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Kratica
Deli programa

ACC
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva
Z ukazom ACCOUNT preidemo v okolje evidentiranja in poravnave terjatev.

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: AC COUNT

Q
Pri prehodu z osnovnega nivoja moramo navesti tudi vpisno številko člana ali
eno od alternativnih številk.
Če nekdo že uporablja to okolje pri izbranem članu, se izpiše sporočilo
<vpisna številka člana>: zapis o članu je trenutno
zaklenjen.
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov, v katerem so na voljo:















Evidentiranje terjatev
Poravnava terjatev
Pregled terjatev
Trenutna zamudnina
Pregled terjatev po vseh oddelkih1
Brisanje terjatev
Prenos terjatev iz drugega oddelka1
Storno poravnave terjatev
Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice
Vračilo denarja (dobropis)
Kopije računa (pregled in izpis)
Dnevni pregled poravnanih terjatev
Pregled transakcij
Izhod

Način dela je menijski. V menijih izbiramo postopke s tipkama Đ in Š, izbire
pa potrjujemo s tipko L ali K. S tipko F ali tipkama J z se
vračamo na višji nivo oz. v prejšnji meni.
Če član še nima evidentiranih terjatev, v meniju ni mogoče izbrati postopkov
Poravnava terjatev, Pregled terjatev in Brisanje terjatev. Postopka Pregled
terjatev po vseh oddelkih in Prenos terjatev iz drugega oddelka lahko izberemo
le, če ima član evidentirane terjatve (tudi) v drugem oddelku.

1

Velja le v knjižnicah z več aktivnimi oddelki oz. knjižnicah, kjer vodijo ločen konto za več organizacijskih enot,
določenih v lokalnem šifrantu.
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Opozorilo:
Če je v knjižnici vključena davčna blagajna, so možnosti Poravnava terjatev,
Storno poravnave terjatev, Vračilo denarja (dobropis) in Kopija računa
(pregled in izpis) omogočene le, če so urejene potrebne nastavitve za davčno
potrjevanje računov (gl. pogl. 2.7.4 Davčno potrjevanje računov).

Po izbiri postopka v meniju je zaslon praviloma razdeljen tako: zgornji del
zaslona je namenjen vnosu podatkov, v ločilni vrstici je izpisan skupni znesek
terjatev do člana in trenutna zamudnina, pod njo pa posamezne že evidentirane
terjatve. Skupni znesek terjatev do člana je vsota zneska že evidentiranih
terjatev in zneska trenutne zamudnine (dolg zamudnine do tekočega datuma).
Trenutna zamudnina postane evidentirana zamudnina šele ob vrnitvi gradiva;
takrat se ta znesek prišteje k skupnemu znesku evidentiranih terjatev.

ACCOUNT - 1: Izbira postopka iz menija

Evidentiranje terjatev
Terjatve lahko evidentiramo ročno samo, če je v ceniku storitev za posamezno
terjatev določen ročni način obračuna terjatve.
Pri storitvah, za katere je določeno avtomatsko evidentiranje (članarina,
izposojevalnina, zamudnina, opomini, obveščanje o prispelem rezerviranem
gradivu, rezervacije prostega gradiva, nova izkaznica), se terjatev obračuna in
evidentira avtomatsko ob izvedbi postopka (vpis člana, izposoja ali podaljšanje
roka izposoje, vračanje gradiva, izdelava opominov, vračanje rezerviranega
gradiva, priprava gradiva za člana, izposoja rezerviranega prostega gradiva,
shranitev zapisa o novovpisanem članu). Kadar izberemo kodo za takšno
storitev oziroma terjatev, se izpiše opozorilo Postopek evidentiranja
terjatev se izvaja avtomatsko. Če želimo terjatev vseeno
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evidentirati ročno, odgovorimo pritrdilno na vprašanje Želite terjatev
kljub temu evidentirati ročno (D/N)?.
Pri ročnem evidentiranju terjatev vpišemo zaporedoma naslednje podatke:


Koda storitve/terjatve
Vpišemo celotno kodo, kot je določena v ceniku. Vnos potrdimo s
tipko L. Če vnesemo samo del kode, npr. prve tri črke, se po
potrditvi izpiše okno s seznamom vseh storitev oziroma terjatev,
katerih koda se začne z vnesenim zaporedjem. Če ne vnesemo
nobenega znaka in pritisnemo tipko L ali X, se v oknu
izpišejo vse storitve oziroma terjatve iz cenika. Posamezno storitev
izberemo s tipkama Đ, Š in tipko L.

