroma 

pooblaščeni vzdrževalec ! 

 

 

*** 2.6.079 PROGRAM MP             01.07.2016 

   MP – Blagajna   
Nov modul za kreiranje izpisa t.i. »virtualnih blagajn«, ki z uveljavitvijo sprememb zakona 

(glej UL štev. 18 z dne 4.3.2016, Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za 

računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informac. sistema ter 

vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov) stopi na veljavo 1.7.2016.  

 
Za potrebe poročanja FURSu imate sedaj v glavnem meniju programa MP Blagajna: 

➔ glavni meni: Blagajna  

➔ Kontrolni pregledi blagajne  

➔ Predložitev elektronsko vodenih podatkov FURSu  
nov modul, ki kreira (po vnosu datumske meje) tekstualne datoteke s polji kot jih 

predpisuje »Pravilnik …« 

 

Kreirata se dve datoteki, ki se nahajata na imeniku C:\SPC\SPECTER2\BAZE\BAZEMPxx\DURS  

z imeni: 

- IZPIS RACUNI GLAVE.TXT 

- IZPIS RACUNI POSTAVKE.TXT 

 

Vsaka posamezna datoteka se pokaže tudi na ekranu v windows programu »Beležnica« in služi 

le za ogled in kontrolo, zato ta program preprosto zapremo.  

Na POS tiskalnik pa bomo dobili kontrolne kode, ki jih moramo posredovati ob pregledu 

FURSovih inšpektorjev. Izpis na POS tiskalnik vsebuje glavo davčnega zavezanca, matično 

in davčno številko, datumsko obdobje izpisa, nato pa še število zapisov v vsaki datoteki, 

ter MD5 in SHA-1 kode, ki smo jih dobili iz podatkov kontrolnih txt datotek. 

 

TXT datoteki lahko seveda prepišete na drug imenik, USB napravo ali zapečete na CD. 

 

 

*** 2.6.078 PROGRAM MP             27.06.2016 

   MP – Glavni meni - MP – Blagajna   
Zaradi uveljavitev sprememb v t.i. »virtualni blagajni«, ki stopi na veljavo 1.7.2016 so 

spremenjene blagajniške datoteke DNEVNA1 in BLAGAJ1. Ti imata novi polji, ki sta potrebni za 

pravilno kreiranje izpisa virtualne blagajne: 

- datum in ura naknadnega potrjevanja računov 

Ob zagonu programa se uporabniku prikaže obvestilo, da za nadaljnje delo potrebujemo novo 

strukturo podatkovnih baz. Uporabnik mora samo pritisniti v zgornji orodni vrstici 

gumb "PREGLED BAZ MP« in program bo sam izvedel potrebne posodobitve! 

 

 

*** 2.6.077 PROGRAM MP             13.06.2016 

   MP – Glavni meni - Oddaljena pomoč 
- Dodan je nov program za zagon opcije oddaljene pomoči. Ob pritisku na gumb lahko 

uporabnik (in izvajalec oddaljene pomoči) izbereta privzeti notranji program (ta je 

brezplačen) ali »klasični« TeamViewer QS (ta pa ob pogosti uporabi začne uporabljati 

časovne omejitve dela!), ki pa je še vedno na razpolago kot dodatna opcija. 

- V glavni meni programa SPECTER MP je dodana vrstica za »Izklop / Vklop grafičnih tem 

sistema windows« (gumbi, prikaz slike na ozadju programov). S tem izklopom lahko občutno 

povečamo hitrost prenosa in dela ob slabih internet povezavah, torej je namenjena 

vzdrževalcu programske opreme ob uporabi funkcije »oddaljenega dostopa«.   

 

MP – Blagajna  

- Popravek v izpisu blagajniškega dnevnika na POS tiskalnik (glava enaka kot na POS računu) 

Verzija 2.6 (spremembe po 1.1.2016) 
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- Popravljen modul »Izdaja eRačunov«. Dodali smo polja, ki jih je dosedaj UJP označeval kot 

priporočena (opcijska), sedaj pa so uvedli kontrolo na njih:  

o GN = matična številka pošiljatelja računa 

▪ <VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja>    

o GN = maticna stevilka prejemnika racuna 

▪ <VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja> 

o Če v glavi računa ni vpisanega nobenega besedila se v 

VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila> vpiše besedilo "Zaračunavamo vam:"                                    

o dodana koda za vrsto partnerja: BY=NAROCNIK RACUNA 

o dodana koda za <KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla> 

o dodana koda 125 (osnova za ddv) v zapis <VrstaZneskaDavkaPostavke>   

- Opozorilo! Portal UJP izvaja tudi kontrolo na pravilnost vnesenega podatka o šifri banke 

(SWIFT / BIC) in številki TRR. Račun bo zavrnjen v primeru nepravilnosti teh podatkov! 

 

 

*** 2.6.076 PROGRAM MP             20.04.2016 

MP – Blagajna  
- Popravek v izpisu izdanega računa na POS tiskalnik iz arhiva 

 

MP – Materialno poslovanje - Inventura  
Dodani novi moduli za prenos zaključenih inventur v novo poslovno leto. Imamo dve možnosti: 

- V glavnem meniju izberite poslovno leto 2015! 

- V primeru, da ste sami naredili inventuro, jo lahko prenesete z uporabo modula iz 

glavnega menija »INVENTURA -> PREPIS zaključene inventure v posl. leto: 2016«.  

Pojavi se vam ekranska maska s potrebnimi podatki za prenos, datum zaključene inventure 

(31.12.2015), datum prenosa/otvoritve (01.01.2016) in številka prevzemnega dokumenta, ki 

je nastavljen na »P000000«.  

Podatki so tu zaradi informativnega pregleda in jih (v tem primeru) ne spreminjajte! 

 

- V primeru, da smo (kot računovodski servis) za vas to naredili mi, se ti zaključki 

nahajajo na našem FTP strežniku. Postopek je sedaj malo drugačen: 

o Najprej skozi glavni meni izberete poslovno leto 2015 

o Poženete program Materialno poslovanje 

o V glavnem meniju »INVENTURA« izberete »PRENOS zaključene inventure iz FTP 

strežnika« 

o Program se poveže s strežnikom in prepiše podatke 

o V glavnem meniju »INVENTURA« sedaj izberete »PREPIS zaključene inventure v posl. 

leto: 2016«. Pojavi se vam ekranska maska s potrebnimi podatki za prenos, datum 

zaključene inventure (31.12.2015), datum prenosa/otvoritve (01.01.2016) in številka 

prevzemnega dokumenta, ki je nastavljen na »P000000«.  

Podatki so tu zaradi informativnega pregleda in jih ne spreminjajte! 

 

- Sedaj zaprete program Materialno poslovanje in skozi glavni meni ponovno izberete 

poslovno leto 2016 

- Odprete program Materialno poslovanje in preverite prevzemni list P000000 (dokument 

odprete z funkcijo spremeni in uporabite tipko PgDn – Page Down, da se postavite na 

kosovnico, nato pa z ESC zaprete dokument) 

- Priporočljivo je tudi izvesti »Kontrolni pregled zaloge«  

o Glavni meni »Pregledi MP«  

▪ Greste na »KONTROLNI PREGLEDI MATER. POSLOVANJA«  

• Izberite »Kontrolni izračun TRENUTNE ZALOGE« 

 

 

*** 2.6.075 PROGRAM MP             29.03.2016 

MP – Glavni meni 
- Ob zaključku dela se avtomatsko izvede »Prenos podatkov na FTP strežnik«, vendar smo v 

zadnji verziji izključili prenos tekstualnih kopij računov, ker za samo delo in arhiv 

niso pomembne. Kopije še vedno obstajajo na lokalnem računalniku, navsezadnje pa jih ima 

tudi FURS. ZIP datoteke bodo zato manjše, krajši pa bo tudi čas pošiljanja na FTP 

strežnik. 

 

MP – Blagajna  
- Popravek v izpisu kraja izdaje računa pri kreiranju računa za davčne zavezance na POS 

tiskalnik 

- Popravek v izpisu naziva PE v primeru, da vsebuje znak »&« (Janez & Sinovi d.o.o.) 
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MP – Materialno poslovanje - Inventura  
- izpisu »SEZNAMA zaključenih inventur za posamezno PE« so dodane še kolone za Vrednost  

   inventurne zaloge po MPC in Vrednost inventurne zaloge po stopnjah DDV 
- Nov izpis »SEZNAMA zaključenih inventur za VSE poslovne enote«. Izpis nam prikaže 

rekapitulacijo opravljenih inventur po vseh PE, začetno stanje 01.01., promet v letu in 

promet v letu brez začetnega inventurnega stanja. Vrednosti, ki jih tabele vsebujejo pa 

so: nabavna vrednost, vrednost marže, vrednost DDV in MP vrednost. 

 

 

*** 2.6.074 PROGRAM MP             21.03.2016 

MP – Arhiviranje (2.6.3) 
- manjši popravki pri pošiljenja baze GENERAL 

- v modulu »Prenos podatkov iz FTP strežnika« smo izključili del podatkov,kjer so shranjene 

tekstualne kopije računov. Te še vedno obstajajo v ZIP datoteki na FTP strežniku (v 

primeru restavriranja sistema), za pregled stanja na drugem PCju (npr. računovodstvo) pa 

niso pomembne.  

 

MP – Materialno poslovanje - Inventura  
Nov modul: »Prenos zaključene inventure v novo poslovno leto«  

- Ko zaključite z inventuro je sedaj možno prenesti stanje v novo poslovno leto. Nov modul  

se nahaja v glavnem meniju »Inventura« in je popolnoma avtomatski, uporabnik samo potrdi 

datum opravljene inventure (npr. 31.12.2015), datum prenosa v nov prevzemni list (npr. 

01.01.2016) in številko prevzemnega dokumenta (npr. P000001) 

 

Popravek izpisa rekapitulacije zaključene inventure: 

- prikažejo se samo stopnje DDVja, ki imajo znesek viška ali manjka robe 

- popravek vrstice izpisa »Vrednost inventurnih razlik po stopnjah DDV« 

 

 

*** 2.6.073 PROGRAM MP             14.03.2016 

MP – Blagajna  
Nov (opcijski) modul: Izdaja »eRačuna« za proračunske uporabnike 

omogoča izvoz računa v XML obliko (enostavni račun eSLOG). Sestavljen je iz: 

- e-SLOG (verzija 1.6) – enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo   

je definirala Gospodarska zbornica Slovenije 

- poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki) 

- ob zaključku kreiranja eRačuna xml datoteko lahko presnamete tudi na USB ključek 

- program naredi tudi varnostno ZIP kopijo PDF in XML datoteke. Kopija se naredi vedno ob 

vsakem kreiranju eRačuna (tudi če gre za isti račun), saj tako zagotavljamo sledljivost 

spremembam, ki bi jih uporabnik lahko naredil s programom ali ročno z orodji za 

editiranje xml podatkov.  

