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Pred vami so navodila za uporabo programa POTNI NALOGI  IN  BLAGAJNA.  Program 

zaženemo s klikom naslednje ikone: 

 

 
 

Po prijavi v program, se odpre osnovno okno programa.  

 

 
 

Programske  funkcionalnosti  so razdeljene med štiri glavne zavihke : 

    Osnovno, 

    Šifranti in nastavitve, 

    Vzdrževanje, 

    O programu.     

 

 

Ko odpremo program, se odpre zavihek  'Osnovno',  ki ga najpogosteje uporabljamo. V navodilih 

pa bomo dali prednost drugemu zavihku  'Šifranti in nastavitve', saj ima vsebino, ki jo je potrebno 

najprej spoznati. 
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ŠIFRANTI  IN NASTAVITVE   

  

 
Tehnična uporaba Šifrantov in nastavitev je zelo preprosta. 

 

Poenotena je uporaba najpogostejših funkcij v tabelah s podatki, kot so Novi vnos, Brisanje, 

Iskanje, Urejanje(Sortiranje), Tiskanje, Prenos v MS Excel. V orodni vrstici nad tabelo so 

nanizane ikone, ki prožijo ustrezne funkcije.  

 

Za nov vnos uporabimo ikono Dodaj     (po navadi v preprostih šifrantih v tabelah), ki odpre 

novo vrstico v tabeli  ali ikono Novi ,  ki odpre okno za vnos novih podatkov v vsebinsko 

obsežnejših šifrantih. S klikom ikone V podatke   pridemo v takih šifrantih v okno za  

popravljanje podatkov. 

 

Po večjih tabelah podatke iščemo tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati. V polje 

zraven ikone za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo. Nato kliknemo ikono Iskanje  .  

 

 
 

 

Urejanje  (Sortiranje) po posamezni koloni dosežemo tako, da kliknemo v glavo kolone. Npr. če 

želimo sortirati po nazivu, kliknemo v glavo tabele v 'Naziv'. Če kliknemo še enkrat, se izbor 

obrne (iz naraščajočih vrednosti v padajoče). 

  

Brisanje zapisa izvedemo s klikom ikone Brisanje  .  

 

Ikona Excel     nudi možnost zapisa podatkov v MS Excel . 

 

 

Ikona Čitanje-Pisanje nam omogoča zaščito podatkov pred naključnim spreminjanjem.  Ikona ob 

kliku spremeni obliko. Če je vklopljeno Čitanje  , podatkov ni mogoče spreminjati. Če je 

vklopljeno Pisanje  , lahko podatke v tabeli popravljamo. 

      

 

Pri vnosu podatkov,  ki so podprti s šifrantom,  lahko šifre izbiramo v spustnem menuju 

(kliknemo puščico ob polju vnosa).  Kadar je na voljo mnogo podatkov (npr. pri vnosu partnerja)  
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lahko izbor omejimo,  tako da vnesemo začetek naziva in pritisnemo tipko Enter. Če vnesemo 

npr. Banka in pritisnemo 'Enter', se bodo ponudili samo tisti partnerji, ki imajo v nazivu besedo 

banka. 

 

 Kadar je ob polju za vnos  gumb  , nas  pripelje v ustrezni šifrant, ki ga lahko popravljamo in  

dopolnjujemo. 

 

  Ikona Tiskanje nam omogoča izpis  na tiskalnik. 

 

V tabelah je omogočeno tudi filtriranje podatkov. Razložili ga bomo na primeru: 

V tabeli želimo prikazati  le saldakontne konte. To naredimo najenostavneje takole: 

Postavimo se na polje 'Saldakontni'  ter pritisnemo desni miškin gumb. Odpre se priročni menu, v 

katerem izberemo 'Filter glede na vsebino'. 

  

 
 

 

 

Filter odstranimo tako, da kliknemo desni gumb miške in izberemo 'Odstrani filter'. 

 

 

 

Oglejmo si šifrante še z vsebinskega vidika. 
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ŠIFRANTI  
 

V tem zavihku so zbrani pomožni šifranti, ki  jih uporabljamo v programu. 

