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Evidenca nabavnih predračunov omogoča:

1. Vnos predračuna dobavitelja z osnovnimi podatki kot so:
- Dobavitelj oziroma partner
- Tip predračuna, kar določimo z oznako, ki ima vpisan konto avansa le-ta pa denarno enoto
- Dobaviteljevo številko predračuna in sklic, transakcijski račun partnerja
- Znesek predračuna
- Znesek za plačilo, ki je znižan za morebitni skonto
- Davčno osnovo predračuna, ki pomeni možnost kontrole z naročilnicami
- Pogodbo, stroškovno mesto,
- Odobritelj predračuna

2. Ko je predračun odobren s strani odgovorne osebe, je omogočena sprememba statusa 
predračuna na status potrjen predračun.
Potrjen predračun je zaprt za spreminjanje. Lahko pa ga povežemo z nabavnimi naročilnicami, ki jih 
izstavimo dobavitelju. Za vsako sukcesivno dobavo, svoja naročilnica kjer določimo tudi dogovorjen 
rok dobave.
Potrjen predračun se nam ponudi tudi v plačilo v okviru programa Plačilni promet.
V modulu priprava obveznosti za plačevanje je dodana nov vir priprave obveznosti in to so Prejeti 
predračuni. Program upošteva valuto za plačilo iz predračuna in znesek za plačilo je znesek iz 
predračuna zmanjšan za delna plačila preko transakcijskega računa in preko modula Kompenzacije.
Prejete predračune smo vključili tudi v modul Rezervacije in začasne knjižbe v programu Saldakonti:
To pomeni, da je predračune dobavitelja omogočeno vključiti v medsebojno kompenzcaijo, verižno 
kompenzacijo in v ePobot oziroma eKompenzacije.
Za plačilo se izračunava in ponuja razlika med Prejetim predračunom, zmanjšanim za izvedena 
plačila.



Ko pride prejeti račun, ki je bil lahko delno ali v celoti plačan s predračuni, je narejen nov način 
povezovanja prejetih predračunov in avansov knjiženih v saldakontih.
Na prejetem računu se kreira povezava med plačanimi avansi knjiženimi v saldakontih. V primeru, da 
smo za plačane avanse prejeli več računov, se nam na naslednjem računu ponuja le še razlika.

V primeru, da smo pred prejemom računa prejeli avansni račun je omogočena vezava več avansnih
računov za prejeti predračun oziroma plačane avanse.

Nadzor nad celotnim procesom od prejetega predračuna do končnega računa lahko spremljamo 
preko dveh nadzornih točk.
Prvo je v okviru modula Nabavnih predračunov kjer preko povezav lahko spremljamo stanje in 
razliko med:
- Zneskom predračuna, plačilom in razliko
- Zneskom predračuna, navezava naročilnic in razlika
- Zneskom predračuna, prejeti računi

Predračunu lahko spremenimo status na zaključeno, ko je bil predračun plačan in smo prejeli 
ustrezne račune, ki smo jih knjižili. Saldo avansov za predračun je v saldakontih enako 0.
Predračunu pa lahko spremenimo status na arhivirano tudi, ko ni v celoti predračun bil plačan. V 
tem primeru se sami odločimo za spremembo statusa in ga tako zaključimo. Takega predračuna ne 
bo program ponujal v plačilo.

Druga način spremljanja in nadziranja procesa pa predstavlja poročilo v okviru programa Zajem 
prejetih računov. Poročilo omogoča spremljanje odprtih predračunov, predračunov kjer čakamo na 
račun, predračunov kjer čakamo na avansni računi in vsi predračuni.



Evidenca prejetih predračunov

Vstopno okno s filtrom na statuse prejetih predračunov



Evidenca prejetih predračunov

Vnosna polja za podatke katere spremljamo pri prejetih predračunih



Evidenca prejetih predračunov

Povezava prejetih predračunov z nabavnimi naročilnicami



Evidenca prejetih predračunov

Pregled povezanih dokumentov iz povezave na prejetih predračunih



Plačilo prejetega predračuna

Plačilni promet – izbor predračunov za plačilo, konti terjatev za prikaz stanja 
partnerja



Plačilo prejetega predračuna

Stanje partnerja – obveznosti je več kot terjatev in zato saldo partnerja 
obarvan rdeče; izbor predračuna za plačilo.



Plačilo prejetega predračuna

Izbor obveznosti pri partnerju kjer je obveznosti več kot terjatev in je 
zato saldo partnerja obarvan zeleno



Plačilo prejetega predračuna

Plačevanje v tujino izven SEPA – program avtomatično dodeli model 
plačila NRC – nestrukturirana oblika sklicevalne številke.



Uvoz izpiska s plačilom predračuna

- Povezava plačila s prejetim predračunom vnesenem v Vodenju nabava;
- Vezava plačila na obveznosti z različnimi konti avtomatično razdeli zapis v 

dva zapisa s pripadajočim kontom;
- Omogočen uvoz deviznih izpiskov.



Saldakonti – Rezervacije in začasne knjižbe

Kompenzacija predračunov vključena v okviru modula Rezervacije – začasne knjižbe, 
ki omogočajo pripravo medsebojnih, verižnih kompenzacij, eKompenzacij in ePobota.



Kompenzacija prejetega predračuna

Na oknu za pripravo dokumentov za kompenzacijo dodana možnost izbora 
Prejetih predračunov.



Kompenzacija prejetega predračuna

Medsebojna kompenzacija – izbor terjatev in obveznosti iz naslova računov in 
predračunov. 



Shranitev pdf kompenzacije v arhiv

Nova opcija v okviru Saldakontov, ki omogoča, da se dokumenti kompenzacije in 
obvestil dobaviteljem in kupcev shranijo kot pdf v bazo podatkov.



Pošiljanje kompenzacije po e-pošti

Izpis kompenzacije in obvestil partnerjem je omogočeno poslati po epošti (outlook) 
ob tem, da se ponudijo prejemniki iz kontaktnih oseb partnerja, ki imajo v 
klasifikatorju vpisano oznako paketa PLP.



Verižna kompenzacija

Dopolnitev okna za pripravo verižnih kompenzacij, ki avtomatično pripravi verigo treh 
+ možnost pošiljanja obvestila začetniku verige, ki ni naš partner.



Pobot - rezervacija

Priprava obveznosti za večstranski pobot omogoča vključitev predračuna.



Pobot – uvoz rezultatov in knjiženje

Uvoz rezultatov, ki omogoča izbor preračunov.



Evidenca prejetega predračuna

Vodenje nabave – preko Povezav je omogočeno spremljanje plači vezanih na 
predračun.



Zajem prejetih računov – prejeti račun

Vezava prejetega računa na avans knjižen v saldakontih.



Podpisovanje



Zajem prejetih računov - Prejeti avansni račun



Zajem prejetih računov: Predplačila prejetih predračunov

Zajem prejetih računov – novo poročilo za spremljanje predplačil prejetih 
predračunov in avansnih računov.



Predplačila prejetih predračunov

Predračun v celoti zaprt z računom. Saldo avansa v saldakontih je enako 0.



Nadzorna točka iz Vodenje prodaje: meni Prejeti predračuni