 

Navodila: 

- Nov modul aktivira pooblaščena oseba 

- Nahaja se v glavnem meniju programa MP Blagajna v 4. vrstici »MP BLAGAJNA - Izdaja 

eRačunov«.  

- program nas najprej vpraša iz katere podatkovne baze želimo kreirati eRačun, na izbiro pa 

imamo dnevni ali arhivski seznam izdanih računov 

- po izboru se nam prikažejo samo tisti računi, v katerih smo kupce ob izdaji označili za 

proračunske uporabnike – plačilo za negotovino! 

- V primeru, da smo predhodno za kupca vnesli vse njegove podatke (davčno število, IBAN, 

SWIFT kodo) se nam kreira XML datoteka in vizualizacija podatkov v PDF obliki. Oboje 

lahko presnamemo na drug medij, npr. USB ključ in prenesemo v naš bančni (ali drug) 

program, ki je zadolžen za pošiljanje eRačunov na portal UJP. 

 

 

*** 2.6.072 PROGRAM MP             07.03.2016 

MP – Arhiviranje (2.6.2) 
Iz arhivske datoteke smo izključili pošiljenja baze GENERAL, kjer so shranjene nastavitve 

lokalnih tiskalnikov posameznih PE. Tako sedaj te nastavitve na centralnem serverju podjetja 

ne bo več potrebno (stalno) popravljati. 

  

 

*** 2.6.071 PROGRAM MP             29.02.2016 

MP – Blagajna  
Nov modul: Vnos in izpis besedila »Prodajne akcije« 

http://www.gzs.si/slo/28209
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V posebnem delu programa, kjer se določajo besedila (meni: Šifranti->Dodatno besedilo na 

izpisih ...) imamo nov modul kjer se določi besedilo prodajne akcije. Ta je lahko sestavljen 

iz 5 vrstic, fonti pa so velikosti od 8 do 11, lahko pa so tudi povdarjeni ("bold"). 

Kupon akcije še enkrat izpiše glavo firme in številko računa na katerega se nanaša in 

vnešeno besedilo. Kupon je dodatek k računu, tiskalnik ga zato samodejno odreže! 

Besedilo postane aktivno ko uporabnik označi besedilo akcije z »D« (glej masko za vnos 

podatkov)! 

 

 

*** 2.6.070 PROGRAM MP             19.02.2016 

MP – Blagajna  
Nov modul: Vnos računov izdanih preko Vezane Knjige Računov (VKR) 

V primeru nedelovanja interneta, računalniške strojne opreme ali podobnih primerov, ki 

onemogočajo potrditev računa s strani FURSa, mora trgovec izdajati račune za prodano blago 

ali storitev preko predhodno (na FURSu) potrjene »papirnate« knjige, ki jo zakon imenuje 

Vezana knjiga računov ali VKR. Vendar je tudi tako izdane račune potrebno naknadno potrditi 

v sistem elektronskega potrjevanja, sama izdaja računov iz VKR ni dovolj. Prav tako pa 

potrebujemo podatke za finančno kontrolo poslovanja in materialno knjigovodstvo. 

Ker je XML oblika računa drugačna kot pri navadnem računu, potrebujemo pa tudi nove podatke, 

smo izdelali dodatek k že obstoječemu vnosu računa. 

 

Samo delo je torej podobno vnosu navadnega računa:  

- Najprej poženemo modul (meni: Blagajna->Izdaja računov preko VKR). Pojavi se nam že znana  

   maska za izbor blagajnika, ki pa sedaj že zahteva vnos serijske številke bloka VKR in  

   datum izdaje računa preko VKR.  

- Od tu naprej je vnos računa popolnoma enak 

- Ob zaključku računa se spet pojavi vnosna maska z obveznimi polji VKR računa. Ti so: 

o Serijska številka bloka pri izdaji iz VKR  

o Datum izdaje računa iz VKR 

o Številka seta VKR 

o Naša številka računa izdanega preko VKR 

       Vsi podatki so obvezni in jih moramo vnesti, drugače nas program ne pusti na potrjevanje 

- Ko smo vnesli vse podatke o izdaji računa iz VKR, program potrdi račun na FURSu in ga 

izpiše (za našo kontrolo) 

- Potrjen račun vsebuje EOR kodo ne pa tudi naše ZOI kode (saj ta pri »papirnati« verziji 

računa ne obstaja – generira jo računalnik in ne operater, ki vpisuje podatke na papir) 

- QR koda se ne izpiše (saj jo tudi »papirnata« verzija nima) 

- Po številki računa se napiše tudi besedilo »VKR« in podatki o serijski številki knjige 

VKR, setu in naši številki računa iz VKR 

 

Pripravili pa smo tudi nekaj kontrolnih izpisov, ki so dosegljivi v meniju Blagajna: 

- Blagajniški dnevnik – pregled ARHIVA (tu imamo novo sortiranje podatkov (14 -  računi 

izdani preko VKR) 

- Poseben izpis »Pregled izdanih računov preko VKR« (v kompletu pregledov davčnih 

zavezancev ali prorač. Uporabnikov) v določenem časovnem obdobju 

 

 

*** 2.6.069 PROGRAM MP             19.02.2016 
Manjše spremembe v logiki programa. Program MALOPRODAJA je sestavljen iz treh delov, 

glavnega programa, materialnega poslovanja in POS blagajne, kar pa pri uporabnikih privede 

do različnih »inovativnih« pristopov k delu (in zaključku dela): 

- Do sedaj smo imeli ob zaključku dela s programom BLAGAJNA prenos podatkovnih baz  

   posameznih poslovnih enot na našega FTP strežnika. Vendar smo opazili, da se v primeru,    

   ko je imela stranka istočasno odprt še program MAT. POSLOVANJA, del podatkov ni prenesel.   

   Zato smo modul za prenos arhiva sedaj premaknili iz BLAGAJNE in se zažene šele ob  

   zaključku glavnega menija programa MP – torej ko smo že zaprli Blagajno in Materialno  

   poslovanje! 

- glavnemu štartnem modulu je ob pritisku na gumb »Konec dela« dodana kontrola ali v ozadju  

še teče program MP BLAGAJNA ali MP MAT. POSLOVANJE. V tem primeru zaključek dela ni možen 

dokler se ne zapreta oba programa, glavni modul pa nato izvede arhiviranje podatkov. 

 

MP – Blagajna  
Blagajniške datoteke DNEVNA1 in BLAGAJ1 imata nova polja, ki so potrebna zaradi vnosa 

izdanih računov preko Vezane Knjige Računov (VKR): 

- serijska številka VKR, številka seta VKR, datum izdaje računa iz VKR in številka VKR 

računa 
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Ob zagonu programa se uporabniku prikaže obvestilo, da za nadaljnje delo potrebujemo novo 

strukturo podatkovnih baz. Uporabnik mora samo pritisniti v zgornji orodni vrstici 

gumb "PREGLED BAZ MP« in program bo sam izvedel potrebne posodobitve 

 
Manjše spremembe v naslednjih modulih: 

- gumbu »Evidenca sprememb« je sedaj dodan še gumb za prikaz navodil za delo s programom 

(sicer jih nihče ne bere, pa vendar …) 

- popravljen števec kopij (2. kopija je kopija številka 1 in ne 2). Še enkrat pa bi 

opozorili, da tudi v samem programu obstaja seznam izpisanih kopij, ki se nahaja v meniju 

»Blagajna->Kontrolni pregeldi blagajne->Seznam ponovno izpisanih računov (kopij) 

- manjši popravki za dearhiviranje podatkov iz FTP serverja (dodana še velikost datoteke na 

serverju) 

 

 

*** 2.6.068 PROGRAM MP             12.02.2016 

MP – Blagajna 
- Dodana nujna kontrola pri shranjevanju števca zadnjega izanega računa. Program najprej 

preveri največjo številko računa, primerja z podatkom v števcih in po potrebi uporabi 

večjo 

- Dodan nov modul v »Seznam skladišč / poslovnih enot«. V Zavitku »Števci« imamo sedaj gumb 

»Samodejni vpis števcev«, ki pregleda baze in ponastavi zapise na zadnjo (največjo) 

vrednost  

 

MP – Arhiviranje (2.6.1) 

Nova verzija ima v modulu za dearhiviranje podatkov iz SPC FTP strežnika dodano polje DATUM, 

sama tabela pa se sortira po datumu in uri kreiranja arhiva. Uporabniku je tako 

olajšano iskanje zadnje verzije primernega (še uporabnega) arhiva podatkov. 

 

 

*** 2.6.067 PROGRAM MP             01.02.2016 

MP – Program: nadgradnje 
- V nadgradnjo je ponovno vključena nova združena JAVA (jar) funkcija za potrjevanje 

računov na FURSu. Zgodilo se je namreč, da stranka ni prenesla nadgradje 2.6.063, 

kasnejše pa, vendar te niso vsebovale novega komunikacijskega programa, zato so bili 

izdani računi označeni kot nepotrjeni. 

- V nadgradnjo je dodan tudi nova verzija programa za prenos podatkovnih baz posameznih 

poslovnih enot v / iz našega strežnika na računalnik stranke (ali računovodskega 

servisa). Tako lahko preprosto v poslovni enoti zamenjamo računalnik in prenesemo 

trenutno zadnje podatke iz FTP strežnika in nadaljujemo z delom 

 

MP – Blagajna  
Manjše spremembe v naslednjih modulih: 

- Prenos zaključenih računov v davčne evidence. Polje RACUN Knjige izdanih računov se 

zapiše v obliki PE-16xxxxx-16xxxxx 

- Sprememba fontov na izpisu računa za davčne zavezance na POS tiskalnikih. Fonti so sedaj 

enake velikosti (manjši) kot na navadnem računu, saj imajo nekateri tip starih POS 

tiskalnikov večji rob in je zato izpis »rezal« zadnjo številko (količina, cena) 

 

 

*** 2.6.066 PROGRAM MP             22.01.2016 

MP – Blagajna  
-  Nujen popravek napake pri procesu izdaje računa:  

V modulu iskanja artikla po šifri ali nazivu se je program nepravilno zaključil v 

primeru, da je uporabnik pritisnil gumb »ESC« (Unknovn variable xa30). Odpravljeno! 

 

 

*** 2.6.065 PROGRAM MP             18.01.2016 

MP – Blagajna  
- Popravek izpisa računa za davčne zavezance na POS tiskalnik.  