 

 
 

 

Vrste potnih nalogov 
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Vrste potnih nalogov  določajo konto, na katerega se knjiži obveznost po nalogu, konto na 

katerega se knjiži morebitni predujem ter določajo številčenje potnih nalogov. 

Več o številčenju: 

Potni nalogi se avtomatsko številčijo. 

Ko zajamemo nov potni nalog  z vrsto npr. 'PN', se mu dodeli številka pod rubriko 'Zadnja 

številka' povečana za 1. Po primeru iz zgornje slike  torej številka  100144. Lahko imamo več 

vrst potnih nalogov z različnim številčenjem. Ni pa nujno, da ima vsaka vrsta  svoje številčenje. 

V takem primeru vnesem v polje 'Skupina za številčenje' tisto vrsto naloga, od katere naj se  

jemlje zadnja številka. 

 

Pri določanju zadnjih številk moramo paziti, da je za vsako skupino za številčenje na voljo 

dovolj velik interval, da se dodeljene številke  ne bi prekrivale z že obstoječimi. 

V sistem za dodeljevanje številk  je potrebno vgraditi tudi letnico, da se dokumenti novega leta 

lahko začnejo številčiti na novo, hkrati pa se ne prekrivajo s starimi, ki še niso izbrisani.  

Številke dokumentov lahko imajo do 8 mest. Za prvo mesto (ali dve) predlagamo letnico - v 

našem primeru se vse številke pričnejo z 10, kar pomeni, da so potni nalogi iz leta 2010. 

 

V šifrantu Vrste potnih nalogov  lahko (skrajno desno v tabeli) vnesemo kodo namena, ki se 

pripravi na plačilnem nalogu.  

 

Šifrant dnevnic 

 

 
 

 

Poleg šifre in naziva stroška vnesemo še naslednje podatke: Vrsta ( D – dnevnica; K-kilometrina; 

O – ostali stroški), Valuta, Faktor (običajno je 1, ali ustrezni delež vrednosti)  ter konto, v 

katerega  breme se knjiži strošek.  
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Relacije 

 

 
 

V šifrant  relacij vnesemo pogoste relacije s pripadajočimi kilometri. Šifro  poljubno določimo. 

 

 

Šifrant vozil 

 

Tudi vozila, ki se dejansko uporabljajo, lahko zajamemo v šifrant. Pogosto pa se v šifrantu določi 

le ena vrsta vozila – 'Lastno vozilo' s šifro '01'. 

 

 
 

Vrste dokumentov 

 

V tem šifrantu se določijo vrste dokumentov blagajne (PRE – prejemki,IZD-izdatki), s 

pripadajočimi konti ter številčenjem. Več o številčenju je napisano v poglavju  'Vrste  potnih 

nalogov'. 
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Vrste dogodkov (besedil ali namenov) 

 

V ta šifrant lahko vnesemo pogostejša besedila (namene) prejemkov in izdatkov, da jih ni 

potrebno vedno znova vnašati.  Nanje lahko vežemo tudi protikonto blagajne, kadar je stalen. 

 

  
 

 

Plačilna sredstva 

 

Če v blagajniških prejemkih in izdatkih evidentirate tudi plačilno sredstvo, si boste različna 

plačilna sredstva vnesli v ta šifrant. 
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POSLOVNI PARTNERJI 

Vnos partnerjev 

 

Če se odločimo za avtomatsko šifriranje partnerjev, pustimo šifro partnerja prazno (program 

izpiše <auto> ). Ko zaključimo z vnosom podatkov poslovnega partnerja, se mu samodejno 

dodeli šifra. To je številka, ki jo program najde v šifrantu 'Skupine partnerjev', povečana za 1.  

Šifre partnerjev  lahko sicer določamo in vnašamo tudi sami. 

 

Pri vnosu partnerjev  so obvezni podatki  samo  'Šifra', 'Skupina', 'Naziv', ostale vnesemo po želji. 

