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1 Predstavitev programa

 

 

 Program PRIO (PRogram za Izracun Obresti) je samostojen program, namenjen za izracun obresti.
Program vsebuje za izracun obresti prakticno vse do danes uporabljene metode, ki jih lahko med
seboj poljubno kombiniramo. 
 

Podatki enega izracuna obresti, ki pripadajo enemu objektu (stranki, poslovnemu partnerju, ...), so s
programom PRIO obravnavani kot zadeva. Podatke zadeve vpišemo v racunalnik ter sproti
izracunamo obresti. Zadeve program shranjuje v bazo podatkov  za kasnejše potrebe. Ce podatkov
zadeve ne bomo vec potrebovali, jih lahko izbrišemo.
 
 

 

 

Za varnost podatkov, tako tabel s stopnjami obrestnih mer kot podatkov vpisanih zadev, PRIO vsebuje
mehanizem arhiviranja in restavriranja podatkov v arhivske datoteke.
 
 

Posamezne akcije programa aktiviramo z izborom funkcijskih gumbov, ki so prikazani na posameznih
straneh aplikacije. Vsa okna programa PRIO imajo podobno strukturo. V zgornjem delu so prikazani
podatki ali rezultati, v spodnjem delu pa ukazni panel, na katerem so prikazani samo trenutno aktivni
funkcijski gumbi, s katerimi usmerjamo potek dela aplikacije.

Glej

 kako zaènemo

1.1 Namestitev programa

PRIO je namenjen za delo na racunalnikih IBM PC in kompatibilnih pod operacijskim sistemom
WINDOWS, verzija 95/98/NT ali kasnejša. 
 

 

Program za namestitev, bo vodil postopek namestitve ter nastavitev programa, datotek baze podatkov
in ostalih potrebnih modulov. Po prepisu program za namestitev generira uporabniško grupo KreS in
ikono za zagon programa PRIO.
 
 

Po koncani namestitvi so na podrocju diska ...programski moduli in datoteka za pomoc, na podrocju ...
pa podatkovna baza.
 

Program za namestitev pripravi novo uporabniško skupino KreS. Z aktiviranjem ikone PRIO
poženemo program. Ko ga poženemo prvic, moramo program še odkleniti, saj je program zašciten
pred kopiranjem.

1.2 Uporaba programa

 Za program PRIO je značilno, da uporablja ločeno podatkovno bazo.
To nam omogoča, da se tisti podatki, ki so skupni (obrestne mere, valute, tečaji, vodila) nahajajo na
skupni lokaciji, tako da jo lahko uporabljajo vsi uporabniki. Tisti podatki, ki pa so značilni za vsakega
uporabnika posebej (podatki o zadevah in njihovih dogodkih), pa se lahko nahajajo na vsakem
lokalnem uporabniškem disku posebej alil pa tudi na strežniku. Odločitev o lokaciji teh podatkov je na
strani uporabnika. To lokacijo lahko poljubno spreminjamo tudi po začetku dela s programom Prio,
vendar pa je pametno, da se na začetku odločimo za en način dela in se tega tudi držimo. Če pogosto
spreminjamo lokacijo podatkov, se nam lahko zgodi, da se bodo izračuni razlikovali, saj je
najverjetneje, da imamo na različnih lokacijah različne podatke.

Taka struktura podatkov olajša delo glede vnosa in ažuriranja skupnih podatkov ter izboljša varnost



PRIO program za izračun obresti2

©KreS, Kreativni sistemi, d.o.o.

osebnih podatkov.

 Do programa dostopamo preko začetnega vstopnega modula programa.
Ta vstopni modul omogoča varno uporabo programa Prio ter nastavitev zaščite oz. varnostne kode.

1.2.1 Kako začnemo

 V primeru, če ste program pravilno namestili na računalnik, sledite korake za pripravo programa Prio:

  - vnos in nastavitev uporabniških paramatreov pri vstopnem modulu
  - vnos osnovnih podatkov programa Prio

 

1.2.1.1 Vnos uporabnikov

 Če ni nastavljen še noben uporabnik mora nadzornik sistema nastaviti osnovnega uporabnika, ki bo
edini imel nadzorniško funkcijo.
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 Ta uporabnik ima popoln dostop do vseh funkcij programov Prio in Nadzornik. 
Ostale uporabniške funkcije, ki se razlikujejo po obsegu dostopa, so (od večjega dostopa k
manjšemu): analitik, referent in gledalec.
Naslednja faza je dodajanje ostalih uporabnikov v bazo podatkov.
Ponovno poženemo program "Nadzornik" in se, ker je do sedaj prijavljen le uporabnik z nadzorniškim
dostopom, prijavimo kot le ta.
Prek ekrana lahko sicer izbiramo med vnosom oz. ažuriranjem podjetij ali uporabnikov. Za uporabo
programa Prio vnos podjetij ni potreben, saj je to segment programa, ki je povezan z ostalimi
aplikacijami podjetja KreS, Kreativni sistemi, d.o.o..