Pod vrstico način plačila se v primeru izdaje računa za davčne zavezance izpiše še 

besedilo »Štev. TRR:« in številka našega TRR in SWIFT koda banke 

 

 

*** 2.6.064 PROGRAM MP             15.01.2016 

MP – Blagajna  
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- Popravek izpisa kopije računa. Mnenje FURSa je sledeče: 

»Če na originalnem računu, ki je bil izdan kupcu, ni bilo navedene EOR oznake, se tudi na 

kopiji računa EOR oznake ne navaja. Kopija računa mora biti enaka originalu!« 

 
Manjše spremembe v naslednjih modulih: 

- evidenca sprememb je sedaj vidna tudi v glavnem programu SPECTER MALOPRODAJA. V meniju  

»Program« izberete prvo opcijo »Evidenca sprememb v programu« in prikaže se vam ta list z 

vso potrebno dokumentacijo o spremembah programa. Ob vsaki nadgradnji se posodobi tudi ta 

dokument. 

- modulu »Zaključi blagajno« je dodana tipka »Označi vse zapise« (ali tudi tipka F2), ki 

označi vse dnevne račune (ne glede na datum), ki jih lahko zaključimo naenkrat 

- modulu »Pregled davčno nepotrjenih računov« je dodana funkcija, ki avtomatsko prenese vse 

račune brez EOR kode na FURS in jih sama ponovno potrdi. Uporabnik mora samo pritisniti 

na gumb »Potrdi VSE račune na FURS«, program pa mu tudi sporoči, ali je bil račun uspešno 

potrjen. Sporočilo se samo ugasne po 2 sekundah in nadaljuje z potrjevanjem naslednjega 

računa. 

 

 

*** 2.6.063 PROGRAM MP             10.01.2016 

MP – Blagajna  
- uporaba nove združene JAVA (jar) funkcije za potrjevanje računov na FURSu 

- po zaključku vnosa artikla se avtomatsko pojavi maska za nadaljni vnos brez pritiska na 

gumb »Vnos« ali uporabe bljižnice »ALT_V« 

- ob zaključku vnosa (pred izpisom) se pojavi kalkulator z zneskom računa. Blagajnik lahko 

vnese znesek prejete gotovine, kalkulator pa mu izračuna potreben znesek za vračilo. 

Stranke, ki kalkulatorja vračila ne potrebujejo, morajo do konca maske z Enter potrditi 

vsa polja (ali uporabiti gumb »Naprej«)! 

- predelan modul za izpis blagajniškega zaključka. Sedaj imamo možnost izpisa prometa po 

posameznem blagajniku ali v določenem časovnem obdobju ne glede na šifro blagajnika. Novi 

moduli se nahajajo pod gumbom »Meni blagajne« 

- izpisu računa v A4 obliki, ki je bil plačan z gotovino, kartico ali darilnim bonom je 

dodan izpis ZOI/EOR/QR kode 

- spremenjen izpis Fakturne knjige (po računih in dnevih). Dodane so še kolone zneskov po 

ostalih tipih plačil (gotovina, kartice, TRR, darilni boni, kuponi, prorač. uporabniki) 

 

 

MP – Program: dearhiviranje 
Dodan nov modul za prenos dnevnih podatkovnih baz posameznih poslovnih enot iz našega 

strežnika na računalnik stranke (ali računovodskega servisa). Program upošteva v kateri 

firmi in PE se nahaja, prebere naslove vseh pripadajočih ZIP datotek, uporabnik pa se odloči 

za eno (ponavadi zadnjo po datumu) in jo prenese (in razpakira) na svoj računalnik. 

S tem dejanjem so podatki iz izbrane PE prenesene na matični računalnik firme. 

 

 

 

*** 2.6.062 PROGRAM MP             01.01.2016 

MP – Program: nadgradnje 
Spremenjen je zagon programa, ki na našem serverju najprej preveri ali obstaja nova verzija 

programa. Ob potrditvi uporabnika se torej najprej izvrši nadgradnja programske opreme  

programa, nato pa zažene nova verzija. Prenos in nadgradnja je torej avtomatska in od 

uporabnika zahteva le potrditev operacije.  

 

MP – Program: arhiviranje 
Ob zaključku dela lahko program avtomatsko pošlje dnevne podatkovne baze na naš server, kar 

nastavi pooblaščena oseba. Podatki so namenjeni računovodstvu in prenosu na server matične 

firme 

 

MP – Blagajna  
- Dodan nov modul, ki prikazuje rezultate kontrolnega števca kopij izpisanih računov  

- Dodan nov modul, ki vizuelno (na ekranu) prikaže kopijo izpisanega računa 

 

MP – Program: prenos šifrantov v novo poslovno leto 
Dodan je nov modul, ki ob začetku leta prenese vse pomembne šifrante v novo poslovno leto. 

Uporabnik mora v glavnem zagonskem programu (kjer izberemo program ali PE za delo…) samo 

izbrati novo poslovno leto (gumb), nato pa v izbranem programu v glavnem meniju »ŠIFRANTI« 
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izbrati opcijo »Prepis šifrantov iz leta xxx«. Prepis je avtomatski in praktično narejen 

takoj.  

 

 

 

*** 2.6.061 PROGRAM MP                                01.01.2016 
Predelava programa zaradi uvedbe davčnih blagajn: 

 

MP – spremembe podatkovnih struktur 
Za pravilno delovanje programa potrebujemo tudi nove podatke o poslovnem prostoru, v katerem 

se opravlja dejavnost. Če teh podatkov nismo vnesli, zagon Blagajniškega programa ni možen, 

saj se ti podatki prenašajo na server FURSa ob registraciji zagona davčne blagajne in pred 

izdajo računa. Če nimamo potrditve o pravilnosti poslanih podatkov o naši poslovni enoti 

izdaja računom ni možna! 

 

Dodana je nova podatkovna baza za (po novem zakonu predpisano) evidenco kopij izpisanih 

računov KOPIJE.dbf. Sestavljena je iz šifre računa, datuma in ure izpisa računa. 

 

Spremenjene so bile naslednje podatkovne baze: 

- seznam poslovnih skladišč / poslovnih enot (dodani podatki o šifri katastrske občine, 

številki parcele, številki stavbe, vrsti poslovnega prostora, števila delovnih dni, 

odpiralni čas, datum sprejetja delovnega časa iz internih aktov …) 

- nova maska v »Seznamu SKLADIŠČ / PE / BLAGAJN« sedaj na tem mestu omogoča tudi nastavitev 

števcev posamezne blagajne (prej smo imeli za to opravilo poseben in ločen modul). 

Program je trenutno nastavljen, da deluje z eno blagajno na vsako PE, po potrebi in z 

dodatnim izbirnim menijem se lahko prilagodi tudi za delo z večjim številom blagajn / PE. 

- seznam zaposlenih (obvezen vnos davčne številke) 

- blagajniške datoteke DNEVNA1 in BLAGAJ1 imata nova polja, ki so potrebna zaradi 

elektronske potrditve izdanega računa s strani FURSa 

novo polje ZOI       C32 (DNEVNA1,BLAGAJ1) 

novo polje EOR       C32 (DNEVNA1,BLAGAJ1) 

  novo polje VKR       C15 (DNEVNA1,BLAGAJ1) 

 

 

MP – Šifranti  
Nov programski modul: 

- Izpis NALEPK s CENAMI artiklov. Izberemo skupino artiklov, označimo artikle za katere 

želimo izpisati nalepke in izberemo število nalepk na stran. Program trenutno podpira 

matriko 8*3, 9*3 in 11*3 nalepke na stran. Izpiše pa se naziv artikla, šifra (EAN koda) 

in maloprodajna cena artikla. 

- Nov šifrant »Katastrskih občin« 

- Nov šifrant »Vrste poslovnega prostora« 

 

 

MP – Inventura 
    - dodan nov izpis: »SEZNAM opravljenih inventur«  

    - popravljen tudi izpis rekapitulacije opravljene inventure iz arhiva po posameznem  

      skladišču / PE (izpuščene stare davčne stopnje, ki se ne uporabljajo več) 

 

MP – Blagajna  
- Bistvena novost ob zagonu programa MP POS je obvezen izbor uporabnika, ki s programom  

dela, prav tako pa se kontrolirajo njegovi podatki. Vsak uporabnik (trgovec) lahko odpre  

samo eno blagajno! 

- v GENERALNIH nastavitvah imamo možnost nastavitve tipa POS tiskalnika, ki je sedaj lahko 

tudi matrični, nastavimo pa lahko tudi kodno tabelo izpisa na matrični tiskalnik in sicer 

437 ali 852 

- uvedeno je novo številčenje računov: PEnnn-BLAGAJNAnn-ŠTEV_RAČUNA (01-01-16000001) 

- v maskah kreiranja računa sta prikazane EOR in ZOI kode 

- pri vsakem izpisu računa se avtomatsko kreira in shrani podatek, ki služi za kontrolni 

izpis števila kopij izpisanih računov  

- popravljen zaključek blagajne. Prenesejo se samo računi, ki imajo EOR kodo. Ostali 

ostenejo v dnevnih datotekah, dokler se jih ponovno ne prijavi FURSu in šele nato 

zaključi. Ob samem procesu zaključevanja blagajne nas program opozori, ali imamo davčno 

nepotrjene račune. Izpiše se tudi seznam. Nato gre poooblaščena oseba (ponavadi 

blagajnik) v glavni meni blagajne in izbere opcijo »MP BLAGAJNA - pregled davčno 

NEPOTRJENIH računov« in z gumbom »POTRDI« ponovno zažene proces pridobitve EOR kode. V 

primeru odpovedi računalniške opreme se računi izdajajo preko VKR (vezana knjiga 
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računov), potrdijo na FURSU preko spletnega portala, originalne kode EOR in VKR pa je 

potrebno kasneje ročno vnesti v program. V ta namen imamo v tem modulu gumb za »Ročni 

vnos EOR in VKR« kod. 

- popravljen modul za prenos zaključenih računov v Knjigo IR 

- nov izpis prometa po posameznem ali vseh trgovcih  

- kontrola na datum izdaje računov. Ta ne sme biti manjši od datuma zadnjega izdanega 

računa 

 

Zagon modula POS BLAGAJNA je sedaj spremenjen. Nadaljujemo lahko le, če je blagajna že bila 

fiskalno potrjena s strani FURSa. Zato se najprej preveri vnesšne podatke v šifrant skladišč 

oziroma poslovnih enot. Obvezni podatki so: 

o šifra in naziv katastrske občine 

o šifra (oznaka) parcele 

o šifra (oznaka) stavbe oziroma dela stavbe 

o šifra in naziv (opis) poslovnega prostora 

 

Nato moramo izbarati blagajnika, ki bo delal z programom. Njegovi podatki so del računa, 

zato se prav tako preverjajo.  