ACCOUNT - 2: Izbira kode storitve oziroma terjatve
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Cena na enoto
Podatek vnašamo samo za tiste storitve, kjer se znesek obračunava
ročno z vpisom cene, sicer pa se cena privzame iz cenika. Vpišemo
znesek brez oznake denarne enote, npr. 100,50; 1200.



Število enot
Vpišemo število enot, npr. število fotokopij, število izgubljenih
izvodov gradiva itd. Zmnožek cene in števila enot predstavlja
znesek terjatve, ki se izpiše pod rubriko Obračunan znesek.



Opomba
Vpišemo lahko do 20 znakov dolgo opombo, ki se izpisuje pri
pregledu transakcij evidentiranih terjatev. Če v opombo vpišemo
inventarno
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številko izvoda, na katerega se terjatev nanaša (npr. IN=199200989),
bomo pri določenih postopkih v blagajni lahko izpisali podatke o avtorju
in naslovu tega gradiva. To je priporočljivo samo pri terjatvah, ki jih
evidentiramo ročno, saj se pri avtomatskem evidentiranju terjatev
inventarna številka samodejno vpiše v opombo.
Ko pritrdilno odgovorimo na vprašanje Shranim (D/N)?, se v spodnjem
delu zaslona izpiše nov skupni znesek evidentiranih terjatev.
Pri ročnem evidentiranju terjatve za članarino se po vnosu teh podatkov izpiše
vprašanje Ali želite, da se ažurira tudi datum
podaljšanja oz. poteka članstva (D/N)?. Če pritrdilno
odgovorimo na vprašanje (pritisnemo tipko d), se avtomatsko ažurira ustrezni
datum ( Datum podaljšanja članstva oz. Datum poteka
članstva ) pri podatkih o članu. Glede na način zaračunavanja članarine v
knjižnici se Datum podaljšanja članstva ažurira s tekočim datumom
ali z datumom, ki je za eno leto kasnejši od prejšnjega datuma podaljšanja. V
knjižnicah, kjer zaračunavajo članarino do vnaprej določenega datuma (npr. do
začetka novega šolskega leta, gl. ukaz EDIT MSHIPDATE) ali pa članarina
velja za obdobje, določeno v polju Veljavnost članstva, pa se ta datum
vpiše v polje Datum poteka članstva.
Če na naslednje vprašanje Poravnava terjatev (D/N)? odgovorimo
pritrdilno, preidemo v okolje poravnave terjatev. Če odgovorimo nikalno
(privzeta vrednost), se vrnemo v vrstico za vpis kode storitve oziroma terjatve.
V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z.

ACCOUNT - 3: Vpis terjatve za poškodovano gradivo
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Opozorilo:
Za evidentiranje terjatve za prostovoljne prispevke (koda terjatve DONXXX) je
potrebno posebno pooblastilo.

Poravnava terjatev
V okolje poravnave terjatev pridemo z izbiro postopka Poravnava
terjatev v meniju za izbiro postopkov ali tako, da takoj po evidentiranju
izberemo poravnavo terjatev.
Poravnava terjatev se lahko izvrši v celoti ali delno. Če je pri članu
evidentiranih več vrst terjatev (npr. članarina, zamudnina in stroški
fotokopiranja), lahko član poravna samo nekatere izmed teh. Kadar bo član
poravnal samo eno od terjatev, izberemo v spodnjem delu zaslona s tipkama Đ
Š in tipko L ustrezno vrsto terjatve. Če pa bo poravnal več terjatev, le-te
najprej označimo s tipko » in potrdimo izbiro s tipko L. Poravnava
terjatev v celoti izberemo, če bo član poravnal vse evidentirane
terjatve.
Če izberemo vrsto terjatve in nato posamezno terjatev s tipko I, se v vrstici
sporočil izpišeta podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša
evidentirana terjatev. Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste
terjatev, kjer se ob evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno
ali ročno) inventarna številka izvoda. V seznam evidentiranih terjatev se
vrnemo s tipko F.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše znesek. Privzeti znesek
samo potrdimo s tipko L. Če namerava član poravnati znesek samo delno,
obstoječi znesek zbrišemo in vnesemo novi znesek, ki ga potrdimo s tipko
L.