 Uporabnike lahko vnaša in ažurira le uporabnik, ki ima nadzoniški dostop. Vnese lahko poljubno
število uporabnikov in jim tudi poljubno določi njihovve pravice z izbiro ene od vlog uporabnika. 
Vendar pa je končno število uporabnikov, ki bodo lahko uporabljali program Prio naenkrat, odvisno od
dovoljenega števila, kar je vnaprej dogovorjeno s podjetjem Kres. 
Če ne veste koliko uporabnikov lahko naenkrat dela v programu, lahko pogledate na modul zaščite
programa, kjer je ta informacija. Tam prav tako lahko dobite informacijo do katerega dne velja uporaba
vašega programa. Če vidite, da se bliža datum, prikazan na tem modulu, pokličite v podjetje KreS,
Kreativni sistemi, d.o.o. in dobili boste kodo za podaljšanje uporabe programa Prio.
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 Za tem, ko smo nastavili uporabnike, zaženemo program Prio. Če pri kakšnem uporabniku ni mogoča
uporaba programa čeprav ste ga nastavili, se vrnite v program Nadzornik, sekcijo "uporabniki" in s
pomočjo gumbov s puščicami nastavite odgovarjajoče programe uporabnikom. 
V levem delu ekrana so našteti vsi programi podjetja Kres, ki jih uporabljate, na desni strani pa so
našteti tisti programi, do katerih ima izbrani uporabnik dostop.
Za izbranega uporabnika lahko tudi določite, da ima dostop do vseh programov.

 Ko ste vnesli vse potrebne uporabnike in njim pripadajoče programe, lahko začnete z samo uporabo
programa Prio.

1.2.1.2 Osnovni podatki

Za uspešno uporabo programa PRIO se moramo najprej seznaniti z osnovnimi elementi oz. izrazi
programa:

  - zadeva: zadeva je primarni element program in določa predvsem za koga je narejen obračun.
                To je nekakšen ident obračuna oz. ovojnica za vse ostale elemente. 

  - dogodek: dogodek je atribut oz. element zadeve. Ena zadeva lahko vsebuje poljubno število
dogodkov, 
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                  ki določajo poslovne dogodke v času, ko so se zgodili.

  - parametri izračuna: s pomočjo parametrov izračuna določamo obseg in način izračuna dogodkov
v 
                                 posamezni zadevi. Vsaka zadeva ima svojevrstno nastavljene parametre.

  - izpis izračuna: izpis izračuna nam omogoča, da si izberemo ali vpogled v to kakšen bo izpis
izgledal,
                          ali pa dejanski izpis na tiskalnik.

Uporaba programa se začne z začetno ekransko sliko, ki vsebuje vse osnovne podatke za izbiro vrste
izračuna.

   

 

Ta ekran nam omogoča, da vpisujemo in popravljamo zadeve, dogodke, datume ter določamo
osnovne parametre izračuna.

Gumbi, ki se nahajajo na spodnji strani ekrana, se ponavljajo skozi večino ekranov in nam omogočajo,
da izbiramo dodatne elemente programa, ki prispevajo h kompleksnosti programa ter v mnogočem
razširjajo možnosti, ki nam jih PRIO ponuja. 
Edino gumba "predogled" in "na tiskalnik" imata dvojno funcijo.
Če ju uporabimo na prvi strani programa, nam prikažeta predogled oz. izpišeta izbrano zadevo z
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njenimi dogodki in osnovnimi parametri, če pa to naredimo na strani rezultatov, pa dobimo predogled
oz. izpis samih rezultatov obračuna obresti.

 Uporaba programa Prio zahteva informacije, ki jih vnesemo s sledečimi operacijami:

  - vnos zadeve
  - vnos podjetja in naslovnika (če tega še nismo naredili pri vnosu zadeve)
  - vnos dogodkov
  - izbira osnovnih in dodatnih parametrov
 
 Osnovne parametre izberemo na glavni formi programa, dodatne pa na ekranu parametrov kamor,
pridemo s pomočjo gumba "izračun". Vendar pa je dobro, da najprej izberemo in vpišemo vse podatke
na glavni formi, ki so pomembni, preden se premaknemo na samo stran parametrov, saj bi lahko
prišlo do napačnih rezultatov, če nismo pazljivi pri določanju pogojev.
 Ko smo opravili vse zgoraj našteto, lahko opravimo svoj prvi obračun obresti in svoj prvi izpis 
rezultatov.

Iskanje po zadevah:

Po zadevah lahko iščete po oznaki (prilogi) zadeve ali po njenem nazivu (zadeva). Če hočete iskati

1.2.2 Glavni programski sklopi

 Za lažje razumevanje programa Prio so vsi glavni oz. pomembni sklopi programa opisani ločeno,
tako, da lahko izberete informacijo o tistem, ki vas zanima.

1.2.2.1 Zadeve

 Ekran za dodajanje in ažuriranje zadeve nam omogoča, da vnesemo ali popravimo zadevo, podjetje,
naslovnika, tekst. Izbiram pa lahko tudi med lokalno in strežniško bazo podatkov.
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 Pri vnosu zadeve so vsi zgoraj omenjeni podatki nujni, razen teksta. 

 Če uporabljate tekst, si lahko z ustreznimi znaki zagotovite tudi izpis nekaterih ključnih podatkov. To
so žiro račun, transakcijski račun in sklic na transakcijski račun. 
Če kjerkoli v tekstu vpišete znaka #z, bo program namesto teh dveh znakov vstavil žiro račun podjetja,
ki ste ga izbrali. Če boste vpisali #t, boste namesto teh dveh znakov, na izpisu videli številko
transakcijskega računa, ki je tako kot žiro račun vpisana v podatkih podjetja in namesto znakov #s
boste videli številko sklica na transakcijski račun, ki pa jo morate vpisati sami ob vsaki izdelavi
predogleda ali izpisa. Vpišete jo na strani rezultatov.