Šele ko so vsi potrebni pogoji izpolnjeni vas program pusti z nadaljevanjem dela, torej z 

izdajo računov!  

 

MP – Blagajna (struktura imenikov) 
Dodani so novi kontrolni meniki znotraj že postavljenih struktur. Ti so t.i. letni imeniki, 

saj se za vsako poslovno leto posebej kreirajo novi. Primer 

 ../BAZE/BAZEMPxx/ 

./2016 

    ./MP01 

     ./FURS_MSG 

     ./RAC_KOPIJE 

 

V imeniku FURS_MSG so shranjene vse poslane datoteke o računih na FURS, odgovor FURSA in 

kreirana QR slika kode v JPG obliki 

 

V imeniku RAC_KOPIJE so shranjene vse natisnjene kopije računov za to poslovno leto v TXT 

obliki. Imajo ime R01-01-1600001.TXT. V primeru izdane kopije računa pa se ta označi z  

R01-01-16000011-kk.TXT  

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

*** 2.5.060 PROGRAM MP                              01.01.2015 
- v šifrantu partnerjev je dodan nov tip uporabnika in sicer »Proračunski uporabnik«, 

oznaka zanj pa je »D« 

- v šifrantu partnerjev je pri vnosu novega dodana kontrola na že obstoječo davčno 

številko. Tako ne moremo vnesti partnerja, če ta davčna številka v šifrantu že obstaja! 
- šifrantu partnerjev dodan modul za zamenjavo naziva partnerja 

- vključena uporaba dovoljenj, ki se nastavi ob vnosu pristopne šifre k programu. Tako 

lahko sedaj vsakemu zaposlenemu nastavimo dovoljenje za štart določenega dela programa. 

 

MP RAČUNI  

- dodana kontrola datuma računa na poslovno leto. Tako vsaj malo omilimo napake, ki 

se pojavijo v prehodu na novo leto, ko stranka še naprej izdaja račune v starem 

letu ... 

- nova oblika računa – izdaja proračunskim uporabnikom. Oblika je podobna izpisu 

računa davčnim zavezancem, uporablja pa se oznaka »DOBAVNICA«, način plačila pa 

je negotovinslo plačilo (TRR) 

- spremenjen modul za prikaz salda blagajne. Dodane nove oblike računov. 

- spremenjen modul za izpisa zaključka blagajne. Dodane nove oblike računov. 

- dnevniku izdanih računov je dodana opcija prikaza izdanih računov proračunskim 

uporabnikom (tudi v pregledu arhiva izdanih računov, ter v vseh izpisih, kjer 

imamo razdeljen prikaz načina plačila…)  

- lepotni popravki izpisa dnevnikov prodaje (glave, sumarne vrstice...) 

 

Verzija 2.5 (spremembe po 1.1.2015) 
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*** 2.4.059 MP RAČUNI                                10.10.2014 
Manjše spremembe v programu: 

- glava izpisa računa na POS tiskalnik je rahlo povečana na 26 znakov  

 

*** 2.4.058 MATERIALNO POSLOVANJE / MP RAČUNI                       30.07.2014 
Obema programoma lahko sedaj v generalnih nastavitvah določimo »Prednastavljeno stopnjo   

DDVja«, ki se bo prikazala pri vnosu novega artikla v šifrant artiklov ali preko prevzemnice  

in pri izdaji računa v primeru poljubnega vnosa oziroma obračunu storitve.  

Dopolniti pa je bilo potrebno tudi glavni meni programa SPECTER MALOPRODAJA z definicijo  

novih polj, zato bo potrebno zagnati obnovitev podatkovni baz! 

 

 

*** 2.4.057 PROGRAM                              18.07.2014  
Manjše spremembe v programu: 

- v šifrantu artiklov je spremenjen modul za ISKANJE. Predelan je grafični izgled ekrana  

   (dodan večvrstični prikaz 1. in 2. naziva artikla) in dodano polje »Zadnja nabava« (datum   

   in številka dobavnice) 

- ko se ob zagonu programa izvede kontrolni pregled zaloge artiklov, ta v šifrant artiklov 

doda še datum zadnje nabave 

- tudi v modulih prejema / izdaje je v ekranu za iskanje željenega artikla dodano polje 

»zadnja nabava« 

 

 

*** 2.4.056 PROGRAM                              20.01.2014  
Z letom 2014 smo program ločili na dve enoti in sicer: 

- MP Materialno poslovanje 

- MP Blagajna 

 

Tako ločeni moduli omogočajo cenovno ugodno uporabo programa tudi za tiste, ki materialnega 

poslovanja ne potrebujejo, želijo pa samo izdajo računov (razne trgovske storitve, frizerji, 

cvetličarji ...) 

Dopolnjen je tudi glavni meni programa v katerem lahko sedaj vpišemo tudi osnovne podatke o 

firmi (naziv, naslov, davčna številka, TRR, banka ....) in s tem je program SPECTER 

MALOPRODAJA postal samostojna enota. 

 

Spremembe na grafičnem vmesniku: 

- VSI programi imajo sedaj možnost spreminjanja velikosti glavnega okna, torej windows gumb  

   (zgoraj desno) pomanjšaj/maksimiraj deluje v odvisnosti od velikosti ekrana. Tako lahko   

   imamo na ekranu (če je seveda dovolj velik) istočasno odprta dva programa, ali pa program  

   za knjiženje in istočasno še izpis... 

- VSI programi imajo sedaj možnost spreminjanja velikosti pisave glavnega menija, kar se 

nastavi programu »Generalne nastavitve« 

 
Ostale spremembe: 

- dodano »hitro« iskanje v šifrant partnerjev. Iskanje je možno po vseh opcijah sortiranja 

(naziv, naslov, davčna številka...) 

- spremenjen prenos zaključenih računov v program Davčne evidence (stornacije se NE 

prenašajo)   

- dodana kontrola šifre davčne stopnje za leta>2013. Kontrolirajo se šifre 1 in 2 (20% in 

8.5%), pojavi pa se obvestilo »Šifra davčne stopnje, ki ste jo vnesli, NI SKLADNA S 

TRENUTNO VELJAVNO ZAKONODAJO ! "          

-   

 

Dodatne spremembe MP Blagajna: 

- programu BLAGAJNA je dodan modul za hitri pregled knjiženih postavk prodaje (tipka F5), 

kot ga poznamo že iz pregleda arhiva izdanih računov. Modul samo prikaže podatke na 

ekranu, spreminjanje postavk zato ni možno (oz. dovoljeno)   

  

 

Verzija 2.4 (spremembe po 1.1.2014) 
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*** 2.3.055 PROGRAM                             15.09.2013  
Zaradi vse bolj razširjenih 64-bitnih procesorjev in z uporabo novega operacijskega sistema  

Windows 8 smo bili prisiljeni spremeniti tudi program za arhiviranje podatkov, ki se 

samodejno zažene ob zaključku dela. Sedaj uporabljamo odprtokodni 7z.exe, ki prav tako 

kreira zip datoteke, uporabljamo pa ga lahko tudi na 64-bitnih sistemih.  

Ime arhivske datoteke je prav tako spremenjeno in sicer v 

 MP+sifra_poslovne enote+"_"+ddmmlll(datum)+"_"uramin(datum kreiranja arhiva)+«.ZIP«  

 

Ostale manjše spremembe v programu: 

- pregledu zaključenih računov (ARHIV blagajne) smo meniju »Sortiraj« dodali še pregled 

STORNIRANIH računov  

- meniju »Pregledi - KONTROLNI pregledi BLAGAJNE« je dodan še izpis STORNIRANIH računov 

v določenem obdobju 

- nova definicija polj za kontrolo podatkovnih baz (Operater.dbf) 

- popravljen izpis zaključenih računov po VSEH trgovcih  

- popravljen izpis »KARTICA VSEH nakupov« 

 

 

 

 

*** 2.3.054 PROGRAM                             20.06.2013  
Zaradi dviga splošne stopnje DDV na 22% in nižje stopnje DDV na 9,5% se je spremenil tudi 

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in 

delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev 

podatkov (Uradni list RS, št. 35/13, (42/2013 popr.)). V celotnem besedilu priloge Vsebina, 

oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri 

gotovinskem poslovanju zavezanca za davek, ki je sestavni del pravilnika, se bo številka 

»8,5 %« nadomestila s številko »9,5 %« in številka »20 %« s številko »22 %«.  

 

 

*** 2.3.053 PROGRAM                             10.06.2013  

         OPOMBA ! 
Ker smo kot proizvajalci programske opreme dolžni spoštovati določila Zakona o davčnem 

postopku (ZDavP-2F) – UL 35/2013, nadgradnja programa na verzijo 2.3. zaradi sprememb 

stopenj DDV ni možna brez predhodne nadgradnje programa na verzijo, ki omogoča sledenje 

spremembam in hkrati onemogoča popravljanje že izdanih računov.   

 

Nadgradnja programa je posledica spremembe davčne zakonodaje z 1.7.2013, kjer država uvaja 

nove stopnje DDVja. V programu (modul »Seznam stopenj DDV«) imamo zato poleg starih stopenj 

sedaj še nove postavke in sicer: 

 
21   Splošna stopnja DDV (22 %)  

22   Znižana stopnja DDV (9.5%) 

23   Splošna stopnja DDV (22 %) se NE obračuna    

24   Znižana stopnja DDV (9.5%) se NE obračuna     

 

MATERIALNO POSLOVANJE / FAKTURIRANJE 
Zelo pomembno je, da se pri fakturiranju zadrži združljivost zakonodaje pred 1.7.2013, 

zato tudi imamo nove stopnje in ne samo spremenjene stare na novo vrednost. Spremenjeni 

so bili naslednji moduli: 

• Šifrant stopenj DDV – dodane so nove po zakonu predpisane stopnje. Dodajanje ali  

spreminjanje stopenj s strani uporabnika ni več možno. 

• NOV MODUL - ZAMENJAVA stopnje DDV – omenjeni modul v šifrantu artiklov spremeni  

stare stopnje DDV v nove. Zamenjava se lahko izvrši samo enkrat (torej 1.7.), nato se 

modul izključi in uporabniku ni več dosegljiv !  

• Metoda prenosa in zamenjave stopnje DDV je le ena in sicer: 

1. MPC ostane ista (ponovno se preračuna marža) 

 

• OSTALE SPREMEMBE 

SPREMEMBE  v  PROGRAMU  SpeCter – MALOPRODAJA  
Verzija 2.3  

 

Verzija      Modul         Datum 
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Nov modul za izpis računa na A4 tiskalnik (za davčne zavezance) omogoča kombiniran izpis 

prednastavljene glave z logotipom stranke in računalniško kreiranega besedila računa. 

