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1 Opis in nastavitev

Business BUDGETING (Planiranje) je razširitveni modul programa Glavna Knjiga (v

celoviti poslovni programski rešitvi (ERP) 3.0 HermeS). Omogoča vnos plana poslovanja

za posamezno obdobje, konto oz. stroškovno mesto ter pregled poročila primerjave

plana in realizacije.  

Za namestitev je potrebno:

- Aktivacija tega dodatka.

- V sistemski mapi mora obstajati datoteka PlanUvoz.exe in ustrezni Telerik DLL-ji.

- SQL tabele, view-ji ipd.

2 Uporaba

Podatke plana se lahko vnaša na dva načina:

· ročni vnos posameznega podatka ali 

· uvoz podatkov iz Excel datoteke.

2.1 Ročni vnos

Osnovno okno:

Z gumboma  in  lahko dodamo nov zapis ali pa

spremenimo obstoječega:
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Z gumbom  lahko uporabnik odpre tudi okno šifranta kontov oz. stroškovnih mest iz

katerega lahko nato najde ustrezen zapis.

Z gumbom  lahko posamezni vnos tudi brišemo.

2.2 Uvoz iz Excel datoteke

Dostop preko gumba .

Excel datoteka, ki se uvaža, mora ustrezati enem od predvidenih oblik zapisa podatkov.

Pred uvozom je potrebno v obrazcu ustrezno navesti podatke zajema. Izbrati je potrebno

Excel datoteko, ki jo želimo uvoziti. Navesti je potrebno tudi »Območje zneskov« in

podatke »Legenda«. Območje zneskov je območje od kod do kod so v datoteki

navedeni zneski plana. Z Legendo pa programu specificiramo obliko Excel datoteke, ki

se uvaža.
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Možne oblike XLS datoteke (primeri območij podatkov in pripadajočih legend) za uvoz v

GK:

2.3 Izvoz podatkov plana v Excel datoteko

Dostop preko gumba .

Podatke plana je mogoče iz programa izvoziti tudi v Excel datoteko tipa XLSX. 

Ob kliku na gumb Izvozi se pojavi okno v katerem je potrebno navesti lokacijo željene

izvožene datoteke.

Primer Excel datoteke:
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3 Poročila

3.1 Rezultat poslovanja (plan/realizacija)

Poročilo prikazuje primerjavo načrtovanega plana in dejansko realizacijo Glavne Knjige

po posameznih kontnih skupinah. Privzet prikaz zajame trenutni in dva pretekla meseca

ter skupno vsoto trenutnega oziroma izbranega leta.

Posamezne kontne skupine so sestavljene iz posameznih kontov. Plan oz. realizacijo

le-teh je mogoče pregledovati s razširitvijo ( ) prikazane vrstice tabele. Na ta način se

odpre pregled po kontih skupine. To lahko dosežemo tudi z gumbom Razširi tabelo.

Poročilo je možno tudi dinamično filtrirati s spremembo ustreznih parametrov polja

»Filter« na obrazcu poročila. Filtriranje je mogoče po »Stroškovnem mestu« in po

»Mesecu prikaza«. 
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Izvozi plan:
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