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STORNO PORAVNAVE TERJATEV
Če smo poravnavo terjatve evidentirali pomotoma ali z nepravilnim zneskom,
jo lahko storniramo (prekličemo). Storno poravnave terjatve pomeni, da se pri
članu terjatev (oziroma več terjatev) spet evidentira kot neporavnana. Storno se
namreč nanaša na posamezni račun, kar pomeni, da je bilo lahko ob eni
poravnavi plačanih več različnih terjatev.

Pogoj

Za poravnavo terjatev blagajna še ni bila zaključena. V knjižnicah z oddelki
lahko storniramo v določenem oddelku samo tiste poravnave terjatev, ki so bile
tudi evidentirane v tem oddelku.

Postopek

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.
2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev.
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Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev.
Nasvet:
Če smo v oknu Gradivo domače knjižnice, kliknemo na ikono
imenom člana.
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3. Kliknemo na gumb Preglej poravnane terjatve.
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Odpre se okno Parametri za pregled, kjer izberemo oddelek (v knjižnicah
z oddelki) in obdobje, za katerega nas zanimajo poravnane terjatve.
4. Potrdimo s klikom na gumb V redu.
Odpre se okno Poravnane terjatve, v katerem je seznam poravnanih
terjatev glede na parametre, ki smo jih vpisali.
5. Izberemo poravnavo terjatve, ki jo želimo stornirati in kliknemo gumb
Storniraj.
Odpre se okno Storniraj, kjer se izpišejo podrobnosti. V tem oknu s
klikom na gumb Pošlji potrdimo storno in izpišemo storniran račun. S
klikom na gumb V redu samo potrdimo storno brez izpisa. S klikom na
gumb Prekliči lahko storno prekličemo.
Storniran račun lahko poiščemo v iskalniku razreda Račun, tako da pri
iskalnem polju "Račun storniran" označimo Da. Na delovnem področju se tak
račun izpiše v rdeči barvi. Stanje blagajne se zmanjša za storniran znesek.
Opozorilo:
Za storno poravnave terjatev potrebujemo pooblastilo CRO_CAN – storno
poravnave terjatev.
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Opozorilo:
Negotovinske poravnave terjatev, izvedene s plačilom zunaj knjižnice, ne
moremo stornirati.

Kako naprej ...
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Če smo članu pomotoma evidentirali terjatev, katere poravnavo smo stornirali,
jo brišemo (gl. pogl. 7.5).
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