- V generalnih nastavitvah izpisa računa lahko sedaj izberete izpis tekstualne glave  

(ASCII kode) kod do sedaj, lahko pa vnesete ime datoteke z vašo glavo (logotipom 

firme). Ta mora biti v PDF obliki, saj program deluje na združitvi dveh PDF datotek – 

logotipom kot predlogi in računalniško kreiranega besedila računa 

- ime PDF datoteke z glavo na računih / dobavnicah je prestavljeno v generalne  

(individualne) nastavitve komitenta. Prej je bilo ime shranjeno v nastavitvah 

kompletnega programa, v primeru, da ste imeli več fakturiranj (oziroma več različnih 

firm za katere smo izdajali račune) pa se je vedno izpisala ista glava. Tako ima lahko 

sedaj vsaka firma svojo prednastavljeno glavo v PDF obliki 
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*** 2.2.052 PROGRAM                             01.04.2013  
Novi moduli, ki so posledica spremenjene zakonodaje: PRAVILNIK o načinu izpolnjevanja 

zahtev za določene računalniške programe ter vsebini, obliki, načinu in rokih za 

predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu 

Že v verziji 2.1.049 smo spremenili logiko prikazovanja spremenjenih in storniranih zapisov, 

ki so posledica spremenjene zakonodaje ZDavP-2 

 

1. Spremenjena logika spreminjanja in stornacije zapisa v blagajni. 

- V kolikor je račun zaveden kot izpisan se račun zapre za vsakršno popravljanje / 

spreminjanje 

- Ob vnosu novega računa je dovoljeno spreminjanje in stornacija postavke računa, saj račun 

še ni bil zaključen oziroma izpisan 

- Pri spreminjanju že kreiranega računa (vendar še ne izpisanega / zaključenega) pa program 

sledi naslednji logiki:    

Sedaj se izvorni zapis stornira - a ostane nespremenjen, doda se nov zapis z negativno 

količino in se stornira, da ne vpliva na sam znesek računa, nato pa se doda še nov 

zapis z spremenjenimi podatki.  

 

2. Možnost dela z več poslovnimi enotami 

Firme, ki imajo več poslovnih MP enot lahko ločeno zbirajo podatke na serverju, ozirmoma  

za to namenjenem PCju. Ker tudi za potrebe poročanja DURSu moramo ločiti PE oziroma 

posamezne maloprodaje znotraj firme, smo temu prilagodili program in glavni meni. Sama 

ločitev pa ponuja kasneje tudi razne zbirne preglede in poročila ... 

 

3. Spremenjena struktira naslednjih podatkovnih baz 

- ARTIKLI  MARZA0  N12.5 

- ARHIVINV MARZA0 N12.5 

- PROMET  MARZA0 N12.5 

- DNEVNA1  VK_IZPIS  C1 

 

4. Poročanje DURSu 

Za potrebe poročanja DURSu pa je v glavni maski dodan »gumb« POROČILO ZA DURS, ki 

kreira TXT datoteki, kot jih predpisuje »Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za 

računalniške programe za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu ...«  

 

Kreirata se dve datoteki, ki imata zaradi omejitev DOS programa in operacijskega  

sistema (ime datoteke ima lahko le format 8.3)  krajše ime in se nahajata na imeniku 

C:\SPC\TRG2013 zapisali pa se bosta na DISKETO (A:) 

- GLAVE.TXT        (po Pravilniku IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT) 

- POSTAVKE.TXT    (po Pravilniku IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT) 

 

Vnese se še datumsko mejo pregleda blagajniškega poslovanja in izpiše kontrolni 

pregled, ki vsebuje prvih in zadnjih 10 zapisov kreiranih TXT datotek, nato pa se 

bosta datoteki (skupaj z kontrolnim pregledom) shranili na disketno enoto.  

 

V primeru, da diskete nimate ali pa disketna enota ne deluje, lahko vseeno »ročno« 

prepišete datoteke iz imenika C:\SPC\TRG2013 s pomočjo programov operacijskega sistema 

na kak drug medij (USB, CD...) 

 

 

 

 

SPREMEMBE  v  PROGRAMU  SpeCter – MALOPRODAJA  
Verzija 2.2  
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*** 2.1.051 PROGRAM                             01.03.2013  
Razvit je nov modul za prikaz podatkov v nekaterih tabelaričnih prikazih šifrantov. Ta sedaj 

omogoča prikaz podatkov v dveh (ali več) vrstah, zato smo v nekaterih šifrantih združili 

prikaze. Ta je sedaj zaradi dveh vrstic podatkov sicer širša, vendar omogoča hitrejši 

vpogled v podatke. Spremembe se nanašajo na naslednje šifrante  

• Šifrant partnerjev - združili smo prikaz obeh nazivov firme, naslova firme (ulica, 

kraj) in naziva kontaktne osebe in telefona v isto vrstico. Dodali smo še novo 

sortiranje po 2. nazivu stranke in temu prilagojen izpis.  

• Šifrant artiklov - združili smo prikaz obeh nazivov artikla. Dodali smo še novo 

sortiranje po 2. nazivu artikla in temu prilagojen izpis.  

 

 

*** 2.1.050 PROGRAM                    02.01.2013 
Spremenjena logika določevanja zaporedne številke števcev v programu 

- Ob prehodu na novo poslovno leto se je pokazala potreba po ločitvi števcev za vsako 

leto posebej, zato ima sedaj datoteka SKLADISC novo polje LETO N4. Predelani so bili 

tudi vsi klici števcev iz programa, ki sedaj upoštevajo izbrano poslovno leto 

 

 

*** 2.1.049 BLAGAJNA                   15.12.2012 
Novi moduli, ki so posledica spremenjene zakonodaje ZDavP-2 

Spremenjena logika spreminjanja in stornacije zapisa v blagajni. 

- Ob vnosu novega računa je dovoljeno spreminjanje in stornacija zapisa, saj račun še ni  

bil zaključen oziroma izpisan 

- Pri spreminjanju že kreiranega računa pa program sledi naslednji logiki:    

Sedaj se izvorni zapis stornira - a ostane nespremenjen, doda se nov zapis z negativno     

količino in se stornira, da ne vpliva na sam znesek računa, nato pa se doda še nov 

zapis z  spremenjenimi podatki. 

- dodan pregled in izpis spremenjenih zapisov v dnevni in arhivski bazi izdanih računov 

- dodano barvanje storniranih zapisov 

 

 

*** 2.1.048 BLAGAJNA                   11.12.2012 
Manjše spremembe v programu: 

- Ob zaključku blagajne se najprej izvede kontrolni pregled pravilnosti izračuna  

izstavljenih računov - v primeru napake ali nepravilnosti nadaljevanje oz. zaključek 

blagajne ni dovoljen 

 

 

*** 2.1.047 BLAGAJNA                   12.11.2012 
Nov modul za poslovanje z »KARTICO UGODNOSTI« vsebuje: 

- popravki v matičnih bazah DNEVNA1, DNEVNA2, BLAGAJ1, BLAGAJ2. Dodano polje SIFKARTICA C13 

- nov modul za vnos podatkov o imetniku Kartice ugodnosti. Vnaša se priimek in ime, naslov, 

lahko pa tudi nekateri manj pomembni podatki (telefon, e-mail, rojstni dan), ki služijo 

bolj za namene kasnejšega oglaševanja ali kontaktiranja s stranko. Najbolj pomemben 

podatek pa je seveda procent popusta, ki ga bomo dali stranki ob nakupu 

- v modulu za vnos blagajniških prejemkov smo dodali gumb, kjer se ob vnosu novega računa, 

najprej izbere šifra kartice ugodnosti, za vse izdane artikle pa se prenese % popusta, ki 

ga pa v fazi izdaje računa lahko tudi poljubno spreminjamo. 

- nov modul za izpis poslovanja z karticami ugodnosti: 

o kartica vseh nakupov posameznega kupca  

o kartica najbolj prodajanih artiklov posameznega kupca  

o lestvica najboljših strank  

 

 

*** 2.1.046 PROGRAM – GLAVNI MENI                               30.10.2012 
- glavnemu meniju ob zagonu programa smo dodali gumb za direktno klicanje programa TeamViewerQS 

(Quick Support) za oddaljeno pomoč in dostop do strankinega računalnika 

- dodana nova kontrola za preverjanje pravilne strukture podatkovnih baz                                  

SPREMEMBE  v  PROGRAMU  SpeCter – MALOPRODAJA  
Verzija 2.2  
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- dodan nov modul, ki ob kreiranju NOVEGA poslovnega leta sam kreira PRAZNE podatkovne 

strukture. Stranke z sklenjeno vzdrževalno pogodbo dobijo pravico do uporabe modula za prepis 

šifrantov iz enega poslovnega leta v drugega, oziroma jim to preko oddaljenega dostopa 

prepišemo mi. 

- program ARHIV ima novo možnost shranjevanja samo podatkovnih baz za izbrano poslovno leto. Ob 

zaključku arhiviranja nas program vpraša, ali pošljemo podatke na e-mail naslov našega 

računovodstva, kar se ob potrditvi izvrši samodejno. E-mail naslov se vpiše v tekstualno 

datoteko ARHIV.INI, ki se nahaja na imeniku c:\spc\specter2 

 

 

*** 2.1.045 MAT. POSLOVANJE / BLAGAJNA           27.10.2012 
Manjše spremembe v programu »Šifrant artiklov«: 

- modulu »Iskanje« dodano še polje za prikaz zaloge artiklov 

- modulu za »Polno iskanje po vnešeni besedi« smo spremenili način sortiranja - torej 

prikaz podatkov na ekranu. Ti se sedaj sortirajo po grupi, znotraj nje pa nazivu artikla. 

Tak prikaz v določenih primerih omogoča lažje odločanje (predvsem tam, kjer imamo več 

podobnih izdelkov, vendar različnih proizvajalcev ali tipov, ki smo jih ločili po 

skupinah artiklov), vendar pa ne omogoča hitrega iskanja po nazivu, saj je iskalnemu 

ključu dodana še grupa. Izbor željenega artikla se zato izvede z ročnim izborom in 

pritiskom na tipko ENTER, miško ali gumb. 

 
 

*** 2.1.044 MAT. POSLOVANJE / BLAGAJNA / GL. KNJIGA         24.09.2012 
Novi moduli v programu, ki služijo predvsem povezavi z programskim paketom Glavna Knjiga: 

- možnost prenosa blagajniškega zaključka iz maloprodaje (zaključene blagajne) direktno v 

knjigo izdanih računov (programski paket Specter – Davčne evidence) 

- možnost prenosa prevzemnic robe iz materialnega poslovanja direktno v Glavno knjigo. 