(Običajno je smiseln vnos ulice, kraja,transakcijskega računa pa tudi kontaktne osebe in 

telefonske številke …)  Na dnu je možno vnesti poljubno dolg opis. 

 

 
 

V veliko pomoč pri iskanju in vnosu podatkov poslovnih partnerjev je gumb  , ki ga najdemo 

desno od naziva partnerja. Omogoča avtomatiziran prenos podatkov poslovnega partnerja iz 

AJPES-ovega poslovnega registra IPRS. Potrebujete le dostop do interneta ter pooblaščen 

dostop do strani AJPES (uporabniško ime in geslo, ki ga vnesete ob prvi prijavi v register IPRS). 

 

Podatke nato prenesemo tako, da vnesemo ali točen naziv partnerja, ali njegovo davčno številko 

in kliknemo gumb  .  Podatki se poiščejo v registru ter prikažejo na zaslon, nato kliknemo 

gumb 'Prenesi'. Podatke lahko dopolnimo iz registra tudi za partnerje, ki so  že vneseni v naš 

šifrant. 

 

Davčno številko vnašamo skupaj s predpono SI , torej npr. SI99238659 . 
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Transakcijski račun moramo  zaenkrat še vnesti v obliki  xxxxx-xxxxxxxxxx. 

 
 

Skupine partnerjev 

 

Šifro skupine, opis ter zadnjo številko (za avtomatsko številčenje) vnesemo v šifrantu Skupine 

partnerjev. Če vnesemo tudi skupino za številčenje, se bo dodeljevala zadnja številka  vnesene 

skupine. 
 

 
 

 

 

Poštne številke 

 

V Šifrantu  poštnih številk je že vnesena večina pošt v Sloveniji, če se pojavi kakšna nova,  jo 

lahko sami dodamo.  
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PODJETJE 
 

 

Podatki o podjetju 

 

V ta šifrant vnašamo podatke o podjetju, kot je razvidno iz spodnje slike: 

 

 
 

Šifrant je skupen vsem Miring programom, za program Potni nalogi z blagajno pa je 

pomemben le vnos naziva podjetja v polje 'Naziv' in v polje 'Naslov za izpise'.  Za pripravo 

plačilnih nalogov v elektronski obliki je potreben tudi  vnos v polje 'Mapa za pripravo datotek'. V 

njem je navedeno celotno ime (mapa in ime)  datoteke s plačilnimi nalogi.  

Če že uporabljate kak drug Miring program, so podatki najbrž že vnešeni. 

 

 

Stroškovni nosilci 

 

Kadar je podjetje organizacijsko razdeljeno na stroškovne nosilce, vnesite šifre in opis 

stroškovnih nosilcev v šifrant stroškovnih nosilcev. V nasprotnem primeru vnesite 1 v polje 'Strm'  

in naziv podjetja v polje 'Opis'. Tudi ta šifrant je skupen vsem Miring programom. 
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NASTAVITVE 

Uporabniki 

 

Dostop v program je po želji uporabnikov lahko zaščiten z uporabniškim imenom in 

geslom. Dokler v šifrant uporabnikov ne vnesete nobenega uporabnika, je dostop v program 

prost. 

 

Poleg vnosa uporabniškega imena in gesla vnesete tudi nivo. Vsaj en uporabnik mora 

imeti najvišji nivo, to je '00'. Le ta nivo omogoča vnos novih uporabnikov ter spreminjanje gesel.  

 

Ko enkrat v šifrant uporabnikov vnesete uporabniško ime in geslo, vstop v program brez 

njiju ni več  mogoč, zato je zelo pomembno, da si ju zapomnite.  

