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BIROKRAT

NADGRADNJE PROGRAMA BIROKRAT IZ INTERNETA

Nove verzije programa Birokrat (nadgradnje) vsebuje različne zakonske, tehnične ali uporabniške
novosti in dopolnitve. Novosti in nasveti za uporabo se od izidu objavljajo v gradivih Informator.

OPOMBA:
V primeru, da uporabljate mrežno verzijo programa, ravno tako kot pri enouporabniški verziji,
nadgradite program z novo verzijo samo enkrat. Nadgradnjo najenostavneje naredite na strežniku
(glavnem računalniku) na katerem je nameščen program Birokrat.

Tudi v primeru mrežne verzije je program Birokrat nameščen samo na enem računalniku (strežniku).
Drugi računalniki v mrežni povezavi pa preko bližnjic dostopajo do programa Birokrat.

SERVIS – INTERNETNA POVEZAVA NA DALJAVO

V obstoječi spletni povezavi do programa ISL Light®, ki omogoča povezavo med uporabnikom in
serviserjem, je dodana še povezava do programa Team Viewer®, ki omogoča enake vrste povezav.

Razlika pri uporabi programov je predvsem v tem, da številko za povezavo v primeru uporabe programa
ISL Light® serviser sporoči uporabniku, pri programu Team Viewer® pa je postopek obraten.

Spletna bližnjica do programov
za internetno  povezavo med
uporabnikom in serviserjem

V meniju »Birokrat - Servis« lahko izvršite
prenos nadgradnje programa iz interneta

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=informator
http://www.andersen.si/ip/
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POSLOVANJE

RAČUN (PREDRAČUN, DOBAVNICA…) – VRSTNI RED ARTIKLOV

V novejših verzijah programa Birokrat je omogočena dodatna možnost premikanja vrstnega reda
posameznih artiklov, po že izdelanem vnosu specifikacije artiklov.

Pri posameznem artiklu lahko vrstni red določite s klikom desne tipke na miški v naziv označenega
artikla, ter nato vnesete zaporedno številko pozicije na katero se naj označeni artikel prestavi.

Glede na urejen vrstni red artiklov na zaslonu, bo v okviru nastavitev oblike dokumenta, tudi naknadni
izpis dokumenta izdelan v takšni obliki.

Posamezni artikel lahko z opisano možnostjo premikate samo v smeri navzgor. To pomeni, da na ta
način lahko premaknete posamezne artikle, da so na izpisu dokumenta izkazani na višji poziciji.

OPOMBA:
Sam izpis pa ne bo izdelan glede na vneseni vrstni red v primeru, da imate v obliki dokumenta
nastavljene druge možnosti urejanja izpisa artiklov (sortiranje po šifri artikla, združevanje glede na
enako prodajno ceno, združevanje glede na izvorni dokument, združevanje glede na davčno stopnjo,
združevanje glede na skupino…)!

Popravljen vrstni red artiklov bo
izkazan tudi na izpisu, če izdelujete
izpise glede na vrstni red vnosa artiklov

Na označeni artikel kliknete z desno
tipko miške, kjer se vam odpre
možnost za premik pozicije artikla
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ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTOV E-SLOG

V programu Birokrat je na voljo možnost elektronske izmenjave prejetih in izdanih dokumentov e-SLOG.
Priprava vsebin in vodenje podatkov zahteva celovito pripravo podjetja na takšen način izmenjave
poslovne dokumentacije s posameznimi poslovnimi partnerji.

V programu je omogočena izdelava oz. izmenjava XML enostavnega računa verzije 1.5 (predračun,
avansni račun, dobropis), enostavnega naročila verzije 1.1, ter enostavne dobavnice verzije 1.1.

