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OKOLJSKO POROČILO

V programu je kot posebni modul na voljo možnost izdelave osnovnih vsebin prodanih
oz. porabljenih artiklov, za nadaljnjo pripravo različnih okoljevarstvenih poročil. Modul
je namenjen uporabnikom, ki so glede na velikost dobav, zavezani za izdelavo
posameznih okoljskih poročil.

Osnovni zbir prodanih (porabljenih) artiklov, lahko uporabite za različne vrste poročanja,
glede na sistem vnosov, ki ste si ga zastavili v programu. Možnost izdelave osnovne
zbirne preglednice, je na voljo samo za artikle za katere vodite zalogo, v okviru
določanja dodatnih lastnosti artiklov.

OPOMBA:
Programski modul omogoča pripravo preglednice osnovnih vsebin, za nadaljnjo pripravo različnih vrst
okoljskih poročil (odpadna embalaža, elektronska oprema, SLOPAK, olja, CO2…).

Priprava podatkov za okoljsko poročilo

V šifrantu posebnih lastnosti nabavnih artiklov, kjer se določajo nove skupine lastnosti artiklov, določite
posamezne vrste glede na katere morate poročati okoljske vsebine.

Posamezne skupine, opis skupine in vrste za okoljsko poročanje, vnesite glede na vašo vsebino
okoljskih poročil (odpadna embalaža, elektronska oprema…), ter označite možnost »Okoljsko
poročilo«.

V uporabniških nastavitvah poglavja »Okoljsko poročilo«, lahko nastavite tudi mersko enoto teže glede
na katero boste nato vnašali podatke za artikle. Podatki o teži se v osnovni vnašajo v tonah.

Vnesite posamezne vrste okoljskih vsebin,
ter tudi označite možnost »Okoljsko
poročilo«

http://www.birokrat.si/default.asp?mID=sl&pID=okoljsko_porocanje
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Za vsak posamezni nabavni artikel, za katerega pri prodaji oz. porabi želite poročati o vsebini za okoljsko
poročilo, določite v gumbu lastnosti podatke o teži posamezne okoljske vsebine.

V samostojnem meniju imate na voljo možnost za pripravo okoljskih poročil, kjer lahko izdelate osnovno
preglednico, za nadaljnjo pripravo zahtevanih vsebin okoljskih poročil.

V okviru preglednice lahko dodatno določite prikaz vsebin glede na merske enote teže (tone, kilogrami,
grami), ter tudi kateri dokumenti naj bodo zajeti v preglednici (račun, odpis, delovni nalog…).

NASVET:
Izdelano vsebino preglednice lahko tudi natisnete ali pa prenesete v Excel za nadaljnjo pripravo podatkov
posameznih vrst okoljskih poročil.

Dodatni modul je v programu na voljo kot posebna licenca za doplačilo. Za več informacij o uporabi,
vsebini in nakupu dodatne licence, se obrnite na naše kontaktne številke oz. naslove.

01/5 300 200, info@birokrat.si

Vsebine lastnosti prodanih (porabljenih)
artiklov, so lahko poljubno zastavljene, glede
na različne vsebine okoljskega poročanja
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