 Posebnosti na strani zadev so vidne na naslednji sliki:

 Na tej sliki je razvidno polje, ki ga na osnovni maski ekrana ni.
S pomočjo izbirnega polja "promet v tuji valuti" določimo, da je zadeva vodena v tuji valuti. Ko je to
polje izbrano oz. odkljukano, se na njegovi desni strani pojavi novo polje, kjer izberemo valuto. To
polje ni vidno, če prvo polje ni izbrano.
Polje "Intra" pa prikazuje podjetje v novi Intri (računovodski program podjetja KreS, Kreativni sistemi,
d.o.o.) katerega predstavlja ta zadeva.
To polje se prikaže le pri lastnikih programa Intra, ki so uvažali podatke iz njega.
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 S pomočjo modula za vnos zadeve lahko tudi vnašamo in popravljamo podatke o podjetjih in
naslovnikih.

1.2.2.2 Dogodki

Dogodki kot atributi zadeve, vsebujejo informacijo o poslovnih dogodkih, ki so se oz. se bodo dogajali
v času. 
Za vsak dogodek je značilno, da ima kot osnovne elemente datum nastanka, znesek prometa, saldo
zadeve in opis. Glede na vrsto izračuna, ki jo želite izvesti, pa lahko dogodki vsebujejo tudi ostale
informacije, kar je seveda odvisno od vaših zahtev.  

Gumba "kopiraj" in "briši" na začetku, ko za izbrano zadevo ni vnešen še noben dogodek,  nista vidna. 

Parameter "plačilo" določa kako naj program obravnava negativen znesek. Program upošteva ta
parameter le pri negativnih zneskih. V primeru, če je le ta označen kot plačilo, bo pri obračunu najprej
to plačilo zmanjšal za znesek natečenih obresti in nato šele zmanjšal glavnico za preostanek plačila (v
primeru, če je plačilo večje od natečenih obresti, drugače se porabi celotno plačilo). Če pa dogodek z
negativno vrednostjo ni označen kot plačilo, pa se ta negativni znesek samo odšteje od glavnice in se
ne upošteva natečenih obresti.

1.2.2.3 Podjetja

Podjetje v programu PRIO pomeni vaše podjetje oz. tisto v imenu katerega izdelujete izračun (npr.
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enota v vašem podjetju). To ni vaša stranka oz. tisti za katerega naj bi bil izračun narejen. 

1.2.2.4 Naslovniki

Naslovnik je vaša stranka oz. tisti kateremu izdelujemo izračun obresti.
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1.2.2.5 Osnovni parametri

Osnovni parametri so: datum začetka obračuna, datum zaključka obračuna ter način upoštevanja
dogodkov.

1. Datumi
Ponavadi je začetni datum obračuna enak datumu prvega dogodka, lahko pa je tudi kasnejši. Če pa je
datum začetka manjši od datuma prvega dogodka, vas bo program na to opozoril in skladno s tem
opravil izračun tako, kot če bi bil datum začetka enak datumu prvega dogodka. Datum zaključka je
lahko poljuben z eno izjemo. Ne sme biti manjši od datuma začetka.

Oba datuma lahko izbiramo s pomočjo takoimenovanega "koledarčka", ali pa vnesemo ročno.

2. Dogodki
Izbira upoštevanj dogodkov je ena od pomembnejših izbir med parametri. Glede na opcijo, ki si jo
izberete, se bodo tudi dobljeni rezultati razlikovali med seboj.

Opcije načina upoštevanja dogodkov:

vsi dogodki skupaj To pomeni, da se bodo upoštevali vsi dogodki, ki so v mejah določenih datumov, skupaj.
(primer izpisa)
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obračun za vsak dogodek
posebej     

V tem primeru program gleda a vsak dogodek kot na svoj element. Ne glede na to
kakšna datuma začetka in konca obračuna ste izbrali, se ta dva datuma ne bosta
upoštevala. Za začetni datum obračuna dogodka se upošteva datum dogodka, končni
datum pa morate v tem primeru vnesti za vsak dogodek posebej v novo polje "končni
datum". Vsak dogodek bo izpisan z začetnim stanjem, obračunom obresti in rezultatom. (
primer izpisa) 

 
 

obresti za vsak dogodek
posebej        

To je nadgradnja prejšnje različice saj je v večini izračuna enaka kot ta s to razliko, da pri
tej opciji lahko določate za vsak dogodek posebej tabele obrestnih mer za izračun
izbranega dogodka. (primer izpisa)
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 Kot lahko vidite v tem primeru za vsak dogodek posebej določimo obrestno mero in pribitek (če je
potreben). Obrestno mero določamo tako, da se postavimo na tisti dogodek, ki ga želimo ažurirati in s
pomočjo spodnjih dveh izbirnih polj izberemo eno ali obe obrestni meri.
 Zelo pomemben del določanja atributov obračuna obrestnih mer, je določanje datumov. Pri določanju
datumov moramo paziti na usklajenost med vsemi nastopajočimi datumi in svojimi željami rezultatov.

3. Vodila

 Vodila so nekakšen pomožni algoritem s pomočjo katerega hitreje in določimo parametre obračuna,
saj so le ti že napisani.
 