 
 

 

 

Dovoljeno obdobje 

 

Da se pri vnosu datumov ne zmotimo v letnici ali v mescu, si sami poljubno omejujemo 

dovoljeno datumsko obdobje. Ob vnosu datuma, ki ne ustreza dovoljenemu obdobju, nas program 

na to opozori. Če zares želimo vnesti datum, ki ne ustreza trenutno dovoljenemu obdobju, 

spremenimo dovoljeno datumsko obdobje. 
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OSNOVNO   
 

V zavihku 'Osnovno'  najdemo naslednje funkcije (gumbe), ki so razvidne iz spodnje slike: 
 

 
 
 

POTNI NALOGI 

 

S klikom gumba 'Potni nalogi' odpremo  okno z vnesenimi potnimi nalogi. Ko jih pregledujemo 

nam je v pomoč 'Prikaz postavk'. Če ga vključimo, se okno s potnimi nalogi razdeli na 2 dela  - na 

desni je prikazana vsebina potnega naloga. 
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Pri pregledovanju potnih nalogov imamo na voljo  naslednje možnosti: 

 

Lahko jih omejimo s pomočjo izbire 'Potnika', 'Relacije' ali 'Datuma' . 

 

Lahko jih poljubno urejamo (sortiramo), tako da kliknemo glavo stolpca, po katerem želimo 

imeti urejene.  

 

Lahko jih omejimo s filtrom, tako da kliknemo v izbrano polje, nato desni gumb miške ter 

izberemo 'Filter glede na vsebino'. 

  

Iskanje želenega podatka je zelo hitro in učinkovito. Kliknemo v stolpec, po katerem želimo 

iskati, nato v polje zraven gumba za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo in kliknemo 

gumb Iskanje  . Program se ustavi na iskanem podatku.  

 

Poleg drsnika ob strani tabele,  so na voljo tudi gumbi v orodni vrstici,  s katerimi se lahko 

premikamo med računi v tabeli     . Prvi in zadnji  nas  takoj postavita  na 

začetek ali na konec tabele, vidimo pa tudi skupno število zapisov v tabeli ter zaporedno številko 

trenutnega zapisa. 

 

S klikom gumba   Tiskaj  natisnemo dokument. 

 

Podatke na potne nalogu  lahko tudi popravljamo in sicer tako , da izberemo želenega v tabeli 

ter kliknemo gumb  . Odpre se  okno za vnos podatkov  potnega naloga. 

 

Novi  potni nalog vnesemo s klikom gumba  .  Odpre se okno za vnos.   
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Najprej izberemo vrsto naloga (ki določa konte in številčenje - glej Šifranti – Vrste nalogov). Če 

je v šifrantu samo ena vrsta naloga,  jo program vnese samodejno.  

 

Nato izberemo potnika  (iz šifranta poslovnih partnerjev).  Če potnika še ni v šifrantu poslovnih 

partnerjev, ga vnesemo v šifrant s klikom gumba . 

 

Nadaljujemo z  vnosom ostalih podatkov potnega naloga, do 'Kraj' in 'Dne'. Tako je potni nalog 

pripravljen. Ko kliknemo gumb 'Shrani' potni nalog dobi številko. 

 

Sedaj ga lahko s klikom gumba  'Izpis naloga' izpišemo in damo potniku na pot. Če pa potni nalog 

zajemamo naknadno, lahko nadaljujemo z vnosom obračunskih podatkov.  

 

Dnevnice, kilometrino in morebitne druge stroške vnesemo v tabeli, ki jo vidimo v spodnjem delu 

okna. Če smo v šifrant  relacij vnesli število kilometrov, v potni nalog pa relacijo, se ob vnosu 

kilometrine število kilometrov izpolni samodejno. 

 

Ko zaključimo z vnosom potnega naloga,  lahko s klikom ustreznega gumba izpišemo  ali nalog 

ali obračun ali nalog z obračunom.  

 

S klikom gumba 'Novi nalog'  lahko  nadaljujemo z vnosom novega naloga. 

 

Namesto da vnesemo nov potni nalog, lahko tudi kopiramo obstoječega, s klikom na 

gumb . Izberemo datum odhoda in datum obračuna ter kliknemo gumb 'V redu'. 

Odpre se okno z novo pripravljenim nalogom, vnesemo le še spremembe. 

