Izpis E/W računa
Instalacija vsebuje zadnjo verzijo programa Izpis E/W računa, ki ga program POSLI uporablja za izpis
W-dokumentov in E-dokumentov. Namenjena je hitri odpravi odkritih napak v izpisih E/Wdokumentov v programu POSLI v primeru, ko zaradi objektivnih ali nepredvidenih okoliščin ni možno
izdelati nove instalacije programa POSLI, ki bi vključevala tudi zadnjo verzijo programa za izpise.
Pred namestitvijo zato preverite datuma verzije programa POSLI in programa Izpis E/W računa. Če je
datum verzije programa POSLI novejši, namestitev tega programa NI POTREBNA, ker je že vsebovana
v instalaciji zadnje verzije programa POSLI.
4.0.0.189, 12.10.2022
-

V primeru, da je v Poslih šablona za število decimalnih mest količine nastavljena na 4 decimalke,
program na izpisu dokumenta (računa, dobavnice, predračuna, naročila) prikaže količino s štirimi
decimalkami, ki jo izračuna iz zneska in cene na poziciji. Količina je namreč v podatkovni bazi
vedno zapisana samo s tremi decimalkami.

4.0.0.188, 15.6.2022
-

Možnost prikaza serijske številke, ki je zapisana v poziciji računa ali dobavnice .

4.0.0.187, 2.6.2022
-

Možnost izpisa računov s QR kodo tudi pri izpisih več (označenih) računov.

4.0.0.186, 18.3.2022
-

Dodan je izpis računa za nadrejenega partnerja v hrvaškem jeziku
Na računu in predračunu za nadrejenega kupca je dodana možnost izpis QR kode za plačilo
Popravek pri izpisu UPNQR kode na računih in predračunih za nadrejenega kupca: program je za
plačnika napačno zapisal podatke o podrejenem poslovnem partnerju namesto o nadrejenem

4.0.0.185, 1.3.2022
-

Na dobavnicah za tujino je dodana možnost izpisa klavzule, ki je namenjena predvsem za
klavzule, ki pojasnjujejo, zakaj DDV ni obračunan
Odpravljena je napaka pri nepravilni določitvi širine strani izpisa v PDF obliki. Program je izračunal
širino strani za privzeti tiskalnik, namesto za izbrani tiskalnik

4.0.0.184, 28.2.2022
-

Če matična številka podjetja v podatkih firme ni podana, program pri kreiranju e-računa v
formatu eSlog 2.0 ne zapisuje več segmenta s podatkom o matični številki, saj ta ni več obvezen.
V prvotni verziji je bila matična številka v eRačunu obvezna, validacija računov brez podane
matične številke na UJP ni bila uspešna.

4.0.0.183, 21.1.2022
-

V primeru, da so na uporabniku aktivirana vozila, program na izpisu računa prikaže podatek o
številki šasije (VIN) in številu km vozila v času prevzema vozila na servis
Popravek indikatorja poteka pri pošiljanju e-računov na Mikrografijo po spremembi oblike
prikaza zaradi združevanja več PDF dokumentov

4.0.0.182, 13.1.2022
-

Na računu, narejenem iz delovnega naloga v modulu Vozila, program namesto 'Dobavnica'
napiše tekst 'Delovni nalog'

4.0.0.181, 12.1.2022
-

V primeru, da je ime mape 'Moji dokumenti' vsebovalo šumnike, program ni uspel združiti
več kreiranih PDF dokumentov v enega

4.0.0.180, 21.10.2021
-

Omogočeno kreiranje kvalificiranega elektronskega podpisa na kreiranih PDF dokumentih
Dodana podpora za delo s podpisno tablico SIGMA za ročno podpisovanje PDF dokumentov

4.0.0.179, 27.9.2021
-

program pri izpisu račun/predračuna z UPN nalogom ni upošteval oznake za privzeti TRR,
ampak je pri izpisu plačilnega naloga vedno izpisal prvi veljaven račun, čeprav le-ta ni bil
označen z '*'

4.0.0.178, 6.9.2021
-

če je bil račun izdan po 76.a členu, izpis računa z UPN QR položnico ni vseboval klavzule
Obrnjena davčna obveznost

4.0.0.176, 30.8.2021
-

dopolnitev izpisa IOP z možnostjo izpisa IOP za stranke, ki imajo poravnane vse obveznosti,
vendar želimo stranki vseeno poslati IOP z obvestilom, da ni neplačanih računov

4.0.0.175, 14.7.2021
-

v primeru, da je v personalnih podatkih bil podan dolgi naziv firme (F3), je program dolgi
naziv zapisal v ovojnico, ni ga pa zapisal v eRačun, tako da je privzel vedno kratki naziv firme