1.2.2.6 Dodatni parametri
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 To je druga ekranska slika pri programu PRIO oz. drugi korak pri izračunu obresti. Na tej strani
določamo vse ostale parametre izračuna.
Ti parametri so za vse zgoraj naštete različice enaki z dvema izjemama. Pri izbrani drugi opciji
(obračun za vsak dogodek posebej) ne moremo izbirati med angleško in nemško metodo izračuna, pri
izbrani tretji opciji pa poleg tega ne moremo izbirati tudi obrestnih mer (kar je razumljivo, saj smo jih
izbrali že na prejšnji strani).

1.2.2.7 Obrestne mere

 Ekran obrestnih mer nam prikazuje tabele obrestnih mer in le te same.
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 Tukaj lahko dodajamo, ažuriramo in brišemo tabele obrestnih mer in obrestne mere ter jim določamo
potrebne stribute (vrsta, stopnja).

Dodajanje

  Zaradi večje varnosti program na dopušča dodajanje tistim uporabnikom, ki so nižjega ranga kot je
analitik, brez gesla. Geslo lahko vneseta le nadzornik ali analitik v polje na vrhu ekrana. Tega polja vsi
ostali uporabniki ne vidijo.
Za vnos gesla morate izbrati parameter "koda za dodajanje tabel in vrednosti obrestnih mer" v polju na
zgornjem delu ekrana. V tem primeru lahko v polje na desni strani dodate geslo zadodajanje tabel
invrednosti obrestnih mer. To geslo se vnese enkrat in velja za vse nove vpise.

Brisanje in/ali ažuriranje

 Pri brisanju prav tako velja pravilo varnosti, tako da lahko le nadzornik ali analitik brišeta tabele
obrestnih mer oz. obrestne mere same brez gesla. Ostali lahko to naredijo le, če vpišejo geslo, ki ga
nastavita nadzornik ali analitik.
Za vnos gesla morate izbrati parameter "koda za brisanje tabel in vrednosti obr. mer" v polju na
zgornjem delu ekrana. V tem primeru lahko v polje na desni strani dodate geslo za brisanje ali
ažuriranje tabel in vrednosti obrestnih mer.To geslo je potrebno vnesti za vsako tabelo obrestnih mer
posebej.
Vendar pa velja pri tem ena izjema: Prvi 12 tabel s pripadajočimi obrestnimi merami ni mogoče brisati
ne glede na to kakšne pravice ima uporabnik.
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1.2.2.8 Uvoz

  Ekranska slika za uvoz nam omogoča izbor vrste uvoza, tipa uvoza oz. vira podatkov ter pripadajočih
atributov za uvoz.

 Z vrsto uvoza izberemo kaj bomo uvažali. Opcije so tri:

uvoz prometa  iz
Intre

Program Intra je registriran program za računovodstvo podjetja KreS, Kreativni
sistemi, d.o.o. v Windows verziji. Če tega programa nimate, ne morete opraviti
uvoza prometnih podatkov. 
S to opcijo lahko uvažate partnerje in njihov promet v Prio ter tudi obrestne mere
in devize. Partnerji bodo dodani kot zadeve, njihov promet pa kot posamezni
dogodki. Datum začetka se avtomatično postavi na datum prvega dogodka.
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uvoz obrestnih
mer

Pri uvoz obrestnih mer si moramo izbrati še vir podatkov za uvoz. Na izbiro imamo
tri možnosti, ki so predstavljene spodaj

uvoz prometnih
podatkov iz druge
aplikacije (ASCII)

Ta vrsta uvoz vam omogoča, da uvažate prometne podatke iz druge aplikacije, ki
pa morajo biti v ASCII obliki. Ob izboru te opcije se vam bo odprlo okno, ki vam
omogoča pregled potrebnega formata in nastavitev parametrov. Podatki morajo
biti v formatu, ki je zapisan v tabeli. Za oznako zadeve lahko izbirate kaj bo
predstavljala. Če izberete "oznaka naslovnika", se bo v oznako zadeve prepisalo
prvih deset znakov naslovnika, če pa izberete "naziv naslovnika", pa se bo
prepisalo prvih deset znakov naziva naslovnika. Izbor opcije "dopolni že obstoječe
podatke" pomeni, da bo program prepoznal zadevo z isto oznako, ki jo uvažate in
ji dodal le tisti promet, ki ga v bazi podatkov še ni. Na tak način lahko le dodajate
promet, ki ga pri prejšnjem uvozu niste imeli.    

 Za vir podatkov pri uvozu obrestnih mer izbiramo med:
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Intra Za to opcijo morate prav tako imeti nameščen Windows program Intra podjetja Kres

internet Uvoz podatkov prek interneta v bistvu pomeni uvoz podatkov Banke Slovenija kot jih
imajo oni zapisane na svoji uradni internet strani. Pri tem moramo doličiti še naslednje:

Ker ima Banka Slovenije na svoji strani vpisane tri različne obrestne mere, lahko tukaj
izberete katere obrestne mere boste vi uvažali. Lahko izberete samo eno, dve ali pa vse
tri. Za vsako izbrano vrsto obrestne mere, ki bi jo radi uvozili, morate za tem izbrati še
vašo tabelo obrestne mere, kamor se bodo podatki uvozili:

 

V ta namen morate pred uvozom kreirati take tabele obrestnih mer oz. take obrestne
mere, da bodo sovpadale s podatki, ki jih nameravate uvoziti. Za uvoz mesečnega
TOM-a morate imeti mesečno obrestno mero kamor naj bi se ti podatki uvozili. Za
zamudne obresti, zamudno in za letni TOM zopet obrestno mero letnega TOM-a.
Teh obresti vam seveda ni potrebno ustvariti vsakič preden uvažate iz interneta. TO
morate storiti le tedaj, če takih obresti še nimate v vaši bazi podatkov oz. takrat, ko vam
obresti, ki jih že imate ne ustrazajo za te podatke, ki jih nameravate uvoziti.
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ASCII
datoteka