Posamezne poslovne banke so že poenotile sistem izmenjave elektronskih dokumentov, druge pa so s
postopki v pripravi. Informacije glede možnosti in pogojev izmenjave dokumentov po standardu e-SLOG
dobite v vaši poslovni banki, novosti pa najdete tudi na spletnih objavah BANKART:
http://www.bankart.si/si/novice/893,2011/default.html

Komu je namenjeno elektronsko poslovanje e-SLOG
Vsebina elektronskega poslovanja e-SLOG je namenjena predvsem podjetjem s tehnično in vsebinsko
izpopolnjenimi informacijskimi sistemi, ki že sedaj uporabljajo napredne informacijske rešitve:

· ERP poslovne rešitve (Birokrat)
· Elektronsko bančništvo (Halcom)
· Elektronska pošta (e-mail, WAN/LAN sistemi)
· Internet (spletne strani, internetna trgovina)
· CRM sistemi (upravljanje odnosov s strankami)

Načini elektronske izmenjave dokumentov e-SLOG
Programski paket Birokrat v osnovi predvideva oz. omogoča dva načina uporabe elektronske izmenjave
računov oz. dokumentov e-SLOG:

· izmenjava preko bančnih programov z elektronskim podpisom in povratnicami

· neposredna izmenjava po e-mailu brez elektronskega podpisa in povratnic

Podjetje A Podjetje B

Izmenjava preko
poslovnih bank

(z elektronskim podpisom in
potrjevanjem povratnic)

Podjetje A Podjetje B

Neposredno pošiljanje preko e-maila
(brez elektronskega podpisa in povratnic)

http://www.bankart.si/
http://www.gzs.si/slo/6679
http://www.bankart.si/si/novice/893,2011/default.html
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Poglavitne prednosti elektronskih dokumentov e-SLOG
V okviru smernic elektronskega poslovanja je priporočeno postopno večanje števila poslovnih
partnerjev s katerimi elektronsko izmenjujete dokumente. To vam omogoča naslednje prednosti:

· povečana hitrost omogoča izmenjavo dokumentov v krajšem času
· zmanjšanje stroškov poštnin in poštnega materiala
· ekološko primerno za okolje

NASVET:
Uporabniki, ki ste zainteresirani za poslovanje e-SLOG, najdete vse podrobne vsebine in dodatne
informacije v samostojnih navodilih Elektronska izmenjava dokumentov e-SLOG, na naši spletni strani:
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila

ü Izmenjava dokumentov
        v krajšem času

ü Manjši stroški
poštnin in materiala

ü Elektronska izmenjava
je ekološka

POSLOVANJE E-SLOG JE NA VOLJO V OKVIRU DODATNE PROGRAMSKE LICENCE, KI JE V ČASU
AKCIJE BREZPLAČNA ! Za licenco nas kontaktirajte:  tel.: 01/5 300 200,  e-mail: birokrat@andersen.si

http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila
http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&pID=birokrat_navodila
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PLAČA

OBRAČUN – RAZLIKA DO MINIMALNE PLAČE

V  novi verziji programa Birokrat je usklajen obračun razlike do minimalne plače glede na pravilnik
(Uradni list RS 109/2010). Sprememba se nanaša na obračun za zaposlovanje, ki se poleg prispevkov
ZPIZ in starševskega varstva, obračunava pri razliki do minimalne plače. Delovanje morate dodatno
ročno nastaviti v šifrantu davkov in prispevkov!

OPOMBA:
Zavezanec za plačilo prispevkov ZPIZ za zavarovanca in delodajalca od navedene razlike do minimalne
plače je delodajalec (oba se obračunata v breme delodajalca).

Glede na vsebino obračunanih davkov in prispevkov, se izdelajo tudi REK obrazci, ter XML datoteke za
oddajo podatkov na spletni portal eDAVKI.

OBRAČUN – NEPLAČANA ODSOTNOST

V  novi verziji programa Birokrat je usklajen obračun neplačane odsotnosti glede na novejši pravilnik
(Uradni list RS 109/2010). V primeru neplačane odsotnosti z dela se obračunajo in plačajo vsi prispevki,
razen prispevka za poškodbe pri delu.

OPOMBA:
Zavezanec za plačilo prispevkov ZPIZ za zavarovanca in delodajalca od navedene neplačane odsotnosti
je delodajalec (oba se obračunata v breme delodajalca).

Glede na vsebino obračunanih davkov in prispevkov, se izdelajo tudi REK obrazci, ter XML datoteke za
oddajo podatkov na spletni portal eDAVKI.

Tudi oba prispevka za zaposlovanje v breme
delodajalca in zaposlenega, označite za
obračun pod minimalno plačo po uredbi

V vrstah del za obračun, lahko
odprete tudi neplačano odsotnost,
če to potrebujete pri obračunu
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