4.0.0.174, 11.6.2021
-

Pri e-Računih, ki so bili poslani uporabnikom BizBox storitve preko Mikrografije, je program v
ovojnico zapisal napačno BIC kodo prejemnika računa, čeprav je bila le-ta pravilno podana v
podatkih stranke

4.0.0.173, 3.6.2021
-

pri računu za lastno porabo (RL) program kot vrsto dokumenta izpiše 'Interni račun'
če je davčna številka izdajatelja enaka davčni številki, namenjeni testiranju davčnega
potrjevanja računov, program čez cel dokument izpiše tekst 'VZOREC'

4.0.0.170, 20.4.2021
-

pri kreiranju eRačuna program opozori, če v podatkih o izdajatelju ali prejemniku računa ni
podana davčna ali matična številka
zaradi nadgradnje sistemskega programja na Aplicomovem spletnem strežniku ni več
delovala možnost nadgradnje licence za podpisovanje eRačunov

4.0.0.169, 15.1.2021
-

Pri izpisih za samostojne podjetnike je bil e-mail zapisan dvakrat

4.0.0.168, 4.1.2021
-

dodana možnost nastavitve verzije PDF datoteke (PDF_VER14, PDF_VER15, PDF_VER16,
PDF_VER17, PDFA_VER1B, PDFA_VER2B in PDFA_VER3B). Privzeta nastavitev je PDF_VER14.

V4.0.0.167, 22.12.2020
-

Popravek v rekapitulaciji kreiranega eRačuna (G_SG50/S_MOA/C_C516/D_5025=366)

V4.0.0.166, 25.11.2020
-

Dopolnitev izpisa w-IOP z možnostjo izpisa klavzule brez ostalih tekstov na dnu dokumenta

V4.0.0.165, 19.11.2020
-

Dopolnitev izpisa w-računa in e-računa za prikaz datumskega obdobja opravljanja storitev, za
katere je bil izdan račun

V4.0.0.164, 16.11.2020
-

Popravek v rekapitulaciji DDV v kreiranih e-Računih v formatu eSlog 2.0 za račune z obrnjeno
davčno obveznostjo

V4.0.0.163, 5.11.2020
-

Dodana je vizualizacija e-Računa, kreiranega v formatu eSlog 2.0.

V4.0.0.162, 29.10.2020

-

Nekateri decimalni zneski v kreiranem e-Računu so bili napačno zaokroženi na eno, namesto
na dve decimalni mesti.

V4.0.0.161, 20.10.2020
-

Odpravljena je težava pri uvozu e-Računov iz Poslov v sistem BizBox.

V4.0.0.159 in V4.0.0.160, 12.10.2020
-

V program je dodana dodatna kontrola, ali ima izdani račun, iz katerega kreira e-Račun,
vsebino v polju s sklicem, saj e-Račune, ki v polju s sklicem nimajo teksta, validacija eRačunov na UJP zavrne.

-

Če ni podane številke dobavnice ali številke naročilnice program v polje s številko dobavnice
zapiše številko računa, za datum pa je pomotama v tem primeru zapisal datum dobavnice, ki
pa ni imel vsebine. Program zdaj tudi preverja, ali je datum dobavnice ali datum naročila
prazen. Če je prazen, ga napolni z datumom računa.

V4.0.0.158 8.10.2020
-

Račune, ki vsebujejo pozicije s podanim zneskom, vendar brez vnesenega teksta, validacija
eRačunov na UJP zavrne. Program zdaj v takem primeru namesto prazne vsebine zapiše '-'.

V4.0.0.157 7.10.2020
-

V rekapitulaciji eRačuna v formatu eSlog 2.0 je bila v polju '79' namesto vsote neto zneskov
pozicij (brez DDV) prikazana vsota bruto zneskov pozicij (z DDV).

V4.0.0.152 30.9.2020
-

Od 1.10.2020 program avtomatsko kreira eRačune v formatu eSlog 2.0. Za proračunske
uporabnike je ta format obvezen. V primeru, da stranka, ki ji pošiljamo eRačun še ne podpira
verzije eSlog 2.0, ampak samo 1.6, v podatkih tega poslovnega partnerjih v polju 28.E-računi
na tretje mesto zapišemo '1'. Če na tretjem mestu ni vsebine ali ima vrednost '2', program
kreira eRačune v formatu eSlog 2.0.