Za uvoz obresti iz eksterne ASCII datoteke (to je tekstovna datoteka) mora biti datoteka,
kamor želite uvoziti te podatke, označena za uvoz. To pomeni, da mora bit v polju
"uvoz" na strani obrestnih mer, v tabeli obresti, kljukica, kar pomeni, da je ta obrest
označena za uvoz.
Ko ste ta pogoj zagotovili, se premaknili na stran uvoza ( z gumbom "uvoz") in izbrali vir
uvoza datoteko v ASCII formatu, morate zagotoviti še naslednje:

Izbrati morate datoteko uvoza podatkov, ki mora seveda biti tekstovna. Struktura
datoteke mora biti v takem zapisu, kot to kaže slika.

Pozor!
Če imate v določeni tabeli obrestnih mer že vnešene podatke in se datumi teh podatkov
delno ali pa v celoti ujemajo z datumi, ki jih uvažate, boste izgubili podatke, ki so bili
dotedaj vpisani. Primer:
 

Če imate za tabelo obrestnih mer "test" že vnešeno obrestno mero na dan 01.01.2001,
v datoteki uvoza pa je prav tako zapisana obrestna mera z tem datumom, jo bo program
prepisal čez obrestno mero, ki že obstaja v vaših podatkih za Prio.
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1.2.2.9 Rezultat

 Ekranska slika rezultatov prikazuje izračunane obresti in ostale vrednosti ter vam omogoča, da se
premaknete na stran parametrov izpisa. 
Rdeča barva vrstice označuje zadnji zapis rezultatov, zelena pa prvega. 

 
                       

1.2.2.10 Parametri izpisa
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oblika in velikost znakov z nastavljanjem oblike in velikosti znakov lahko spreminjate izgled
izpisa. 

datum izpisa datum izpisa je viden na izpisu v zgornjem levem delu

izpis v valuti v glavi izpisa so prikazani parametri le tega in eden od teh je tudi valuta v
kateri je izpis narejen. To valuto lahko po želji vpišete sami, v osnovi pa
je povezana s parametrom valute za zadevo katero izpisujete.

izgled izpisa če je izbrana možnost "razdeljen po dogodkih" se bodo vsak dogodek in
njegove obrestne mere, izpisali v svojem okvirju, drugače pa bo cel
obračun v enem okvirju.

izpuščene vrstice Če imate papir kjer je npr. že vpisana glava podjetja ali kakrkoli drugega
na vrhu oz. na dnu lista in vam izpis prekrije te informacije, lahko z
določanjem  izpuščenih vrstic na vrhu ali na dnu izpisa to popravite. Ker
je to povsem odvisno od tipa oz- izgleda lista na katerega izpisujete
obračun, morate sami ugotoviti koliko vrstic v galvi in koliko na dnu izpisa
je potrebno izpustiti, da dobite na izpisu celoten obračun, ne da bi se
infomracije prekrivale.

tečaj preračuna v EURO za preračunski tečaj je sicer določen centralni pariteni tečaj, vendar pa
program ponuja tudi možnost preračuna po zadnjem tečaju za EURO.
Če vpisujete zadeve in njihove dogodke v valuti EURO, pa seveda na
izpisu ne potrebujete dodatnega preračuna v EURO, zato uporabite tretjo
možnmost "brez preračuna".

glava podjetja ob izboru te opcije se v levem zgornjem kotu izpišejo podatki pošiljatelja

naslov za pismo ob izboru te opcije se pod podatki pošiljatelja izpišejo podatki naslovnika

pokončen izpis izpis je lahko v pokončni ali vodoravni legi. 

referent in čas izpisa ob izboru te opcije se čisto na dnu izpisa, na levi strani izpiše uporabnik,
ki je naredil obračun in čas, ko je bil obračun narejen. 

podpis referenta če hočete, da se uporabnik, ki je naredil obračun prikaže na izpisu,
izberete to opcijo in na koncu izpisa se bo le ta izpisal.

tiskanje v datoteko tiskanje v datoteko se uporablja za prenos obračuna na druge lokacije,
kot npr. drug računalnik.
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izpis identifikacijskih
številk

ob izboru te opcije se bodo v glavi izpisa, izpisale tudi ID št. za DDV od
pošiljatelja in od naslovnika.

izpis transakcijskega
računa

če hočete izpisati transakcijski račun od pošiljatelja, izberite to opcijo.
Sklic boste morali vpisati ročno.

izpis naziva obresti obresti se na izpisu v osnovi prikažejo le prek oznake tebele izbranih
obresti, če pa izberete to opcijo se bodo poleg tega izpisali tudi naziv
tabel izbranih obresti.

izpis tolarskega preračuna če se vnašali dogodke zadeve v tuji valuti, lahko z izborom te opcije
določite, da program na koncu izpisa končne vrednmosti obračuna
prikaže še tolarski protivrednosti.

obresti izpiši tudi v valuti ta opcija je podobna kot zgornja, ki prikaže tolarsko protivrednost, s to
razliko, da lahko izbirate tujo valuto v kateri bi želeli izpisane končne
vrednosti obračuna.

izpis dodatnih seštevkov kot dodatni seštevek se izpiše še glavnica in glavnica s skupno obrestno
mero

izpis seštevka prometa kot
povečanja in zmanjšanja s
celotnimi obrestmi
obračuna

ob izboru te opcije bodo na izpisu prikazani vrednosti celotnega prometa
v breme, dobro in celotnih obresti, ki so izračunane v obračunu.

izpis natečenih obresti v primeru, če imate med dogodki tudi plačila, lahko ob izboru te opcije
vidite kakšne so bile natečene obresti pred vsakim plačilom. 

