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E.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 
pripravo izpisa. 

Pri določanju vhodnih parametrov moramo biti pozorni na določitev obdobja za 
izbor računov. 

Zagotoviti moramo namreč usklajenost med datumom računa, skladi, ki so 
določeni v računu, in datumom inventarizacije v poljih 996, v katera so podatki 
iz računa vpisani. Vse troje se mora nanašati na isto izbrano obdobje.  

E.2.1 Poročila N-PS-01, N-PS-02, N-PS-05 in N-
PS-06 

Pri poročilih N-PS-01, N-PS-02, N-PS-05 in N-PS-06 lahko določimo 
naslednje parametre: 

 "Status" 

Določimo status računa, za katerega naj se v poročilu upoštevajo 
podatki. Privzeta vrednost je plačano. Podatek je obvezen. 

 "Plačano" 

Z vpisom datuma plačila računa lahko določimo obdobje, za katero naj 
se v poročilu upoštevajo podatki.  

 "Datum refer. dokumenta" 

Z vpisom datuma, ki označuje datum izstavitve prejetega računa, lahko 
določimo obdobje, za katero naj se v poročilu upoštevajo podatki.  

 "Številka" 

Določimo lahko območje številk, ki so bile računom dodeljene skladno 
z nastavitvijo števca računov. 

E.2.2 Poročili N-PS-03 in N-PS-04 

Pri poročilih N-PS-03 in N-PS-04 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Status" 

Določimo status avansa, za katerega naj se v poročilu upoštevajo 
podatki. Privzeta vrednost je plačano, račun vpisan, račun plačan, 
spremenjeno v preplačilo. Podatek je obvezen. 

 "Datum statusa" 
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Z vpisom datuma statusa avansa lahko določimo obdobje, za katero naj 
se v poročilu upoštevajo podatki.  

 "Datum refer. dokumenta" 

Z vpisom datuma, ki označuje datum izstavitve prejetega avansnega 
računa, lahko določimo obdobje, za katero naj se v poročilu upoštevajo 
podatki.  

 "Številka" 

Določimo lahko območje številk, ki so bile avansom dodeljene skladno 
z nastavitvijo števca računov. 

E.2.3 Poročilo N-PS-07 

Pri poročilu N-PS-07 določimo naslednje parametre: 

 "Dobavitelj (N)" 

Določena je vloga dobavitelja v nabavi.  

 "Neaktiven" 

Določena je vrednost Ne. 

 

 