Predhodno je potrebno določiti konte prenosa za maloprodajno vrednost (debet), nabavno 

vrednost (kredit), vrednost ddv (kredit) in vrednost razlike v ceni (kredit). Prenos 

najprej naredi temeljnico z 4. zapisi po prednastavljenih kontih, seveda pa jih lahko 

poljubno popravimo oziroma dopolnimo – in šele nato prenesemo v Glavno Knjigo. Zaporedne 

številke se tvorijo šele ob trenutku prenosa oziroma zapisa v GLK. 
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*** 2.0.043 MATERIALNO POSLOVANJE           06.08.2012 
Nova logika v programu: 

- spremenjen prenos dobavnice med skladišči (npr. med centralnim skladiščem in 

konsignacijskim) zaradi ločitve PE maloprodaje na posamezne direktorije. Dobavnica se 

zato tudi fizično »prenese« na nov izbran direktorij na disku in tam doda k podatkom 

novega skladišča 

 

 

*** 2.0.042 BLAGAJNA                       03.08.2012 
Novi izpisi v programu: 

- dodan izpis kopij izdanih POS računov v nekem časovnem obdobju  

 

 

*** 2.0.041 MATERIALNO POSLOVANJE           23.07.2012 
Nova logika v programu: 

- v modulih prejema / izdaje artiklov je (ZAČASNO?) izključena funkcija Doloci_Skladisce(), 

ker v MP ne deluje pravilno, saj zamenja samo polje SIFRA_POD, ne pa tudi podatkovne mape 

(direktorija) na keterem se nahajajo podatki. V MP so namreč poslovne enote ločene v 

podmapah in ne skupaj v MATZAL/PROMET kot v običajnem MATERIALNEM POSLOVANJU. Zato je 

omenjeni izbor skladišča / PE napačen in pravzaprav nepotreben in se bo (mogoče ?) 

uporabljal samo v pregledih zaloge, prometa ali vrednotenja, da uporabniku ne bo potrebno 

skakati v glavni meni, kjer se zamenja trenutno uporabljena PE. Najbolj verjetno pa je, 

da se bo za skupne preglede poslovanja po VSEH skladiščih uporabljalo poseben modul, ki 

bo združeval podatke po različnih kriterijih iz izbranih PE.  

 

 

*** 2.0.040 MATERIALNO POSLOVANJE / BLAGAJNA              19.07.2012 
Novi izpisi v programu: 

- popravljena pozicija desnega dela glave pri vseh ležečih izpisih (landscape) 

- pregled arhiva izdanih računov blagajne sedaj ne prikaže več storniranih zapisov 

- vsem izpisom je v glavi dodana še vrstica, ki izpisuje šifto in naziv PE / skladišča v 

katerem se nahajamo in obdelujemo podatke  

 

 

*** 2.0.039 BLAGAJNA                                 05.07.2012 
Nov modul v programu: 

- možnost prenosa izdajnice iz materialnega poslovanja direktno v fakturiranje maloprodaje. 

Program najprej naredi za isto vrednost (kosovno in vrednostno) stornacijo v glavnem 

skladišču, saj se bo tja prenesel račun iz MP ob zaključku blagajne, nato pa izdajnico 

prenese tudi v MP BLAGAJNO. Ker gre v večini primerov za pravne osebe, mora uporabnik le 

preveriti naslov in davčno številko, lahko pa računu oziroma posameznim postavkam doda 

popust, ter izpiše račun.  

- modul je na voljo pod gumbom »Meni -> ZAKLJUČI dobavnico / PRENESI v račun MP BLAGAJNE  

- ob zaključku blagajne se račun prenese v arhiv, izdani artikli pa vpišejo v materialno 

poslovanje (zato pa smo predhodno izvedli stornacijo izdaje, saj bi v nasprotnem primeru 

prišlo do podvajanja izdaje)   

 

 

*** 2.0.038c BLAGAJNA                                 04.07.2012 
Manjše spremembe v programu: 

- popravljen prikaz artiklov v blagajni – izločitev neaktivnih artiklov 

- popravljeno shranjevanje števca računa v primeru druge poslovne enote, ki ima svoje 

številčenje (npr 20000, 30000 ...) 

- izpisek zaključka blagajne v primeru, da ta ne vsebuje podatkov, sedaj prikaže ustrezno 

obvestilo in prekine operacijo izpisa 

- MP računu za davčne zavezance v glavi dodana še SWIFT koda banke prejemnika plačila 
 

 

SPREMEMBE  v  PROGRAMU  SpeCter – MALOPRODAJA  
Verzija 2.0  

 

Verzija      Modul         Datum 
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*** 2.0.038b BLAGAJNA                                 02.07.2012 
Manjše spremembe v programu: 

- popravljen izpis duplikata računa za davčne zavezance iz arhiva 
 

 

*** 2.0.038 BLAGAJNA                                 10.06.2012 
Novi moduli v programu: 

- možnost vnosa dodatnega besedila na računu za davčne zavezance A4                                

- prikaz polja za davek v blagajni povečano na 3. decimalna mesta  

- avtomatsko arhiviranje podatkov ob zaključku dela     

- pri vnosu novega računa je sedaj dodana zanka,ki preprečuje kreiranje številke 000000, 

oziroma počaka, da se v primeru zaustavitve diska ta najprej zažene. Ne glede na 

nastavitve Windows OS se nekateri tipi trdih diskov kljub vsemu ob daljši neaktivnosti 

zaustavijo, oziroma preidejo v stanje mirovanja. 
 

 

*** 2.0.037 BLAGAJNA                                 31.05.2012 
Novi izpisi / pregledi v programu: 

- v izpisu računa na POS tiskalnik dodana vrstica z opisom načina plačila npr »Način 

plačila: GOTOVINA« 

- spremenjena oblika izpisa sumarnih vrstic prometa v izpisu DDVja po računih in dnevih  

- spremenjeno zaokroževanje zneskov osnovne vrednosti prodaje v izpisih Fakturne knjige po 

DDV stopnjah in prodaje po artiklih 

- v pregledu Arhiva izdanih računov dodan prikaz storniranih računov (ti se namreč tudi 

prenesejo ob zaključku blagajne) 

- popravljen direktni izpis POS računa z tipko F10 
 

 

*** 2.0.036 PROGRAM / BLAGAJNA                          10.05.2012 
Novi moduli v programu: 

- Dodana opcija plačila s kuponom (akcije)  

- dodan izpis kopije (duplikata) računa iz arhiva  

- ponovni preračun vrednosti ob zaključku dela z interno dobavnico. Izračuna se osnovna 

vrednost, davek in skupna vrednost izdaje 

 

Novi izpisi v programu: 

- Popravljeni blagajniški dnevniki zaradi dodanih novih vrst plačila 

- Pregled IZDANIH RAČUNOV (saldo prometa) po VSEH trgovcih  

- Izpis izdanih INTERNIH DOBAVNIC v modulu »Izdaja – gumb Tiskanje« 

 

 

*** 2.0.035 PROGRAM / BLAGAJNA                          16.04.2012 
Novi moduli v programu: 

- Programu je dodana kontrola za pravico dostopa do modulov vnosa in kreiranja mesečnih 

obdelav. Tako uporabnik, ki te pravice nima lahko le pregleduje podatke, ne more pa jih 

popravljati ali kakorkoli vplivati nanje. 

Na začetku programa se zato pojavi maska za vnos imena uporabnika in gesla. Posameznemu 

uporabniku lahko določimo naslednje pravice: 

- do dostopa šifrantov 

- vnosa podatkov 

- mesečnim obdelavam (skupaj z vnosom plačil) 

- izpisom poročil in pregledov 

OPOZORILO: 

Pravice dostopa za posameznega uporabnika se določijo ob inštalaciji programa z uporabo 

t.i. »master« šifre, ki jo dobi pooblaščeni skrbnik (vzdrževalec) programske opreme.  

 

    Novi moduli v programu Blagajna: 

- šifra uporabnika programa se shrani v dnevno datoteko izdaje računov 

- v pregledu izdanih računov se prikažejo samo računi prijavljenega prodajalca  

 

 

*** 2.0.034 PROGRAM / BLAGAJNA                          09.04.2012  
Novi moduli v programu Blagajna (izdaja računov): 

- dodan gumb ali bljižnica (tipka F10) za hitri izpis računa za končnega kupca. V primeru, 

da ne potrebujemo dodatnega vnosa podatkov o kupcu, ter datuma valuracije (torej račun za 
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davče zavezance), lahko z novim gumbom (ali tipko F10) takoj pošljemo ukaz za izpis 

standardnega računa na POS tiskalnik... 

- gumbu »Meni Blagajne« je dodana opcija za spremembo datuma izdaje računa 

 

Manjše spremembe v programu: 

- Zaradi popravljene glave na vrhu vsakega izpisa – dodana je druga vrstica naziva firme – 

je bilo potrebno prilagoditi začetno vrstico vsagega izpisa v programu 

 

 

*** 2.0.033 PROGRAM                                   28.03.2012  
Novi moduli v programu: 

Izdaja: dodan prenos / izvoz dobavnice na USB ključ 

Prejem: dodan prenos / uvoz dobavnice iz USB ključa 

 

NAVODILA ZA PRENOS: 

IZDAJA 

- kreiramo izdajnico z artikli, ki jih želimo prenesti v drugo PE 

- ob pritisku na gumb »MENI« lahko izberemo način prenosa v drugo skladišče ali 

poslovno enoto 

- izberemo opcijo »SHRANI dobavnico na PRENOSNI medij« 

- prikaže se nam okno »Shrani kot ...« v katerem moramo izbrati naziv (oznako) 

prenosnega USB ključa. Ta je različna za vsak PC, običajno pa imajo oznake od F: 

naprej 

- shranimo dobavnico, ki ima prednastavljeno ime »D+številka izdajnice« in vsebuje 

matične podatke o izdaju (glava in kosovnica), ter zadnjo kopijo šifranta 

artiklov v katerem je seveda cenik 

 

PREJEM 

- na računalniku druge PE izberemo v glavnem meniju opcijo »Knjiženje« in nato 

»Prejem artiklov v skladišče – Prenos iz druge PE« 

- prikaže se nam okno v katerem moramo izbrati naziv (oznako) prenosnega USB 

ključa. Ta je različna za vsak PC, običajno pa imajo oznake od F:  

- ko smo določili oznako USB ključa, se nam prikažejo tam shranjene ZIP datoteke, 

ki imajo ime Dxxxxxxx.zip 

- izberemo željeno, izberemo PE v katero bomo presneli dobavnico in to je vse 

- program najprej presname nov šifrant artiklov (in s tem tudi zadnji cenik), nato 

pa uvozi še prenešene artikle. Zaporedna številka prevzemnega lista se tvori iz 

števca lokalne PE, številka dobavnice, iz katere smo naredili prevzem pa se 

napiše v polje opisa dobave.  