1.2.2.11 Datumi

 Glede na to kako določimo datume, imamo lahko tri različne obračune obresti.
Če izberemo osnovno različico upoštevanja dogodkov in določimo začetni datum, ki je večji od datuma
prvega dogodka, nam program prikaže posebno okno, kjer izberemo eno od opcij ter tako enega od
treh različnih načinov obračuna:

Primer:
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V tem primeru, kjer je začetni datum (15.04.2004) večji od datuma prvega dogodka (28.06.2003)
moramo izbrati eno od opcij:

 Način Obračuna:

obračun samo izbranih
dogodkov

 V tem primeru se bo izvedel obračun za del tretjega in za zadnje štiri
dogodke. Obračun se bo začel z začetnim datumom, nekje sredi
tretjega dogodka. Za začetno stanje bo veljel promet tretjega dogodka
(451,23). (primer izpisa)

obračun izbranih dogodkov
in obresti prejšnjih
dogodkov

V tem primeru se bo izvedel celoten obračun vseh dogodkov, ne glede
na določen začetni in končni datum obračuna. Vendar pa bo na izpisu
samo tisti del obračuna, ki se je odvijal po začetnem datumu
(15.04.2004).
Za začetno stanje bo veljalo stanje tik pred tem dnem. Se pravi, da bo
to izračunano stanje prometa oz. glavnice in preračunanih obresti za to
obdobje (53.937,44). (primer izpisa)

obračun izbranih dogodkov
in glavnice prejšnjih
dogodkov

Ta primer je mešanica obeh prejšnjih primerov. Obračun in izpis se
izvedeta le od datuma začetka (15.04.2004), vendar pa je začetno
stanje seštevek salda pred tem datumom (53,937,44). Se pravi, da se
izračun obresti pred tem datumom ne izvede. (primer izpisa)

V drugem primeru imamo tudi dodatno možnost izbire izpisa skupnih obresti. Ta možnost se pojavi na
strani rezultatov in omogoča, da se nam poleg izpisa seštevka obresti, ki so na izpisu samem, izpišejo
tudi celotne obresti. To so tiste obresti, ki so bile izračunane pred začetnim datumom + obresti na
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izpisu. 

1.2.2.12 Vodila

 Vodilo je pripomoček za obračunavanje, ki vam omgoča, da večino parametrov vnesete samo enkrat.
Če imate veliko primerov obračunov, ki imajo določene parametre vedno enake, lahko obračun
izvedete z vodilom. V vodilu določimo nekatere parametre in s tem lahko te "enake" obračune
izračunamo na zelo enostaven in hiter način.

Parametri, ki jih vodilu določamo so vidni v desni tabeli in jih izbiramo pri vnosu ali ažuriranju vodila:
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Če želimo za izračun uporabiti vodilo, ga izberemo na začetni formi, vendar pa v tem primeru na
moremo določati začetnega datuma obračuna in opcije, da vsak dogodek obračuna posebej, kot tudi
ne ostalih parametrov na strani parametrov. Vse te stvari so že določene z vodilom samim. 

1.2.2.13 Valute/Tečaji

 Ekranska slika valut nam prikazuje tabelo za vnos in ažuriranje valut, s katerimi lahko opravimo
obračun obresti. Izbiro opcije obračuna z valutami opravimo na strani za parametre.

S pomočjo seznama valut lahko dostopamo do seznama tečajev, kjer opravimo vse potrebne
popravke in vnose tečajev posamezne valute.
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 Možen je uvoz deviz in njihovih tečajev. Le ta je mogoč le iz strani Banke Slovenije. Uvažate lahko le
dnevne tečaje za tekoči dan. Tisti tečaji oz. devize, ki jih želite uvoziti, so predstavljeni v že vpisanem
seznamu. Označiti morate za katere devize želite ovoziti tečaj in sprožiti postopek z gumbom "uvoz". 
 Razlika med izboroma "ažuriraj obstoječe"in "samo dopolni" se pokaže, če opravljate uvoz večkrat v
enem dnevu. V tem primeru izbor prve opcije ažurira tečaje izbranih deviz, ki ste jih uvozili tisti dan,
drugi izbor pa jih vpiše le v primeru, če jih tisti dan še niste uvažali.
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1.2.2.14 Gumbi

Osnovni gumbi se pojavljajo skozi večino programa in krmilijo osnovne operacije obračuna obresti.

 Edino gumba "predogled" in "na tiskalnik" imata dvojno funcijo.
Če ju uporabimo na prvi strani programa, nam prikažeta predogled oz. izpišeta izbrano zadevo z
njenimi dogodki in osnovnimi parametri, če pa to naredimo na strani rezultatov, pa dobimo predogled
oz. izpis samih rezultatov obračuna obresti.

1.2.2.15 Preračun

 Obrazec za preračun obrestnih mer nam pomaga pri pretvorbi posamezne obrestne mere glede na
njeno stopnjo.