ACCOUNT - 4: Poravnava terjatev v celoti (gotovinsko plačilo)
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Nato izberemo Način plačila, ki je lahko gotovinski ali negotovinski.
Privzeta vrednost je gotovinski način poravnave (1), ki ga samo potrdimo s
tipko L. Če je poravnava negotovinska, pritisnemo tipko X. Poleg
gotovinskega načina plačila se ponudi še možnost 2 Negotovina - v
knjižnici in možnost 3 Negotovina – zunaj knjižnice.
Izberemo način poravnave in ga potrdimo s tipko L. S tipko F ali
tipkama J z vnos prekličemo in se vrnemo na vnos zneska poravnave.

Opozorilo:
Knjižnice, ki sporočijo, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov, lahko
pri možnosti Poravnava terjatve kot način poravnave terjatve izbrejo le
možnost 3 - Negotovina zunaj knjižnice. Ta način poravnave je
namenjen temu, da se evidentirajo poravnava terjatve in morebitne dodatne
informacije o poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi.
Tem knjižnicam sta onemogočeni uporaba možnosti Storno poravnave terjatev
(omogočena je možnost Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice) in
Vračilo denarja (dobropis), saj te knjižnice ne poslujejo z gotovino.
Če smo izbrali gotovinsko plačilo, vnesemo znesek gotovine, ki smo jo prejeli
od člana. Po vnosu program izpiše znesek, ki ga moramo vrniti, ali
0,00 EUR, če je član točno plačal zahtevani znesek. Transakcijo potrdimo s
tipko L ali K. Če smo se pri vnosu zneska zmotili, pritisnemo tipko
F. Vrnili se bomo v ponovni vnos zneska gotovine.
Če bo član poravnal terjatev negotovinsko, pri Način plačila pritisnemo
tipko X in nato izberemo ustrezno možnost. Če izberemo način plačila 2
Negotovina – v knjižnici, se odpre polje Vrsta
negotovinskega plačila. S tipko X odpremo šifrant negotovinskih
plačilnih sredstev. Privzeta vrednost je 00 – Ni podatka. Po izboru
negotovinskega plačilnega sredstva iz šifranta se odpre polje Opomba:, kamor
lahko vnesemo poljubno besedilo. Po potrditvi transakcije plačila se na
tiskalnik izpiše potrdilo o plačilu.
Opozorilo:
Če je v knjižnici vključena davčna blagajna, se po potrditvi poravnave terjatve
izpiše sporočilo, da se podatki o računu pošiljajo FURS-u. Ko FURS potrdi
račun, se o tem izpiše sporočilo, s pritiskom na tipko K nato izpišemo račun
s podatki, predpisani z ZDavPR.
V potrjevanje računov FURS-u se pošiljajo vsi računi, pri katerih je je bila kot
način plačila izbrana možnost 1 - Gotovina ali 2 Negotovina – v knjižnici.