 

Arhiv: glavnemu meniju za izbor programa je dodan gumb za arhiviranje podatkov 

izbrane maloprodaje. Zip datoteka ima naziv MPxx-Pos.Leto-datum kreiranja arhiva,  

vsebuje pa vse datoteke na direktoriju MPxx (tudi ključe) 

     

 

*** 2.0.032 PROGRAM / BLAGAJNA                          25.03.2012  
    Manjše spremembe v programu: 

    - popravek izračuna PNC (kontrola na vrednost 0.001 ...) 

    Blagajna:  

    - dodana stornacija izdanega računa  

 

 

*** 2.0.031 PROGRAM / BLAGAJNA                          10.03.2012  
V »Generalne nastavitve« v programu smo dodali nov zavitek »LCD prikazovalnik« (nova 

datoteka GENERAL.dbf) 

Določimo lahko: 

- ali je LCD prikazovalnik priključen 

- določitev ali prikažemo vmesne rezultate (naziv, količina, cena) 

- port (vrata) na katerega je prikazovalnik priključen (COM1-COM9) 

- pozdravno besedilo ob zagonu programa (2. vrstice) 

- besedilo ob izpisu računa (2. vrstice) 

 

V »Generalne nastavitve« v programu smo dodali nov zavitek »Predal«.  

Določimo lahko: 

- ali je predal priključen 
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- V programu »Blagajna« pa smo dodali gumb za ročno odpiranje predala. Ta se sicer 

avtomatsko odpre ob izpisu računa na POS tiskalnik 

 

 

*** 2.0.030 BLAGAJNA                              23.02.2012  
Novi izpisi v programu: 

- Blagajniškemu zaključku so dodane vrednosti prodaje na darilne bone 

- Pregled izdanih računov za DAVČNE ZAVEZANCE / NEGOTOVINSKO poslovanje vsebuje: 

o DNEVNIK izdanih računov za DAVČNE ZAVEZANCE 

o DNEVNIK izdanih računov za NEGOTOVINO 

o VNOS PLAČIL kupcev (preko TRR) 

o Pregled NEPLAČNIKOV 

o Pregled IZDANIH RAČUNOV po KUPCIH 

 

- pri izboru artikla (prikaz kartice, zaloge, prometa po partnerju) je sedaj možno hitro 

iskanje po nazivu ali šifri artikla 

   

- Kontrolni pregled SEZNAMA ARTIKLOV pregleda bazo in ugotavlja naslednje napake: manjka 

šifra artikla, manjka opis artikla, manjka skupina artikla, nepravilna skupina DDV 

(0/1/2), nepravilen tip artikla (1/2), nepravilna oznaka za konsignacijo (D/N),nepravilna 

oznaka za aktiven artikel (D/N), nepravilna zadnja nabavna cena, nepravilna zadnja marža, 

nepravilna MPC 

 

 

*** 2.0.029 BLAGAJNA                              13.02.2012  
    Manjše spremembe v programu: 

    - Dodana opcija plačila s plačilnim bonom 

 

 

*** 2.0.028 PROGRAM                              10.02.2012  
    Manjše spremembe v programu: 

- Brisanje neuporabljenih zapisov v šifrantih sedaj deluje tudi po principu označevanja      

nepotrebnih podatkov. Tako lahko označimo poljubno število zapisov (z gumbom, tipko ENTER      

ali z miško) in šele nato pritisnemu gumb za brisanje (ali uporabimo bljižnico Alt_B). 

 

 

*** 2.0.027 PROGRAM                              08.11.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - dodano kontrolirano brisanje zapisov iz šifranta poslovnih partnerjev, zaposlenih v firmi, 

      seznama grup artiklov in samih artiklov. Program sam preveri, katere zapise lahko         

      zbrišemo, jih ponudi v predogled na ekranu, od koder jih brišemo z gumbom Briši ali  

      bljižnico ALT+B. 

 

 

*** 2.0.026 BLAGAJNA                             03.11.2011  
Dopolnjen modul za pregled zaključenih računov (arhiv izdanih računov) 

- možen je hiter vpogled v vsebino računa 

- dodan gumb za sortiranje računov:  

o po ŠTEVILKI RAČUNA 

o po DATUMU RAČUNA 

o po ŠIFRI PARTNERJA 

o po ZNESKU (x = od...do) 

o po posameznem TRGOVCU 

o prikaži GOTOVINSKE račune 

o prikaži NEGOTOVINSKE račune 

- dodan gumb za izpis: 

o DUPLIKAT računa 

o BLAGAJNIŠKI DNEVNIK - SUMARNO (POS) 

o BLAGAJNIŠKI DNEVNIK - SUMARNO (A4) 

o BLAGAJNIŠKI DNEVNIK - po RAČUNIH 

 

 

*** 2.0.025 ZALOGA                               28.10.2011  
Dopolnjeni moduli za pregled trenutne zaloge prodanih artiklov. Sedaj se zalogi iz prometne 

datoteke, ki upošteva vse prejeme in izdaje (torej zaključene blagajne), prišteje še 

trenutno stanje iz blagajne – torej nezaključeni računi.  

 



 29 

 

*** 2.0.024 INVENTURA                            27.07.2011  
Popravljen modul za izračun PNC/ZNC (predelava za MP) 

 

 

*** 2.0.023 BLAGAJNA                             21.04.2011  
Dopolnjeni izpisi računa na POS tiskalnik:  

- z drugo vrstico naziva stranke (sprememba v bazi podatkov za drug naziv stranke) 

- z drugo vrstico opisa / naziva artikla 

 

Nujni popravki:  

- Popravljena funkcija za tiskanje POS računa, ki v določenih primerih "crkne" če se jo 

uporablja z gumbom "tiskanje" ali ALT_T 

- ob izboru t.i. SPLOŠNEGA KUPCA (šifra 0) se ne izvede preverjanje iz obstoječega šifranta 

partnerjev, ampak se nadaljuje s prostim vnosom naziva in naslova 

 

 

*** 2.0.022 BLAGAJNA                             19.04.2011  
    Dodan modul »Pregledi DDVja«, ki vsebuje naslednje opcije: 

- Izpis DDV iz NABAVE artiklov – ANALITIČNO 

- Izpis DDV iz NABAVE artiklov - SUMARNO DDV 

- Izpis DDV iz NABAVE artiklov – po PREVZEMNIH LISTIH 

- Izpis FAKTURNE KNJIGE po izdanih RAČUNIH 

- Izpis FAKTURNE KNJIGE po DNEVIH 

- Izpis DDV po PRODANIH ARTIKLIH 

- Izpis DDV po STOPNJAH DDV 

 

    V pripravi pa je tudi modul "Prenos BLAGAJNE v KNJIGO IR" programa SPECTER – Davčne evidence 

 

 

*** 2.0.021 BLAGAJNA                             15.04.2011  
    Dodan modul »Zaključek Blagajne« 

- spremenjena struktura datotek DNEVNA1 in BLAGAJ1 (OZN C1, STORNO C1) 

- Dnevno izdani računi se označijo s tipko ENTER (po datumu), pritisne se gumb »Prenesi 

označene«, vnešemo še datum zaključka in program izvede prenos v materialno poslovanje in 

arhivira račune. 

 

 

*** 2.0.020 BLAGAJNA                             22.03.2011  
    Dodano iskanje po poljubni besedi pri vnosu prodanega artikla 

    Tako imamo sedaj iskanja: 

- po šifri (EAN kodi) 

- po nazivu (v primeru, da smo pustilo šifro artikla prazno) 

- po poljubni besedi (iskanje se sproži ob pritisku na gumb, vendar le ob vnosu novega 

prodanega artikla). Izbrani artikel se prenese v masko za vnos prodaje.  

 

    Manjše spremembe v programu: 

- popravljen prikaz SALDA na ekranu ob izvedbi stornacije posamezne pozicije prodaje  

 

 

*** 2.0.019 MATERIALNO POSLOVANJE                20.03.2011  
    Dodan modul »Izdaja  - interne dobavnice«. Sama izdaja je enaka kot pri klasičnem  

    skladiščnem poslovanju, izpišemo pa lahko dobavnico z sumarnimi vrednosti izdaje, ali obliko  

    kot jo ima račun oziroma predračun. 

 

 

*** 2.0.018 MATERIALNO POSLOVANJE                18.03.2011  
    Dodani novi števci v seznamu skladišč / poslovnih enot. Tako imamo sedaj možnost   

    nastavitve naslednjih števcev:  

- Prevzemi: prevzemni listi, vračila robe 

- Izdaja: blagajniški zaključki, interne dobavnice, odpis robe, zapisnik o spremembi cen 

(znižanja)  

- MP Blagajna: MP računi, predračuni, blagajniški izdatki 

    Nova polja se tvorijo avtomatsko ob prvem zagonu nove verzije programa  
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*** 2.0.017 MATERIALNO POSLOVANJE                12.03.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - dodan modul za vnos dodatnega besedila – garancije -, ki se izpiše pri izpisu na A4  

      tiskalnik  

    - modulu za »Generalne nastavitve programa« dodane možnosti, ki jih potrebujemo pri  

      kreiranju A4 računa (glava, oblikovanje, ime in pot prednastavljenega POS / A4 tiskalnika  

      ...) 

 

 

*** 2.0.016 BLAGAJNA                             10.03.2011  
    - Dodan izpis računa za davčne zavezance na lokalni/mrežni A4 tiskalnik 

    - Dodan izpis «Blagajniškega zaključka« na POS tiskalnik 

 

 

*** 2.0.015 MATERIALNO POSLOVANJE                02.03.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - popravljen izpis računa za davčne zavezance na POS tiskalnik  

    - ažuriranje zaloge za artikle, ki so označeni kot storitev se ne izvede več 

    Blagajna 
    - pri vnosu računa za davčne zavezance lahko te izberemo iz obstoječega šifranta partnerjev  

      oziroma ga vnesemo, če gre za novo stranko 

 

 

*** 2.0.014 MATERIALNO POSLOVANJE                01.03.2011  
    Modulu »kontrolni pregledi« dodane nove možnosti: 

    - Pregled STORNACIJ v prometu artiklov (SKLADIŠČNO poslovanje) 

    - Pregled STORNACIJ v prometu artiklov (BLAGAJNA) 

 

 

*** 2.0.013 MATERIALNO POSLOVANJE                28.02.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - pri vnosu prevzemnega lista dodana še vrstica z 2. nazivom artikla  

    - popravljen vnos novega artikla skozi modul prevzema 

 

 

*** 2.0.012 BLAGAJNA                         27.02.2011  
    Dodan izpis računa za davčne zavezance na POS tiskalnik 

 

 

*** 2.0.011 MATERIALNO POSLOVANJE                21.02.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - šifrantu blagajn dodana polja za vnos »Dodatnega besedila«, ki se izpiše na koncu računa   

      (razna obvestila, reklama). Dodamo lahko 5 vrstic po 50 znakov. 