1.2.2.16 lokacija

Ekran za izbor lokacije podatkov nam omogoča spremembo baze podatkov. 
Program Prio je narejen tako, da uporablja razdeljeno bazo podatkov. En del je na strežniku, drugi del
pa na lokalnem računalniku (seveda v primeru, če imamo nameščen program na strežniku, dugače so
vsi podatki na lokalnem računalniku).
Podatki obresti in obrestnih mer, tečajev, valut in vodil so vedno na strežniku.
Podatki zadev, dogodkov, podjetij in naslovnikov pa se lahko nahajajo na strežniku ali pa na lokalu.
Izbira je odvisna od želja uporabnika. 
Uporabnik se mora odločiti ali bo uporabljal skupne podatke (tisti podatki, ki so na strežniku, so vidni
vsem), ali pa hoče svoje podatke zaščititi oz. jih uporablja on sam. 
Izbiro lokacije je najbolje opraviti na začetku, ko prvič začnemo delati s programom. Le tako lahko
zagotovimo ažurnost in pravilnost podatkov in izračunov. Če npr. nekaj časa uporabljamo podatke
dogodkov in njihovih zadev, ki se nahajajo na strežniku, potem pa se odločimo, da bi raje uporabljali le
svoje podatke (na lokalnem računalniku). To vam program omogoča kadarkoli se odločite, vendar pa
se morate zavedati, da bodo podatki drugačni, se pravi, da boste lahko naredili drugačne izračune, saj
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na svojem lokalnem računalniku nimate istih podatkov kot na strežniku.

1.2.3 Baza podatkov

 

Baza podatkov programa PRIO vsebuje trinajst DBISAM datotek,ki so na diskovnem področju ...:

Datoteke na strežniku:
  - OBRTAB - datoteka tabel obrestnih mer
  - OBRLST - datoteka vrednosti obrestnih mer
  - OBRVOD - datoteka vodil
  - TECV - datoteka tečajev valut
  - VALUTE - datoteka valut
  - NASLOVI - datoteka naslovov   (lahko tudi na lokalnem)
  - PODJETJA - datoteka podatkov podjetij   (lahko tudi na lokalnem)
  - TEKSTI - datoteka tekstov na izpisu   (lahko tudi na lokalnem)
  

Datoteke na lokalnem računalniku:
  - OBRZAD - datoteka zadev izračuna obresti   (lahko tudi na strežniku)
  - OBRDOG - datoteka dogodkov izračuna obresti   (lahko tudi na strežniku)
  - OBRDELDG - datoteki dogodkov posamezne zadeve   (lahko tudi na strežniku)
  - OBRIZR - datoteka izračunov trenutne zadeve   (lahko tudi na strežniku)
  - OBRIZRP - datoteka izračuna obresti   (lahko tudi na strežniku)

1.3 Shranjevanje in obnovitev

Zaradi varnosti je koristno imeti vse podatke shranjene v arhivu. Z izborom gumba "arhivi" na enem od
glavnih ekranov ekranu začnemo z akcijo shranjevanja oziroma restavriranja podatkov.
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Program vse podatke tako tabel s stopnjami obrestnih mer kot podatke zadev komprimira v eno
datoteko arhiva, katere ime in mesto določimo sami. 

Arhiviranje
 
 Arhiviranje se izvede z izborom gumba shrani po obveznem izboru imena obstoječega arhiva
(arhivske datoteke), ki ga program obnovi, oziroma z vpisom imena nove arhivske datoteke.

Obnovitev 

 
 

 V primeru uničenja ali napake na kateri izmed datoteke, je treba le-te obnoviti iz arhiva. Izberemo
gumb restavriraj in PRIO sedaj prepiše vse datoteke z vsebino datotek iz arhivske datoteke: s tem so
izgubljeni podatki, ki so novejši kot so podatki v arhivu.
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1.4 Vstopni modul

 Vstopni modul je dodaten program, ki se nahaja na drugi lokaciji kot Prio in tudi uporablja drugo bazo
podatkov. To je nekakšna kontrola uporanikov in njihovega dostopa do samega programa Prio.
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 Vse kar je potrebno storiti je izbira uporabnika in vpis gesla, če ga le ta ima.
Če nočemo imeti gesla, ga ne vpisujemo, saj se so tisto kar bomo vpisali v polje "vaše geslo" vneslo v
bazo podatkov tako, da je potrebno ob vsaki uporabi le to geslo navesti.
Če pa želimo svoje uporabniško ime zaščititi, pa moramo dvakrat vnesti ISTO geslo. Program vas bo
sam opozoril na napake pri ponovnem vnosu.
Ker se tudi med vosom gesla le tega na ekranu ne vidi, nas program za vnos napačnega gesla opozori
s tremi vprašaji. Vpis gesla ponovimo in če je geslo pravilno lahko dostopimo do samega programa
Prio.

 

 Vendar pa to ni edino kar nam vstopni modul omogoča. 
Zelo pomemben del le tega je zaščita programa Prio. Ta zaščita se pojavi ob prenehanju veljavnosti
kode, ki jo dobi vsaka instalacija programa Prio.

 Dodatne zmožnosti
 Dodatne zmožnosti vstopnega modula dobimo s pritiskom na gumb "uporaba".

 Tu lahko izbiramo med različnimi orodji za lažje in bolj varno delo ter prikaz informacij.