V4.0.0.151 4.6.2020
-

Popravek pri ekranskem prikazu ovojnice e-Računa; program je vedno pred davčno številko
prikazal 'SI', čeprav izdajatelj / prejemnik ni bil zavezanec za DDV

V4.0.0.150 12.5.2020
-

Pri samostojnih podjetnikih je program v izpisu dokumentov namesto spletne strani prikazal
elektronsko pošto
Pri izpisu starejših zbirnih računov iz Blagajne, ki niso imele podane originalne številke
računa, program ni prikazal številke račune, ampak jo je prikazal v vrstici z interno številko
računa

V4.0.0.149 7.5.2020
-

Odpravljena napaka pri kreiranju eRačunov iz programa Avtomat

V4.0.0.148 29.4.2020
-

Po kliku na gumb Pošlji po e-pošti v oknu za kreiranje eRačuna je program javil napako in
eRačuna ni poslal

V4.0.0.147 18.4.2020
-

Sprememba v pripravi markacijskih nalepk za skeniranje. Če je bilo izbrano tiskanje v PDF
datoteko, je konverzija izpisa v PDF popačila EAN kodo tako, da je ni bilo mogoče prebrati s
skenerjem. Program zdaj uporabi drugačen način kreiranja EAN kode, zaradi katere v
pretvorbi izpisa v PDF ne pride do popačenja.

V4.0.0.146 10.4.2020
-

Pri pošiljanju negotovinskega računa preko elektronske pošte zdaj v imenu PDF datoteke
uporabi negotovinsko številko
Pri pošiljanju e-računa po elektronski pošti program zdaj v imenu datotek namesto interne
številke prikaže negotovinsko številko računa
Izpise v PDF, ki so klicani iz listanja, lahko po končanem kreiranju združimo v eno PDF
datoteko

V4.0.0.145 8.4.2020
-

V ekranskem prikazu ovojnice kreiranega negotovinskega eRačuna je bila v tekstu namen
namesto negotovinske številke prikazana interna številka računa

V4.0.0.144 3.4.2020
-

Format izpisa vrstice s podatki o transakcijskih računih je odvisen od dolžine vrstice (številka
aktivnih transakcijskih računov)

V4.0.0.143 16.3.2020
-

popravek pri izpisu seznama transakcijskih računov v primeru, da je bil glavni TRR označen
kot neaktiven

V4.0.0.141 13.2.2020
-

program na položnicah z UPN QR kodo vedno prikaže referenco za plačilo, ki je generirana po
modulu 01 (SI01 xxxx…)
program lahko kreira e-račun po novem standardu eSlog 2.0. Do 1.10.2020 program kreira
eRačune po standardu eSlog 2.0 samo s posebno nastavitvijo v zagonski datoteki,
avtomatsko pa bo kreiral eRačune v tem formatu po 1.10.2020, ki je mejni datum, do

katerega bo UJP še sprejemal e-račune, pisane v standardu eSlog 1.6 ali eSlog 1.6.1.
Trenutno program še ne vsebuje vizualizacije eRačuna, pisanega po standardu eSlog 2.0.
V4.0.0.140 7.2.2020
-

popravek pri kreiranju PDF računov iz programa AVTOMAT

V4.0.0.139 4.2.2020
-

popravek pri izpisu računa in predračuna z UPN QR položnico

V4.0.0.138 31.01.2020
-

v nekaj zadnjih verzijah program v nogi dokumentov ni izpisal teksta pred matično in davčno
številko, če ni našel nastavitvene datoteke

V4.0.0.137 15.01.2020
-

-

BIC koda eRačuna, ki ga pošiljamo stranki, ki prejema eRačune preko ZZI/bizBox storitev v
BANKART sistemu, mora vsebovati tekst BIZBSI2DICL. V podatkih poslovnega partnerja je
potrebno vnesti v polje 07.E-račun > BIC vrednost BIZBSI2DICL. Program Posli bo sicer
opozoril, da se BIC ne ujema s številko transakcijskega računa, vendar bo vneseno vrednost
po potrditvi sprejel. Zaradi tega pri izdelavi eRačuna ni več kontrole vsebine BIC kode,
program jo v eRačun zapiše v obliki, kot je vnesena v Poslih. Če je vsebina BIC kode prazna,
kodo BIC program določi iz transakcijskega računa za eRačune.
lepotni popravki v izpisu naslova prejemnika dokumenta

V4.0.0.136 06.01.2020
-

program je pri računih, nastalih iz sumarnih dobavnic v programih Blagajna ali ApPOS, kot
vrsto dokumenta namesto "Račun" izpisal "Dnevni izkupiček"

V4.0.0.135 17.12.2019
-

dodana je možnost nastavitve teksta sporočila tudi pri pošiljanju e-računov preko maila

V4.0.0.134 11.12.2019
-

za pošiljanje dokumentov preko elektronske pošte lahko za vsako vrsto dokumenta podamo
privzeta tekst sporočila (body) in predmet sporočila (subject)