ACCOUNT - 6
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ACCOUNT - 5: Poravnava terjatev v celoti (negotovinsko plačilo)
Če izberemo način plačila 3 Negotovina – zunaj knjižnice, se ne
odpre polje za vnos zneska, ki ga želimo poravnati, temveč polje Opomba:,
kamor lahko vnesemo poljubno besedilo – npr. vrsto plačilnega sredstva …
Če želimo pred potrditvijo transakcije vpisati tudi opombo, ki bo razvidna v
dnevni blagajniški prilogi, pritisnemo tipko S. S ponovnim pritiskom na
tipko S je možno vnesti privzeto besedilo ID za DDV (identifikacijska
številka za DDV). S posebnim parametrom je na zahtevo knjižnice možno
določiti, da se tudi opombe, vpisane pri postopku poravnave terjatve, izpišejo
na potrdilu o plačilu.
Po potrditvi transakcije se na tiskalnik izpiše potrdilo o plačilu.
Opozorilo:
Če izberemo za način poravnave možnost "3" – Negotovina – zunaj knjižnice,
se potrdilo o plačilu (račun) ne pripravi in ne izpiše na tiskalnik. Prav tako se
ne izvede potrjevanje računa na FURS-u.

V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z (ali
takoj, če je član poravnal celotno terjatev).
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Opozorilo:
V knjižnicah z vključeno davčno blagajno ni mogoča poravnava terjatve v
oddelku, ki ne pripada poslovnemu prostoru, v katerega smo prijavljeni. Če
želi član terjatev poravnati, terjatev prenesemo v oddelek, v katerega spada
poslovni prostor, v katerem smo. Nato lahko izvedemo poravnavo terjatve.

Pregled terjatev
Evidentirane terjatve do člana lahko pregledujemo po posameznih vrstah
terjatev ali pa v celoti. V meniju v spodnjem delu zaslona izberemo določeno
vrsto terjatve ali Vse evidentirane terjatve, če želimo seznam vseh
evidentiranih terjatev do člana.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam transakcij za
izbrano vrsto terjatev ali za vse terjatve. Po seznamu se lahko pomikamo s
tipkami ¾ oz. Z in ¿ oz. O. S tipko F ali tipkama J z se
vrnemo v spodnji meni.
Če s tipko I izberemo posamezno terjatev, se v vrstici sporočil izpišeta
podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša evidentirana terjatev.
Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob
evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno ali ročno)
inventarna številka izvoda.

ACCOUNT - 6: Pregled evidentiranih terjatev
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Trenutna zamudnina
Če je pri izbranem članu evidentirano gradivo, pri katerem je rok vrnitve že
potekel, knjižnica pa za tovrstno gradivo obračunava zamudnino, pri možnosti
Trenutna zamudnina dobimo informacije o trenutni zamudnini po posameznih
izvodih. Za vsak izvod gradiva, ki je v zamudi z vračilom, se izpišejo naslednji
podatki: inventarna številka, datum izposoje, rok vrnitve, število dni, cena
zamudnine/dan in znesek trenutne zamudnine.
Če s tipko I izberemo posamezni izvod gradiva, se v vrstici sporočil
izpišeta avtor in naslov gradiva, na katero se nanaša trenutna zamudnina.
V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z.
Če član nima evidentiranega gradiva s preteklim rokom izposoje, se po izboru
možnosti Trenutna zamudnina izpiše sporočilo Pri članu ni nobenih
obveznosti iz naslova zamudnine.

Opozorilo:
Članu, ki ima v vnosni maski nastavljen privilegij, da je oproščen plačila
zamudnine, se trenutna zamudnina ne obračunava.

ACCOUNT - 7: Trenutna zamudnina
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Pregled terjatev po vseh oddelkih
Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih ali organizacijskih enotah,
lahko v primeru, ko ima član evidentirane terjatve tudi v drugih oddelkih ali
organizacijskih enotah, le-te tudi pregledamo.
Po prehodu v to okolje se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam oddelkov ali
organizacijskih enot, v katerih ima član evidentirane terjatve. V vrstici sporočil
se izpiše podatek o znesku terjatev v vseh oddelkih ali organizacijskih enotah
skupaj.
S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo oddelek ali organizacijsko enoto. V
meniju v spodnjem delu zaslona izberemo določeno vrsto terjatve ali Vse
evidentirane terjatve, če želimo pregledati seznam vseh
evidentiranih terjatev do člana.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam transakcij za
izbrano vrsto terjatev ali za vse terjatve. Po seznamu se lahko pomikamo s
tipkami ¾ oz. Z in ¿ oz. O. S tipko F ali tipkama J z se
vrnemo v spodnji meni.
Če s tipko I izberemo posamezno terjatev, se v vrstici sporočil izpišeta
podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša evidentirana terjatev.
Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob
evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno ali ročno)
inventarna številka izvoda.
Ko zaključimo s pregledom terjatev v izbranem oddelku ali organizacijski
enoti, se s tipko F vrnemo v seznam oddelkov, kjer lahko izberemo naslednji
oddelek ali organizacijsko enoto.
V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z.