 Prilagoditev velikosti slike
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 Kot je napisano na samem modulu, se lahko aplikacija Prio nastavlja po velikosti. To pomeni po
dolžini kot tudi po širini. Vendar pa je potrebno vedeti, da se zaradi velikega števila kontrol na samih
ekranih kot tudi različnih računalniških sistemov in monitorjev pri uporabnikih,  ta povečana oz.
zmanjšana slika, ki jo dobimo, lahko močno razlikuje od računalnika do računalnika. Vsak uporabnik
naj bi sam poiskal velikost, ki najbolj ustreza njemu in njegovemu računalniškemu sistemu.
 Glede na opravljene teste, so večinoma najbolj smiselni koraki povečav oz. zmanjšanj, koraki po
15%.

 

1.5 Za[;ita programa
 

 
 

PRIO je zaščiten pred neavtorizirano uporabo in pred kopiranjem na drug računalnik. Za to skrbijo
posebni varovalni mehanizmi. Po končanem postopku instalacije in ob prvem zagonu programa se
uporabniku na ekranu pokaže opozorilo, pravzaprav ekran za vpis ključa instalacije:
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Koda je ključavnica, kateri ustreza en sam ključ. Kodo je treba sporočiti podjetju KreS in če je s
plačilom programa vse v redu, tedaj dobite ključ za aktiviranje programskega paketa. Dokler tega
ključa nimate, ne morete uporabljati programa PRIO. 
 
 

Koda je uspešno vnesena, če lahko program po vnosu ključa ponovno poženemo.
 
 

 
 

 

1.6 Dodatki

 Dodatne informacije, ki opredeljujejo nekatere bolj obrobne segmente programa Prio.

1.6.1 Tabele obrestnih mer

Osnovni podatki programa PRIO, ki jih uporabnik dobi pri instalaciji sistema, so zbrani v naslednjih
tabelah obrestnih mer, ki so se uporabljale v preteklih letih, ko je bila inflacija velika. Za posamezna
obdobja veljajo predpisani načini obračuna obresti in uporabe spodaj opisanih tabel:

 
tabela
 

  uporaba

     1 revalorizacijske obrestne mere zamudnih obresti za terjatve, ki izvirajo gospodarskih pogodb
(prej 2. odst. 277. člena ZOR) za obdobje od 01.01.1988 do 06.10.1989. Uporablja se vedno v
kombinaciji s tabelo 2.

     2 realne obrestne mere zamudnih obresti za terjatve, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb (prej 2.
odst. 277.člena ZOR) za obdobje od 01.01.1988 do 06.10.1989. Uporablja se vedno v
kombinaciji s tabelo 1.

     3 revalorizacijske obrestne mere zamudnih obresti za terjatve, ki izvirajo iz negospodarskih
pogodb (prej 1. odst. 277.člena ZOR) za obdobje od 01.01.1988 do 06.10.1989. Uporablja se
vedno v kombinaciji s tabelo 4.

     4 realne obrestne mere zamudnih obresti za terjatve, ki izvirajo iz negospodarskih pogodb (prej
1. odst. 277.čelna ZOR) za obdobje od 01.01.1988 do 06.10.1989. Uporablja se vedno v
kombinaciji s tabelo 3.

     5 skupne obrestne mere zamudnih obresti za čas od 07.10.1989 dalje. Zaradi uporabe
denarnih predpisov Republike Slovenije je v tabelo za čas od 08.10.1991 dalje vnešena
obrestna mera, ki velja za denarne terjatve, izražene v tolarjih v višini 300% letno. Kadar bo po
tem obdobju potrebno opraviti izračun zamudnih obresti od denarne terjatve, izražene v tolarjih,
je potrebno na prikazu obračuna popraviti obrestno mero nazaj na 48% letno. Pri uporabi te
tabele je potrebno revalorizacijske obresti izključiti.

     6 skupne obresti zamudnih obresti za terjatve, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb za obdobje
od 01.01.1970 do 31.12.1987. Pri uporabi je potrebno revalorizacijske obresti izključiti.

     7 skupne obresti zamudnih obresti za terjatve, ki izvirajo iz negospodarskih pogodb za obdobje
od 01.01.1970 do 31.12.1987. Pri uporavi je potrebno revalorizacijske obresti izključiti.

 

1.6.2 Pretekli izračuni

Izbor načina obračuna obresti in tabel obrestnih mer je odvisen od obdobja, na katerega se obračun
nanaša:
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  način izračuna   do 2.8.85   .8.85 - 31.12.87   .1.88  - 6.10.89   od 7.10.89 dalje

  revalorizacija   ne   ne   ne   ne

  izračun realnih   proporcionalni   konformni   konformni    izključen

  izračun
revalorizacijskih

  izključen   izključen   konformni   izključen

  pripis obresti   brez pripisa   reavlorizacijske +
realne

  revalorizacijske +
realne

  revalorizacijske +
realne

 

 

Če je pri gospodarskih obrestih realna obrestna mera zaradi pogodbenih obresti v obdobju od
09.12.1988 do 06.10.1989 višja od prepisanih 8%, je potrebno na prikazu obračuna popraviti realno
obrestno mero (pogodbena povečana za 50%).
 

1.6.3 Enačbe

Pri izraèunu obresti smo uporabili naslednje enaèbe:
 

 

- preračun obrestne mere
 

   
                                                                                                                                            
 

-  proporcionalni način izračuna obresti
 

 

- komformni način izračuna obresti
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