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1 Opis

1.1 Likvidacija naročil dobaviteljem

Razširitveni modul Likvidacija naročil dobaviteljem omogoča nadzor nad nabavo materiala, blaga in storitev
v povezavi z naročilnim sistemom. Implementiran je v modulih Naročila, Likvidatura in Glavna knjiga
programskih paketov 3.0 HermeS.

1.2 Odklepanje in nastavitve

Vstopni modul Hermes

Odklepanje

Za uporabo je potreben odklep razširitvenega modula Likvidacija naročil (Okna -> Razširitveni moduli) preko
ključavnice:

Nastavitve uporabnikov

Za pravilno prikazovanje odobritelja naj bo za uporabnika preko Hermes vstopnega modula

in gumba Pravice -  vnešeno ime osebe in računalnika.
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2 Nastavitve

2.1 Naročila

V programu Naročila je v Nastavitvah programa dodan nov gumb Nastavitve Lik.Nar.
Uporaba gumba je omogočena samo supervizorju, ki ima odklenjen razširitveni modul
Likvidacija naročil.
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Odpre se seznam vseh uporabnikov, kjer s kljukicami označimo vse, ki imajo pravico odobriti katerokoli
naročilo dobavitelju, ki še ni zaračunano. Z gumbom OK shranimo nastavitve. 

Funkcionalnost je omogočena v verziji programa Naročila 6.026 in višje.  
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2.2 Likvidatura

V programu Likvidatura ni potrebno urediti nobenih nastavitev. 
Funkcionalnost je omogočena v verziji programa Likvidatura 6.002 in višje. 

2.3 Glavna knjiga

V programu Glavna knjiga je v Nastavitvah parametrov za DDV določeno, kateri tipi dokumentov se
uporabljajo za knjiženje prejetih faktur. Opcija likvidiranja naročil je ob knjiženju omogočena samo za
naštete tipe dokumentov. 

Funkcionalnost je omogočena v verziji programa Glavna knjiga 6.026 in višje. 

3 Uporaba

3.1 Naročila

3.1.1 Vnos naročil dobavitelju

Na pregledu naročil dobaviteljem so dodani stolpci Vnesel, Odobril in Zaračunano. 
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Podatek o tem, kdo je Vnesel naročilo, zabeleži sistem samodejno. 
Vsak uporabnik si lahko ogleda vsa naročila, izbor pa lahko zoži samo na tista, ki jih je vnesel sam. To stori s
kljukico Samo moja.

Pri pregledu naročil dobaviteljem se odobritelju prikaže gumb Odobri, s katerim ima možnost odobriti
posamezno naročilo. Njegovo ime se zabeleži in prikazuje na urejevalniku naročil, ter na izpisu na standardni
podlogi kot Odobritelj. 

Podatek, da je naročilo zaračunano, dobimo pri likvidaciji naročila v Glavni knjigi. 
Naročila, ki je že zaračunano, ni mogoče spreminjati, popravljati ali razširjati. 

3.2 Likvidatura

3.2.1 Vnos v Likvidaturi

Koraki so naslednji: 
- Vnos dokumenta 

- Vnos pozicije 

- Likvidacija z naročilom 

- Odobritev 

· Vnos dokumenta 
Vnos prejetega računa ostaja povsem enak kot pri običajni likvidaturi (brez naročil). Vnesti je potrebno osnovne
podatke o dokumentu (datum, partner, vrednost...). 

· Vnos pozicije 
Ker imamo v Naročilih samo vrednosti brez DDV, v Likvidaturi pa vrednost z DDV, je potrebno za likvidacijo
naročila vnesti še podatek o vrednosti brez DDV (davčni osnovi). To storimo z gumbom Pozicije v levem
spodnjem delu okna: 

Kliknemo  in odpre se nam novo okno za vnos: 
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Konto je eden od kontov, na katere se knjiži vstopni DDV (iz Nastavitev DDV v Glavni knjigi). 
V polje Znesek vnesemo znesek računa z DDV, v polje Osnova DDV pa znesek brez DDV. Vnos zaključimo z

gumbom . 

Podatki, ki jih vnesemo v to okno, niso namenjeni računovodski obravnavi. 

Če smo vnesli pravilen znesek, se nam v pregledu dokumentov vrednosti računa in pozicij ujemata: 

· Likvidacija z naročilom 
V desnem spodnjem kotu imamo možnost narediti povezavo na odobrena in še ne zaračunana naročila
dobaviteljem s pomočjo gumba Lik.naroč. 

Odpre se nam prikaz vseh povezav prejetega računa z naročili dobaviteljem: 
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Z gumbom Briši lahko odstranimo povezavo. Naročilo na ta način ni več Zaračunano. 