ACCOUNT - 8: Izbira oddelka, za katerega želimo pregledati terjatve
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ACCOUNT - 9: Pregled evidentiranih terjatev v oddelku 02

Brisanje terjatev
Po prehodu v to okolje moramo najprej potrditi, da želimo brisati evidentirane
terjatve. V spodnjem delu zaslona se izpišejo skupni zneski za posamezne
terjatve. S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo tisto, ki jo želimo brisati.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše meni transakcij za izbrano
vrsto terjatev.
Če s tipko I izberemo posamezno terjatev, se v vrstici sporočil izpišeta
podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša evidentirana terjatev.
Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob
evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno ali ročno)
inventarna številka izvoda. V seznam evidentiranih terjatev se vrnemo s tipko
F.

Nasvet:
Knjižnica lahko pripravi lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev. Če
bo knjižnica imela pripravljen šifrant, bo treba v postopku brisanja ali odpisa
terjatev iz šifranta obvezno izbrati razlog za brisanje ali odpis terjatev. Razlog
za brisanje ali odpis terjatev bo viden pri Pregled transakcij in v izpisu CIR505
– seznam blagajniških transakcij.
Brišemo lahko eno terjatev ali več terjatev hkrati. Posamezno terjatev ali več
terjatev označimo za brisanje s tipko ». Če označenih terjatev ne želimo
brisati, pritisnemo tipko F ali tipki J z. Po potrditvi izbora s tipko L
se, če imamo definiran lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, odpre
šifrant, v katerem izberemo razlog za brisanje terjatev. Po potrditvi s tipko
L se vse označene terjatve brišejo iz evidence pri članu.
© IZUM, april 2014
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V obeh primerih se vrnemo v spodnji meni. Če smo pri članu brisali vse
evidentirane terjatve, se vrnemo v meni za izbiro postopkov.

ACCOUNT - 10: Brisanje terjatev
Brišemo lahko tudi del evidentiranih terjatev. V tem primeru v spodnjem delu
zaslona, kjer se izpišejo evidentirane terjatve, izberemo vse evidentirane
terjatve ali pa samo eno od njih. Nato pritisnemo tipko C. V zgornjem delu
zaslona se izpiše vrstica za vnos zneska, za katerega želimo terjatev ali terjatve
zbrisati. Privzeto se izpiše znesek vseh terjatev ali izbrane evidentirane terjatve
in če ga s tipko L le potrdimo, zbrišemo izbrano terjatev v celoti. Lahko pa
znesek terjatve, ki ga želimo brisati, vpišemo sami, vendar moramo paziti, da
vpisani znesek ne presega zneska, ki se izpiše privzeto. Če ima knjižnica
oblikovan šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, se po potrditvi izpiše
šifrant, iz katerega izberemo razlog za brisanje terjatev. Po potrditvi razloga
brisanja se izbrana terjatev ali vse terjatve zmanjšajo za vpisani znesek.
Izbrisani znesek terjatve se pri pregledu terjatev izpiše v stolpcu poravnano.