  

Izpis zbira 

 

Z gumbom   v orodni vrstici lahko izpišemo zbir obračunanih potnih stroškov v obdobju 

po osebah. 
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Ob izbiri gumba ‘Izpiši’  se odpre naslednje okno: 

 

 
 

Če je na razpolago več tiskalnikov, izberemo ustreznega. Odločimo se lahko med pokončnim in 

ležečim izpisom . Izberemo lahko tudi strani, ki se izpišejo, število kopij izpisa, ter določimo levi 

rob. Z izbiro ‘Vrsta izpisa’ lahko še dodatno izbiramo oblike izpisa, ki so na voljo. 

 

Namesto izpisa na tiskalnik (‘Tiskaj’) lahko izberemo tudi zaslonski pregled,  zapis v datoteko 

tipa pdf, direktno pripravo priloge e-pošte, zapis v datoteko  tipa .csv ali pa podatke prenesemo 

v MS-Excel. 

 

Prenos potnih nalogov v glavno knjigo 

 

 
 

S klikom gumba  v pregledu potnih nalogov lahko za izbrano datumsko 

obdobje izpišemo temeljnico (gumb 'Izpiši') in jo prenesemo v glavno knjigo (gumb 'Prenesi v 

Glavno knjigo'). Pred prenosom vnesemo še oznako temeljnice za glavno knjigo in datum 

knjiženja.   

 

Če bi zaradi naknadnih popravkov želeli prenos določenih nalogov ponoviti, jim lahko v 

pregledu nalogov izbrišemo oznako temeljnice, ki se ob prenosu zapiše k nalogu. Nato je 

ponoven prenos nalogov mogoč.  (Potrebno pa je izbrisati tudi temeljnico v glavni knjigi, 

da ne bodo nalogi knjiženi 2x). 
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Priprava izplačila 

 

Ob kliku gumba   se  odpre okno, v katerem lahko  pripravimo bodisi plačilne 

naloge, bodisi  blagajniške izdatke za potnike, ali pa znesek potnih stroškov prenesemo v obračun 

plač med dodatke. Izplačilo lahko pripravimo za en potni nalogi (avtomatsko se  izpolni številka 

naloga, ki je bil izbran, ko smo kliknili gumb). Vnesemo pa lahko tudi naloge – od- do   ali pa 

datumsko obdobje od-do in tako pripravimo izplačila za več nalogov hkrati.  Če je na potnem 

nalogu vnesen predujem, potni nalog pa še ni obračunan, se bo pripravilo izplačilo predujema, 

drugače pa  izplačilo obračunanega zneska potnega naloga. 

 

 

Pri pripravi plačilnih nalogov je pomembno, da imamo v šifrantu partnerjev pri potnikih 

vnesene pravilne transakcijske račune.  

 

 
 

Izplačila se bodo pripravila samo za odprte naloge.  Če vnesete datum izplačila bo izplačilo 

datirano na izbrani datum, drugače na tekoči datum. Ko se izplačilo za določen nalog pripravi, 

se to zabeleži v tabelo 'Ročno zapiranje'. Tak nalog ni več odprt in izplačila ne moremo 

ponovno pripraviti (razen če v tabeli 'Ročno zapiranje' izbrišemo zabeleženo plačilo). 

 

Za prenos podatkov v obračun plač je podatke potnikov v šifrantu poslovnih partnerjev 

potrebno dopolniti s šifro zaposlenega v plačah. Šifro zaposlenega vnesete v polje 'Oznaka' v 

šifrantu poslovnih partnerjev. 

 

Za prenos v obračun plač je potrebno vnesti datum obračuna v plačah. S tem datumom mora biti 

obračun v plačah že odprt. Nato izberete ali se povračilo stroškov prenese v znesek  'Za izplačilo' 

ali v znesek 'Že izplačano'. Če izberete  'Za izplačilo' se bodo prenesli  le tisti stroški, ki še niso 

označeni kot izplačani. Če izberete  'Že izplačano' pa se prenese obračunani znesek potnih 

stroškov, pri tem morate biti sami biti pozorni na to, če je bilo kaj morda že izplačano v 

predhodnih obdobjih (predujmi …). 