V4.0.0.133 11.12.2019

-

popravek pri podpisovanju eRačunov; podpis v eRačunu zdaj ustreza shemi
http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1.6_EnostavniRacun, tako da se lahko sedaj
v Proklik uvažajo tudi v Poslih podpisani eRačuni

V4.0.0.131 2.12.2019
-

SKB NET zavrača uvoz e-Računov, če je v eRačunu za BIC proračunskega uporabnika podan
BIC Banke Slovenija (BSLJSI2XXXX). SKB NET zahteva, da je v BIC polju podana vrednost
UJPLSI2DICL. V dokumentaciji na UJP je BIC UJPLSI2DICL obvezen samo v ovojnici eRačuna, ne
pa v samem eRačunu. Validacija strukture eRačuna na UJP portalu ne javi napake niti v
primeru, da je za BIC proračunskega prejemnika podan UJPLSI2DICL niti v primeru, da je za
BIC podan BSLJSI2XXXX. Če so torej težave pri uvažanju eRačuna v SKB NET, v podatkih
poslovnega partnerja - proračunskega uporabnika - v polje 07.E-račun -> BIC vnesite vrednost
UJPLSI2DICL. Program Posli bo sicer opozoril, da to ni veljaven BIC, vendar bo vneseno
vrednost po potrditvi sprejel.

V4.0.0.130 20.11.2019
-

dopolnitev programa z možnostjo izpisovanja pred-tiskane podlage na izpisih v PDF
dopolnitev programa z možnostjo izpisa poševnega teksta (n.pr. VZOREC) na računu
na izpisu računov, ki so nastali pri prenosu dnevne prodaje iz blagajne (RI), program namesto
teksta 'Račun št.' zdaj izpiše 'Dnevni izkupiček št.'. Tekst je možno spremeniti v nastavitvah
programa v datoteki wracun.ini (Dok_Iztrzek=Dnevni izkupiček)

V4.0.0.128 4.9.2019
-

na izpisu računov, ki so nastali pri prenosu dnevne prodaje iz blagajne (RI), program namesto
teksta 'Račun št.' zdaj izpiše 'Dnevni izkupiček št.'. Tekst je možno spremeniti v nastavitvah
programa v datoteki wracun.ini (Dok_Iztrzek=Dnevni izkupiček)

V4.0.0.127 2.9.2019
-

odpravljena napaka pri pošiljanju e-računov proračunskim uporabnikom, ki je nastala v
primeru, da je eRačun vseboval dodatne priloge in te priloge niso bile v mapi Moji dokumenti
ali pa je ime datoteke vsebovalo nedovoljene znake (n.pr. presledek)

V4.0.0.126 29.8.2019
-

v primeru, da je na poziciji računa bil obračunan popust, program pri kreiranju e-računa
zneskov z upoštevanje popusta ni zaokroževal; posledica je bila ta, da je izračunano število
decimalk preseglo dovoljeno število decimalk v eRačunu

V4.0.0.125 23.8.2019
-

odprava napake pri izpisu w-dobavnice

V4.0.0.124 23.7.2019

-

uskladitev s Posli zaradi dodatnega številčenja izdanih negotovinskih računov

V4.0.0.123 27.4.2019
-

možnost izpisa logotipa za SQ in/ali SME v spodnjem levem delu dokumenta tudi na računih v
tujem jeziku

V4.0.0.121 15.4.2019
-

-

če je na izdanem računu vnesen podatek o datumu in številki pogodbe, se na izpisanem
računu namesto podatkov o naročilu izpišejo podatki o pogodbi; dopolnitev je narejena za
izpise v slovenščini, nemščini in angleščini
če je na izdanem računu vnesen podatek o datumu in številki pogodbe, se na kreiranem
eRačunu namesto referenčnega dokumenta 'naročilo' (ON) izpišejo podatki za referenčni
dokument 'pogodba' (CT)

V4.0.0.120 26.3.2019
-

dopolnitev izpisov z možnostjo izpisa titule odgovorne osebe oziroma osebe, ki je sestavila
dokument

V4.0.0.119 19.3.2019
-

v izpisih pozicij dokumentov sta bila zamenjana napisa v kolonah z EAN kodo in kolono s
klasifikacijsko številko (če sta bila oba prikazana)

V4.0.0.116 8.2.2019
-

popravek v programu AplZIP v modulu za prepis arhivskih podatkov na oblak

V4.0.0.115 19.1.2019
-

dodana izpisa IOP v nemškem in angleškem jeziku

V4.0.0.114 20.12.2018
-

odpravljena napaka pri izpisu dokumentov v PDF obliki, ki se je pojavljala na nekaterih
računalnikih z Win8 ali Win10