ACCOUNT - 12
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Prenos terjatev iz drugega oddelka
Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih ali organizacijskih enotah,
lahko v primeru, ko ima član evidentirane terjatve tudi v drugih oddelkih ali
organizacijskih enotah, le-te prenesemo iz teh oddelkov v oddelek, v katerem
smo pri izbranem članu prijavljeni.
Po prehodu v to okolje se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam oddelkov ali
organizacijskih enot, v katerih ima član evidentirane terjatve. V vrstici sporočil
se izpiše podatek o znesku terjatev v vseh oddelkih ali organizacijskih enotah
skupaj. Če član v drugih oddelkih nima evidentiranih terjatev, se možnost za
prenos terjatev ne pojavi.
S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo oddelek ali organizacijsko enoto. V
meniju v spodnjem delu zaslona izberemo določeno vrsto terjatve ali Vse
evidentirane terjatve, če želimo prenesti vse evidentirane terjatve do
člana. Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam
evidentiranih terjatev za izbrano vrsto terjatev ali za vse terjatve, program pa
vpraša Želite prenesti vse terjatve <koda terjatve> iz
oddelka <št. oddelka> v oddelek <št. oddelka> (D/N)?.
Prenos terjatev potrdimo s pritiskom na tipko d ali prekličemo s pritiskom na
tipko n. O uspešnem prenosu terjatev se v sporočilni vrstici izpiše sporočilo,
ki ga moramo za nadaljevanje dela potrditi s tipko K. Na zaslonu se izpiše
stanje terjatev v izbranem oddelku po izvedenem prenosu, če pa smo prenesli
vse evidentirane terjatve v tem oddelku, nas program vrne v osnovni meni
okolja Evidentiranje/poravnava terjatev.
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ACCOUNT - 12: Prenos terjatev iz drugega oddelka
Pri terjatvah, ki so bile prenesene, se pri možnosti Pregled terjatev
izpiše datum prenosa, pri opombi pa informacija o tem, iz katerega oddelka ali
v kateri oddelek so bile terjatve prenesene.

ACCOUNT - 13: Pregled transakcij (prenesene terjatve)
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Storno poravnave terjatev
V zgornjem delu zaslona se izpiše seznam poravnav terjatev, ki smo jih pri
članu izvršili v tekočem dnevu. S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo
tisto, ki jo želimo stornirati. Po izboru se izpiše znesek poravnanih terjatev, mi
pa moramo potrditi, da želimo ta znesek stornirati. Ko pritrdilno (ali nikalno)
odgovorimo na vprašanje Storniram (D/N)?, se vrnemo v meni za izbiro
postopkov. Stornirati je možno samo poravnane terjatve v tekočem dnevu.

ACCOUNT - 14: Izbira poravnave terjatve, ki jo želimo stornirati

ACCOUNT - 15: Storno poravnave terjatve
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Opozorilo:
Če je v knjižnici vključena davčna blagajna, se po potrditvi storna izpiše
sporočilo, da se podatki pošiljajo FURS-u. Ko FURS potrdi storno računa, se
o tem izpiše sporočilo. S pritiskom na tipko K se izpiše storno računa s
podatki, predpisani z ZDavPR. Na storniranem računu se izpišejo tudi podatki
o računu, ki je storniran (številka in čas izdaje računa).

Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice
Najprej moramo vpisati začetni in končni datum obdobja, v katerem smo
evidentirali poravnave terjatev. Po določitvi obdobja se v zgornjem delu
zaslona izpiše seznam negotovinskih poravnav terjatev zunaj knjižnice. S
tipkama Đ, Š in tipko L izberemo tisto terjatev, ki jo želimo stornirati.
Po izboru se izpiše znesek poravnanih terjatev. Ko pritrdilno (ali nikalno)
odgovorimo na vprašanje Storniram (D/N)?, se vrnemo v meni za izbiro
postopkov. Stornirati je možno tudi poravnane terjatve, ki niso bile
evidentirane na današnji dan.

ACCOUNT - 16: Storno negotovinske poravnave terjatve zunaj knjižnice

Vračilo denarja (dobropis)
Če želimo članu vrniti denar, izberemo možnost Vračilo denarja
(dobropis). Vpišemo obdobje, v katerem je bil izdan račun, na osnovi
katerega bomo izdali dobropis. Po potrditvi vpisanega obdobja se na zaslonu
izpiše seznam vseh računov pri tem članu, ki so bili izdani v vpisanem
obdobju. Za vsak račun se izpišejo podatki o datumu in uri izdaje, številka
računa in skupni znesek računa.