 

 

*** 2.0.010 MATERIALNO POSLOVANJE                11.02.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - ob zagonu programa se preveri dejanska zaloga artiklov in vpiše v bazo 

    - BLAGAJNI dodan modul »Prikaži SALDO blagajne«, ki prikaže skupen promet izdanih računov z  

      obračunanim DDV (po stopnjah). Modul je skrit pod gumb »Blagajniški MENI«.  

 

 

*** 2.0.009 MATERIALNO POSLOVANJE                05.02.2011  
    Manjše spremembe v programu: 

    - šifrantu artikov dodano barvanje negativne zaloge in pozicij, kjer ima artikel MP ceno=0  

    - šifrantu artikov dodano barvanje artiklov, ki jih imamo na konsignaciji  

 

 

*** 2.0.008 BLAGAJNA             24.01.2011  
    Nov modul »BLAGAJNA« dodan tudi k materialnemu poslovanju. Tako ima sedaj program na enem  

    mestu kompletno poslovanje. Posebna verzija blagajne bo imela samo t.i. POS BLAGAJNO, ki bo  

    namenjena samo izdaji računov.   

 

 

*** 2.0.007 MATERIALNO POSLOVANJE                12.01.2011  
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    Manjše spremembe v programu: 

    - šifrantu artiklov je dodano sortiranje in iskanje po 2. nazivu artikla 

 

 

*** 2.0.006 MATERIALNO POSLOVANJE                06.01.2011  
    Zaradi spremembe v šifrantu skupin artiklov je popravljen tudi sam šifrant artiklov. 

    Dodan pa je tudi poseben izpis po skupinah artiklov. 

 

 

*** 2.0.005 MATERIALNO POSLOVANJE                02.01.2011  
    Predelan šifrant skupin (grup) artiklov. Dodali smo šifro grupe, ki jo lahko po potrebi  

    spremenimo tako, da bo vsebovala možnost prikaza vodilne grupe in znotraj nje še podgrupe 

    (to velja za posebno verzijo programa).  

    Zaradi te spremembe je popravlj 

     

 

 

*** 2.0.004 PROGRAM                              08.11.2010  
    Podatkovne baze Maloprodaje imajo sedaj svoj direktorij BAZEMPxx, znotraj katerega pa se  

    tvorijo imeniki posebej za vsako poslovno leto in poslovno enoto. 

 

    Spremenjen glavni program za izbor firme in programa 

    - dodana možnost enkratnega zagona aplikacije 

    - v izboru (seznamu) firme za delo se pojavijo samo prednastavljene firme za MP – povezava 

      s šifrantom firm iz našega računovodskega programa SPECTER  

 

 

*** 2.0.003 PROGRAM                              13.10.2010  
    Spremembe v logiki programa: 

    - Dodano indeksiranje prometne datoteke za hitrejši dostop pri odpiranju dobavnice  

      (uporaba tdSCope funkcij)  

    - popravljen modul za sortiranje podatkov 

    - kontrola na nepravilen vnos količine. Ta sedaj več ne sme biti enaka nič. 

 

 

*** 2.0.002 PROGRAM                              07.09.2010  
    Nov modul za zamenjavo šifre artikla z novo. Nekatere stranke so pričele z sistematsko  

    spremembo šifer artiklov, ta modul pa vam olajša delo, saj sam kontrolirano spremeni oziroma    

    zamenja staro šifro artikla z vnešeno novo v vseh potrebnih materialnih datotekah in  

    fakturiranju. 

 

 

*** 2.0.001 PROGRAM                              10.07.2010  
    Predelava modulov materialnega poslovanje za potrebe maloprodaje: 

    - šifrantu artiklov dodana kalkulacija MP cene, v verziji za MP je PC zamenjana za MPC, če  

      je NC ali MPC <=0 se polje posebej obarva, povečano polje marže na 5 decimalk 

    - šifrantu skladišč / poslovnih enot sedaj lahko določimo, ali gre za maloprodajo 

    - v modulu za prikaz in izbor skladišč se prikazujejo samo ustrezno označena skladišča  

      (MP/VP v odvisnosti od verzije – namena – programa) 

 

 

*** 2.0.000 PROGRAM                              01.11.2009  
    - Podpora za delo na novem Microsoftovem operacijskem sistemu Windows 7 (uporaba novih  

  grafičnih knjižnic združljivih z Win 7) 

- možnost izključitve prikaza nastavljenih grafičnih tem sistema windows (uporabno na  

  starejših in grafično manj sposobnih računalnikih) 

- poenoten izgled vseh mask,gumov in menijev 

- dostop do naše internet strani preko napisa v glavnem meniju programov, kjer se bodo  

  zbirala obvestila o novih verzijah in spremembah 

- V vse programe paketa SPECTER je dodana kontrola za pravico dostopa do modulov vnosa in 

kreiranja mesečnih obdelav. Tako uporabnik, ki te pravice nima lahko le preglejuje 

podatke, ne more pa jih popravljati ali kakorkoli vplivati nanje. Na začetku programa se 

zato pojavi maska za vnos imena uporabnika in gesla.  

Posameznemu uporabniku lahko določimo pravice do dostopa šifrantov, vnosa podatkov, 

mesečnim obdelavam (skupaj z vnosom plačil), ter izpisom poročil in pregledov. 

Pravice dostopa za posameznega uporabnika se določijo ob inštalaciji programa z uporabo 
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t.i. »master« šifre, ki jo dobi pooblaščeni skrbnik (vzdrževalec) programske opreme. 

 

- v pripravi je tudi intergracija z OpenOffice 3.0 paketom (pri inštalaciji programa SPECTER 

se lahko inštalira tudi OpenOffice 3.0 ali novejši)  

 

- možnost kreiranja več izpisnih datotek. Do sedaj je vsak izpis v predogledu (Wordview / 

PDF View) ostal na ekranu toliko časa dokler ga niste sami zaprli. Sedaj se predogled 

tiskanja lahko pomanjša v opravilno vrstico, vi lahko nadaljujete z delom in celo 

pripravite nova poročila, ki ostanejo v opravilni vrstici (task bar) doklet jih sami ne 

zaprete.      

 
- pregled starih (že kreiranih) izpisnih poročil. Pri vsakem izpisu poleg naziva datoteke 

shrani še kratek opis vsebine in šifro iz katerega programa (modula) je bila kreirana 

Naredi modul, ki bo prikazal seznam obstoječih RTF/PDF izpisov in jih po potrebi prikazal 

na ekranu.   

 

- NAVODILA ZA PROGRAM v PDF obliki (z možnostjo direktnega skoka na to stran) 

 

    - nov modul za kontrolo davčne številke: NE izvajamo kontrolo na pravilnost davčne številke   

      za stranko, katere sedež je v državi, ki ni članica EU. Kontrola je vezana na šifrant  

      oziroma oznako države.   

     

    - nov modul za vnos zaposlenih / trgovskih potnikov / komercialistov, ki ga potrebujemo za   

      evidenco poslovanja v materialnem poslovanju in fakturiranju. Zaradi nove kontrole davčne  

      številke smo dodali še državo iz katere prihaja zaposleni. 

 

GLAVNI MENI za izbor programa               
- v vnosno masko o podatkih naše firme je dodana kretnica za izbor metode obračuna DDV ( po  

  fakturirani ali plačani realizaciji). Stranke, ki bodo želele voditi obračun DDV po  

  plačani realizaciji bodo morale dokupiti posebno verzijo programa »Davčne evidence«, ki bo   

  imel tudi zo možnost (glej spremembe v programu DDV)! 

- nov izpis seznama firm z vsemi potrebnimi podatki 

 

MATERIALNO POSLOVANJE  
    - povečana polja za avtomatske števce dobavnic, izdajnic, računov in predračunov na 6 mest.  

      Tako se sedaj lahko vsakemu računalniku v mreži dodeli svoja številka, sledi mu številka   

      skladišča (ali dve) in nato zaporedna številka dolkumenta. Avtomatska posledica povečanja  

      pa je tudi povečanje polj v datotekah materialnega poslovanja (MATZAL in PROMET) 

 

Prejem artiklov v skladišče: 

- na podatkoven ekran dodane sumarne vrednosti nabave, ddv-ja in skupaj 

- popravljen vnos novega partnerja in novega artikla direktno iz vnosa prevzemnice 

 

Izdaja artiklov iz skladišča: 

- nova postavitev ključev (indeksiranje podatkov) po datumu in zaporedni številki 

- nova oblika dobavnice / predračuna (vsebuje skupne zneske osnove, rabata, ddv-ja in zneska  

  za plačilo) 

- oblika dobavnice za Mercator ima sedaj tudi sumarno vrstico (količina in vrednost) 

    - dodano polje, ki prikazuje ali je bila dobavnica že izpisana 

    - dodan gumb »Obnovi« podatke zaradi sočasnega dela v mreži 

 

    Pregledi (spremembe): 

     - poljuben pregled knjiženja prejema / izdaje artiklov (dnevnik knjiženja) sedaj pri izpisu  

       stornacij prikaže tudi vrednost storniranih zapisov 

     - kartica artikla, izpis izdaje/prejema artiklov: dodana kolona s prikazom kataloške  

       številke, dodano sortiranje po kataloški številki 

     - posodobljeni pregledi minimalne/optimalne/maksimalne zaloge 

     - kompletno posodobljena in prenovljena inventura 

 

    Novi izpisi vrednotenja zaloge:  
    - izpis trenutne zaloge z vrednotenjem po označeni (veljavni) prodajni ceni 

    - pregled izdaje z vrednotenjem po označeni (veljavni) prodajni ceni 

    - popravljen pregled vrednotenje zaloge po označeni (veljavni) prodajni ceni (suma) 

    Pri vseh izpisih z vrednotenjem po iznačeni PC se v primeru, da je ta 0 (kar pomeni da v   

    šifrantu artiklov prodajna cena ni določena), pojavi znak »*« (zvezdica)   

 

 