 

 Izbrati je potrebno še ustrezno 'Šifro dodatka' iz plač (Poravnava stroškov službenih poti ali 

podobno…). Datum izplačila lahko pustite prazen, ker ni obvezen. Če vnesete datum izplačila, se 

bo v dodatkih zabeležil vneseni datum, drugače bo ostal prazen. 
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Ročno zapiranje 

 

Nalogi se zapirajo samodejno ob pripravi izplačila, za kakšne izjemne primere pa je 

omogočeno tudi ročno zapiranje potnih nalogov. Če v pregledu nalogov izberemo 

(kliknemo) nalog, ki ga želimo označiti kot zaprtega, kliknemo gumb . 

Pred zapisom, nas program še vpraša, ali zapre odprti saldo.  
 

 
 

 
 

 

Kadar kliknemo gumb  in stojimo v tabeli potnih nalogov na nalogu, ki je že 

zaprt, se odpre tabela zapiranja, nič pa se vanjo ne zapiše. To je uporabno,  če želimo preveriti ali 

popraviti zapiranje potnih nalogov. 
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BLAGAJNA 

 

S klikom gumba 'Blagajna' odpremo  okno z izdanimi vnesenimi blagajniškimi prejemki in 

izdatki. Ko jih pregledujemo nam je v pomoč 'Prikaz postavk'. Če ga vključimo, se okno s 

dokumenti razdeli na 2 dela  - na desni je prikazana vsebina dokumenta. 
 

 

 

 
 

 

 

Pri pregledovanju blagajniških prejemkov in izdatkov  imamo na voljo  naslednje možnosti: 

 

Lahko jih omejimo s pomočjo izbire 'Plačnika/Prejemnika', 'Vrste dokumenta' ali 'Datumskega 

obdobja' . 

 

Lahko jih poljubno urejamo (sortiramo), tako da kliknemo glavo stolpca, po katerem želimo 

imeti urejene.  

 

Lahko jih omejimo s filtrom, tako da kliknemo v izbrano polje, nato desni gumb miške ter 

izberemo 'Filter glede na vsebino'. 

  

Iskanje želenega podatka je zelo hitro in učinkovito. Kliknemo v stolpec, po katerem želimo 

iskati, nato v polje zraven gumba za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo in kliknemo 

gumb Iskanje  . Program se ustavi na iskanem podatku.  

 

Poleg drsnika ob strani tabele,  so na voljo tudi gumbi v orodni vrstici,  s katerimi se lahko 

premikamo med računi v tabeli     . Prvi in zadnji  nas  takoj postavita  na 

začetek ali na konec tabele, vidimo pa tudi skupno število zapisov v tabeli ter zaporedno številko 

trenutnega zapisa. 

 

S klikom gumba   Tiskaj  natisnemo dokument. 
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Podatke na blagajniškem dokumentu  lahko tudi popravljamo in sicer tako , da izberemo 

želenega v tabeli ter kliknemo gumb  . Odpre se  okno za vnos podatkov  

prejemka oziroma izdatka. 

 

Novi  dokument vnesemo s klikom gumba  .  Odpre se okno za vnos.   

 

 
 

Najprej izberemo vrsto dokumenta, torej ali gre za prejemek ali izdatek.  (Vrsta dokumenta tudi 

določa konto blagajne  in številčenje - glej Šifranti – Vrste dokumentov). 

 

Nato izberemo prejemnika/plačnika  (iz šifranta poslovnih partnerjev).  Če partnerja še ni v 

šifrantu poslovnih partnerjev, ga vnesemo v šifrant s klikom gumba . Vnos šifre partnerja ni 

niti obvezen. 

 

Nadaljujemo z  vnosom ostalih podatkov dokumenta. Po kliku gumba 'Shrani' dokument dobi 

številko. Nato lahko vnesemo postavke z besedili namena in zneski dokumenta v tabelo, ki jo 

vidimo v spodnjem delu okna. Pri vnosu besedila si lahko pomagamo z izbiro besedila iz šifranta, 

lahko pa ga vnašamo ročno. Polje 'Dokument' je predvideno za številko računa ali številko 

potnega naloga, da se lahko zapre v saldakontih. Polje 'Specifikacija'  je namenjeno  poljubnemu 

podrobnejšemu opisu. Skrajno desno je še polje 'Oznaka', v katerega lahko vnesemo '-', če želimo 

da se pri prenosu v glavno knjigo protikonto knjiži kot storno ( namesto kot pozitiven znesek  se 

knjiži kot negativen v nasprotno stran). 