ACCOUNT - 16
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ACCOUNT - 17: Dobropis (izbor računa)
Iz seznama računov s tipkami za pomik izberemo račun, za katerega želimo
izdati dobropis. Izbrani račun potrdimo s tipko L ali K. Na zaslonu se
izpišejo podrobni podatki o računu, na osnovi katerega želimo izdati dobropis:
številka računa, datum in čas izdaje računa, opis vseh postavk izdanega računa
(koda postavke, datum evidentiranja terjatve za postavko, število enot, cena,
ostanek terjatve (če je bila terjatev poravnana delno), znesek terjatve in
morebitne opombe o terjatvi. S tipkama za pomik Đ Š izberemo postavko, ki
jo želimo uvrstiti na dobropis. Izbiro postavke potrdimo s tipko L ali
K. V ukazni vrstici se izpiše število enot izbrane postavke računa. Če
želimo dobropis izdati za manj enot, število pobrišemo in vpišemo ustrezno
število enot te postavke. Vpis potrdimo s tipko L ali K. Če želimo na
dobropis uvrstiti še katero izmed postavk izbranega računa, postopek
ponovimo.
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ACCOUNT - 18: Vračilo denarja (dobropis)
Ko izberemo vse postavke, ki jih želimo na dobropisu, dobropis shranimo s
pritiskom tipk Y I. Program nas vpraša, ali želimo izdati dobropis
(Izdaj dobropis (D/N)?). Če smo na dobropis uvrstili vse postavke
izbranega računa, nas program na to opozori in samodejno ponudi možnost
izdaje dobropisa. Če odgovorimo pritrdilno, se dobropis pripravi. Če knjižnica
uporablja davčno blagajno, se dobropis pošlje v potrditev FURS-u. Če se
odločimo za preklic priprave dobropisa, na vprašanje Izdaj dobropis
(D/N)? odgovorimo nikalno, program pa nas vrne v osnovni meni ukaza
ACCOUNT.
Na dobropisu se izpisujejo podatki, ki se izpisujejo na izdanem računu, poleg
teh pa kot referenca tudi številka računa, za katerega smo izdali dobropis. Če
knjižnica uporablja davčno blagajno, se pri referenci izpišeta tudi datum in čas
izdaje računa. Zneski na dobropisu so izpisani z negativnim predznakom.
Dobropis se številči po istem števcu kot številke računov. Ime izpiska, ki ga
izdamo članu skupaj z vrnjenim denarjem je DOBROPIS št.
<zaporedna_številka_računa>. Izdaja dobropisa se beleži kot posebna
transakcija "12" – vračilo denarja (dobropis), ki je razvidna tudi pri pregledu
transakcij v blagajni pri izbranem članu.
Opozorilo:
Dobropis je mogoče pripraviti za račun, ki je bil uporabniku že izstavljen.
Za vsak račun je mogoče izdati le en dobropis, ne glede na to, ali so v
dobropis zajete vse ali le del postavk iz računa, za katerega izdajamo dobropis.
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Kopije računa (pregled in izpis)
Če član zahteva izdajo kopije računa, mu kopijo računa izdajamo pri možnosti
Kopije računa (pregled in izpis).
Opozorilo:
Kopije računa članom ne izdajamo z izpisom CIR307 – izdani računi v
segmentu, ker izpis računa, pripravljen na tak način, ne vsebuje vseh
zahtevanih podatkov po ZDavPR.
Vpišemo obdobje, v katerem je bil izdan račun, za katerega želimo izdati
kopijo. Po potrditvi se izpišejo seznam vseh računov, ki so bili izdani v tem
obdobju. Za vsak račun se izpiše datum in ura izdaje računa, številka računa in
skupni znesek računa. S tipkama za pomik Đ Š izberemo račun, za katerega
želimo izdati kopijo. Izbiro računa potrdimo s tipko L ali K. Program
nam ponudi dve možnosti:
 Seznam kopij
 Izpis nove kopije