Z gumbom Poveži dodajamo nove povezave. Izbiramo lahko med vsemi odobrenimi naročili tega dobavitelja,
ki niso zaračunana: 

Povezavo potrdimo z gumbom Poveži. Pri povezovanju vedno uporabljamo vrednosti brez DDV. 
Če je vrednost naročila enaka vrednosti računa, postane račun Izravnan, naročilo pa Zaračunano. 
Če je vrednost naročila manjša vrednosti računa, račun še ni Izravnan, naročilo pa je Zaračunano. 
Če je vrednost naročila večja od vrednosti računa, postane račun Izravnan, program pa pri uporabniku
preveri, al naj označi naročilo kot Zaračunano: 

· Odobritev 
Če je dokument izravnan z naročilom, ga je mogoče odobriti. Odobritev poteka lahko na dva načina. 

V pregledu dokumentov imamo desno spodaj gumb Odobreno. 
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Z njim odobrimo dokument, ki je izravnan z naročilom. Drugače nas program opozori na neujemanje: 

Druga možnost je izbira statusa Odobren na spreminjanju podatkov o dokumentih: 

Tudi v tem primeru nas program opozori na morebitno razhajanje v vrednosti med računom in naročilom: 

3.2.2 Lista likvidacije naročil dobaviteljem v Likvidaturi

V Likvidaturi je med Poročili na tiskalnik dodano poročilo Lista likvidacije naročil dobaviteljem.
Funkcionalnost deluje, če se naročila likvidirajo v Likvidaturi. 

Uporabnik določi datumsko obdobje, vrsto dokumenta in opredeli, ali naj se prikažejo Vsi dokumenti ali samo
Neizravnani: 



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             11 / 15 

Likvidacija naročil         Uporabniški priročnik Verzija 1.000

april 2018

Na izpisnem seznamu so prikazani računi ter njihova vrednost in vrednost naročila: 

3.3 Glavna knjiga

3.3.1 Knjiženje v Glavni knjigi

3.3.1.1 Naročila se likvidirajo v Likvidaturi

Če so naročila likvidirana že v Likvidaturi, se v Glavni knjigi knjiženje prejetih računov izvaja v glavnem oknu
Knjiženja v Glavni knjigi: 

Ko določimo ustrezno vrsto dokumenta in kliknemo , se pokaže okno dokumentov iz Likvidature, ki
so pripravljeni za knjiženje: 
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Nabor je zožen na tiste dokumente, ki so odobreni v Likvidaturi, a še niso knjiženi (izbira vsi odobreni v Lik,
ki je ni mogoče spremeniti). 
Izberemo dokument, ki ga želimo poknjižiti in ga poknjižimo po standardnem postopku. 

3.3.1.2 Naročila se ne likvidirajo v Likvidaturi

Če naročil ne likvidiramo v Likvidaturi ampak šele v Glavni knjigi, je knjiženje prejetega računa povsem
nespremenjeno. 
Po knjiženju prejetih računov pa imamo možnost narediti povezavo na odobrena in še ne zaračunana
naročila dobaviteljem s pomočjo gumba Lik.naroč.

Odpre se nam prikaz vseh povezav prejetega računa z naročili dobaviteljem: 
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Z gumbom Briši lahko odstranimo povezavo. Naročilo na ta način ni več Zaračunano. 

Z gumbom Poveži dodajamo nove povezave. Izbiramo lahko med vsemi odobrenimi naročili tega dobavitelja,
ki niso zaračunana: 

Povezavo potrdimo z gumbom Poveži. Pri povezovanju vedno uporabljamo vrednosti brez DDV. 
Če je vrednost naročila enaka vrednosti računa, postane račun Izravnan, naročilo pa Zaračunano. 
Če je vrednost naročila manjša vrednosti računa, račun še ni Izravnan, naročilo pa je Zaračunano. 
Če je vrednost naročila večja od vrednosti računa, postane račun Izravnan, program pa pri uporabniku
preveri, al naj označi naročilo kot Zaračunano: 

3.3.2 Lista likvidacije naročil dobaviteljem v Glavni knjigi

V Glavni knjigi je med Poročili na tiskalnik dodano poročilo Lista likvidacije naročil dobaviteljem.
Funkcionalnost deluje, če se naročila likvidirajo v Glavni knjigi. 
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Uporabnik določi datumsko obdobje, vrsto dokumenta in opredeli, ali naj se prikažejo Vsi dokumenti ali samo
Neizravnani: 

Na izpisnem seznamu so prikazani računi ter njihova vrednost in vrednost naročila: 
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