 

Ko zaključimo z vnosom prejemka oziroma izdatka, ga  lahko izpišemo s klikom gumba 'Izpis 

dokumenta'. 

 

S klikom gumba 'Novi dokument'  lahko  nadaljujemo z vnosom novega dokumenta. 
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Izpis dnevnika 

 

Z gumbom   v orodni vrstici  pregleda dokumentov izpišemo blagajniški dnevnik za 

dan ali za obdobje. 

 

 
 

Ob izbiri gumba ‘Izpiši’  se odpre naslednje okno: 

 

 
 

Če je na razpolago več tiskalnikov, izberemo ustreznega. Odločimo se lahko med pokončnim in 

ležečim izpisom . Izberemo lahko tudi strani, ki se izpišejo, število kopij izpisa, ter določimo levi 

rob. Z izbiro ‘Vrsta izpisa’ lahko še dodatno izbiramo oblike izpisa, ki so na voljo. 

 

Namesto izpisa na tiskalnik (‘Tiskaj’) lahko izberemo tudi zaslonski pregled,  zapis v datoteko 

tipa pdf, direktno pripravo priloge e-pošte, zapis v datoteko  tipa .csv ali pa podatke prenesemo 

v MS-Excel. 
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Prenos blagajniških prejemkov in izdatkov v glavno knjigo 

 

 
 

S klikom gumba  v pregledu blagajniških dokumentov lahko za izbrano 

datumsko obdobje izpišemo temeljnico (gumb 'Izpiši') in jo prenesemo v glavno knjigo (gumb 

'Prenesi v Glavno knjigo'). Pred prenosom vnesemo še oznako temeljnice za glavno knjigo in 

datum knjiženja.   

 

Če bi zaradi naknadnih popravkov želeli prenos določenih prejemkov in izdatkov 

ponoviti, jim lahko v pregledu izbrišemo oznako temeljnice, ki se ob prenosu zapiše k 

dokumentu. Nato je ponoven prenos  mogoč.  (Potrebno pa je izbrisati tudi temeljnico v 

glavni knjigi, da ne bodo dokumenti knjiženi 2x). 
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PLAČILNI NALOGI 

 

 
 

Običajno pripravimo za plačilo ali izpišemo vse naloge na določen dan oziroma v izbranem 

datumskem obdobju. V takem primeru nalogov posebej ne izbiramo. Če pa želimo izpisati samo 

izbrane naloge, označimo 'Izbrani' ter plačilne naloge izbiramo na enak način kot v tabeli 

'Priprava plačilnih nalogov'. Kliknemo na začetku izbrane vrstice in nalog je izbran, ali pa 

kliknemo kjerkoli v vrstici in  nato gumb 'Izberi nalog'. Izbrani nalogi se označijo z oznako -> na 

začetku vrstice. Če smo nalog  izbrali pomotoma, ga izberemo še enkrat in oznaka izgine – nalog  

ni več izbran. 

 

Če izberemo 'Pokaži posamezne naloge pred izpisom', se bodo nalogi  pred izpisom drug za 

drugim prikazali na zaslon in jih lahko pregledamo ter dopolnimo. Za izpis nalogov na papir le še 

kliknemo gumb 'Izpiši naloge'. 

 

Za pripravo nalogov za prenos v bančni program  v elektronski obliki, preverimo datum 

obdelave, številko paketa , številko TRK podjetja  in pot za TKDIS. Podatki se čitatjo iz 

'Podatkov o podjetju', zato je smiselno, da jih tam pravilno vnesemo. Nato kliknemo gumb 

'Pripravi datoteko'. Ko je obdelava končana, se izpiše obvestilo, da je datoteka TKDIS 

pripravljena. Če zapis v datoteko ni uspel, preverite naloge, da ne manjka ali je napačen kateri od  

bistvenih podatkov. 