ACCOUNT - 19: Kopije računa (Seznam kopij)
Če želimo za izbrani račun dobiti informacije o izdanih kopijah, izberemo
možnost Seznam kopij. Če za izbrani račun še ni bila izdana nobena kopija,
se o tem izpiše ustrezno sporočilo. Če je bila za izbran račun že izdana kopija,
se ponudi možnost izbire izpisa seznama kopij na zaslon ali na izbrani
tiskalnik. Izberemo ustrezno možnost. Po potrditvi se na zaslon ali na tiskalnik
za vsako izdano kopijo računa izpišejo podatki o številki kopije, datumu in
času izdaje in uporabniškem imenu osebe, ki je kopijo izdala.
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Če se odločimo za tiskanje seznama izdanih kopij, moramo pred tiskanjem
določiti ustrezen tiskalnik za izpis seznama. Na natisnjenem seznamu se izpiše
številka računa, za katerega smo pripravili seznam izpisanih kopij, sledijo
podatki o posameznih izpisih kopij.
Če želimo za izbrani račun izpisati novo kopijo računa, izberemo možnost
Izpis nove kopije. Po potrditvi se na tiskalnik izpiše kopija računa, ki je
enaka originalnemu računu, vendar je izpis opremljen z oznako KOPIJA
<zaporedna_številka_kopije>. Vsaka izdaja kopije računa se programsko
evidentira, izdana kopija se oštevilči z naslednjo zaporedno številko.

Dnevni pregled poravnanih terjatev
Izbiramo lahko med izpisom na zaslon ali na lokalni tiskalnik. Izpis vsebuje
pregled vseh poravnanih terjatev za določenega člana v tekočem dnevu.
Terjatve, pri katerih je bila kot način poravnave izbrana možnost "3" –
Negotovina – zunaj knjižnice, se v dnevnem pregledu poravnanih terjatev ne
izpišejo.

ACCOUNT - 20: Dnevni pregled poravnanih terjatev

Pregled transakcij
Pregledamo lahko vse transakcije, ki so bile izvedene pri članu v določenem
obdobju.
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Najprej vpišemo začetni in končni datum obdobja, za katero želimo izpisati
pregled transakcij. Vedno se privzame tekoči datum, ki ga lahko prekrijemo z
drugim datumom. Privzeti ali vneseni datum potrdimo s tipko L. Nato
izberemo način izpisa (na zaslon ali na lokalni tiskalnik) in potrdimo s tipko
L.
Če izberemo izpis na zaslon, se v osrednjem delu zaslona izpišejo vse
transakcije v določenem obdobju. Seznam pregledujemo s tipkama ¾ in ¿
(oz. Z in O). V vrstici sporočil se glede na to, kje v seznamu smo, izpiše
razrešitev kode transakcije iz prvega stolpca Akcija. Če smo pri transakcijah
2 – brisanje terjatev in 10 – odpis terjatev, se v oklepaju
izpiše še razlog za brisanje/odpis terjatev.
S tipko I lahko v ukazni vrstici izpišemo podatka o avtorju in naslovu
gradiva, na katero se nanaša evidentirana transakcija. Izpis podatkov o gradivu
je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob evidentiranju terjatve v podatek
Opomba: vpiše (samodejno ali ročno) inventarna številka izvoda. V stolpcu
opomba se izpiše vsebina opombe, ki smo jo vpisali ob poravnavi terjatve, v
stolpcu razlog se izpiše razlog za brisanje ali odpis terjatve.
S tipko F ali tipkama J z pa se vrnemo na vnos podatkov v zgornjem
delu zaslona.

ACCOUNT - 21: Pregled transakcij pri članu
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Opozorilo:
Knjižnice, ki sporočijo, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov, bodo
pri možnosti Poravnava terjatve kot način poravnave terjatve izberejo le
možnost 3 – Negotovina zunaj knjižnice. Ta način poravnave je namenjen
temu, da se evidentirajo poravnava terjatve in morebitne dodatne informacije
o poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi.
Tem knjižnicam je onemogočena tudi uporaba možnosti Storno poravnave
terjatev (omogočena bo možnost Storno negotovinske poravnave zunaj
knjižnice) in Vračilo denarja (dobropis), saj te knjižnice ne poslujejo z
gotovino.
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