 

K pripravljenim nalogom  lahko kakšnega tudi dodamo – ročno vnesemo. 

 

S klikom ikone 'Novi nalog' se odpre okno za vnos novega plačilnega naloga.  
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Polje nad  nazivom  prejemnika služi izbiri prejemnikovih  podatkov iz šifranta partnerjev. 
 

 

Obstoječe naloge lahko pregledamo in po potrebi dopolnimo ali popravimo z izbiro v tabeli in 

klikom ikone 'V nalog'. 
 

 

 
 

 



 28 

  

VZDRŽEVANJE 

 

  
 

Arhiviranje podatkov 
 

Ob inštalaciji programa se dogovorimo o načinu arhiviranja podatkov. Običajno se uporabniki 

odločijo za arhiviranje podatkov na drug disk v lokalnem omrežju ali  na zunanji disk ali na USB 

ključek. Tako povežemo Gumb 'Lokalno arhiviranje podatkov' z akcijo arhiviranja na izbrani 

medij.  

 

Za arhiviranje na CD ali DVD morajo uporabniki občasno poskrbeti sami. Na CD 

ali DVD je priporočljivo shraniti vsebino delovnega imenika (ki je razviden v zavihku 'O 

programu').  

 

Arhiv na Miring FTP 
 

'Arhiv na Miring FTP'  je dodatna, plačljiva opcija, zagotavlja pa dodaten zunanji arhiv podatkov 

(na našem strežniku). 

 

Optimizacija podatkovnih baz  
 

Optimizacija podatkov obnovi podatke ob morebitnih okvarah zaradi izpada električnega toka, 

izpada delovanja računalnika ali mreže. Do okvar prihaja relativno redko in v večini primerov s 

klikom gumba 'Optimizacija podatkovnih baz' rešimo okvaro.  

 

Posodobitev programa 
 

Uporabniki  lahko s klikom gumba 'Posodobitev programa' avtomatizirano in nadvse preprosto 

preko interneta sami naložijo zadnjo posodobljeno različico programa in izpisov. (Posodobitve so 

plačljive). 
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O PROGRAMU 

 
 

 
 

 

V zavihku 'O programu' so vidni podatki o različici programa, namestitvi in o registraciji. 

Če program še ni registriran (dokončna registracija se izvrši po dokončnem plačilu), ga 

registriramo s klikom na gumb 'Registracija'.  

 

 
 

Nato pokličemo Miring ter sporočimo serijsko številko. Prejmemo registrsko številko, ki 

jo vnesemo v polje 'Registrska številka'. Tako je registracija opravljena in program bo neomejeno 

deloval. 
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PRILOGA: VSEBINSKA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

 

 

KAKO PRIČETI Z DELOM 

 

Najprej je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti šifrante (vrste potnih nalogov, 

dnevnice, relacije, vrste dokumentov). Vnesemo tudi podatke o podjetju.  Potnike ozirom 

prejemnike in vplačnike moramo vnesti v šifrant poslovnih partnerjev. V primeru 

izplačevanja potnih stroškov preko plačilnih nalogov, je potrebno potnikom vnesti tudi 

transakcijski račun v obliki xxxxx-xxxxxxxxxx. 

Nato lahko pričnemo z vnosom dokumentov. Morebitni začetni saldo blagajne vnesemo 

kot prvi prejemek. 

 

 
NOVO LETO 

 

Ob prehodu leta je potrebno preveriti in po potrebi spremeniti dovoljeno obdobje (Šifranti 

– Nastavitve), ter nastaviti novo številčenje (Vrste potnih nalogov, Vrste dokumentov).  

Nato lahko nadaljujemo z delom.  

Brisanje prometa ni nujno, za to se odločimo, če se med množico dokumentov več ne 

znajdemo in jih želimo zbrisati zaradi večje preglednosti. 


