iCenter
24. november

iCenter, 24. 11. 2020
8.45 – 9.00

Registracija in pozdrav udeležencev
Petra Šinigoj, Saop

9.00 – 10.00

Beleženje in spremljanje delovnega časa v iCentru
Boris Kalin, Saop

Na predavanju vam bomo predstavili, kakšne načine evidentiranja delovnega časa omogoča program iCenter. Podrobneje
vas bomo seznanili s postopki prijave različnih vrst odsotnosti, nastavitvami avtomatskega izračuna prisotnosti (novost),
urejanjem ur, prenosom v plače ter analizami vpisanih ur pred vpisom v obračun plač.

Vsebina:
• Kakšno evidentiranje delovnega časa omogoča iCenter?
• Prijave odsotnosti (bolniške, dopusti, koriščenje ur…),
• Nastavitve izračuna prisotnosti (prihodi-odhodi) – različni scenariji,
• Urejanje ur,
• Prenos v plače,
• Analiza vpisanih ur in ur vrst obračuna pred vpisom v obračun plač

10.00 – 11.00

Potrjevanje dokumentov od A do Ž v iCentru
Marjan Obreza, Saop

Z ustrezno urejenim sistemom potrjevanja v iCentru prihranite čas in odgovornim osebam zagotovite boljši pregled nad
dokumentacijo. Na predavanju vam bomo na praktičnih primerih predstavili, kako si lahko uredite potrjevanje v različnih
modulih in s tem izboljšate pregled nad svojim poslovanjem.
Vsebina:
• Predstavitev potrjevanja v iCentru (Naročanje kupcev in dobaviteljem, Izdani računi, Prejeti računi, Potni nalogi),
• Nastavitve potrjevanja (nastavitev operaterjev, nastavitev obveščanja o potrjevanju na mail ter nastavitev varnostnega
sistema za potrjevalce in skrbnike potrjevanja),
• Prikaz potrjevanja na primerih.
11.00 – 11.30

Odmor

iCenter, 24. 11. 2020
11.30 – 12.30

Oddaja zahtevkov za refundacije v sistem eNDM
Martina Peric, Saop

Ob dokupljeni kodi eBol v iCentru je poleg prevzema bolniških listov iz sistema e-VEM v programu iCenter možna avtomatska
oddaja obračunanih refundacij v sistem eNDM. Na predavanju bo prikazan avtomatičen prenos podatkov bolniških listov iz eVEM v iCenter, prenos odsotnosti v Registracijo delovnega časa oz. v program za obračun plač.
Vsebina:
• Uvoz eBol iz portala SPOT (eVEM),
• Oddaja refundacij v sistem eNDM,
• Ponovna oddaja v primeru napak,
• Spremljanje statusov oddanih vlog,
• Ponovna oddaja zavrnjenih refundacij

12.30 – 13.00

Odmor

13.00 – 14.00

Obračun storitev v vrtcih in šolah ter prenos v novo leto v Spremljanju plačil računov
Mitja Živko, Saop

Na predavanju se bomo osredotočili predvsem na aktualno problematiko obračunov za vrtce ter šol (primeri sprememb
programov v vrtcih, masovno odjavljanje obrokov v šolah v primeru karantene). V Spremljanju plačil računov bo potrebno
januarja narediti prenos v novo leto, zato bomo pozornost namenili tudi temu področju in vas opozorili, na kaj morate biti pri
tem pozorni.
Vsebina:
• Obračun storitev v vrtcih in šolah:
• Urejanje programov otrok v primeru različnih vrst odsotnosti (otrok/skupina v karanteni, zaprtje vrtca),
• Masovno odjavljanje obrokov,
• Kako si poenostaviti obračun storitev v primeru nepredvidljivih situacij (učenec/razred v karanteni, zaprtje šole),
• Prenos v novo leto v spremljanju plačil računov (kaj je potrebno urediti pred prehodom v novo leto ter kako se naredi
prehod v novo leto).

14.00 – 15.00

Aktualne novosti v knjigovodskih modulih
Mirjana Antić Damjanović, Saop

Na predavanju vam bomo predstavili najpomembnejše novosti, ki smo jih v knjigovodski del iCentra dodali v zadnjem letu in
vam dodatno poenostavljajo delo z iCentrom.
Vsebina:
• Paketno odklepanje in priprava nalogov v Plačilnem prometu
• Prehod iz knjig na obračun in iz obračuna na knjige v modulu DDV
• Knjiženje tečajnih razlik v Dvostavnem knjigovodstvu
• Osnovna sredstva – dopolnitve na inventuri,
• Posodabljanje podatkov strank v Šifrantu strank.

Minimax
24. november

Minimax, 24. 11. 2020
10.00 – 10.20

Minimax kot pomočnik pri digitalizaciji poslovanja podjetnika in računovodje
Metka Šinigoj, Saop

Minimax podjetnikom in računovodjem olajša medsebojno sodelovanje. Na predavanju vam bomo predstavili nekaj ključnih
rešitev, ki smo jih v Minimax dodali v zadnjem letu.
Vsebina:
• Nabiralnik (povezava z različnimi meniji, dodajanje priponk, uvoz prejetega e-računa, uvoz bančnega izpiska in zapiranje),
• Obračun storitev računovodskih servisov ,
• Možnosti sodelovanje računovodskega servisa in podjetnika s pomočjo Minimaxa (pregledovanje podatkov, podlicence,
samostojni plačniki, provizije).

10.20 – 11.20

Priprava obračuna plač po PKP v Minimaxu
Mateja Krapež, Saop in Irena Kamenščak, BDO

Na predavanju vam bomo predstavili postopek obračuna plač v Minimaxu ob upoštevanju specifik najnovejših interventnih
ukrepov.
Vsebina:
• Obračun plače skrajšan delovni čas
• obračun karantene za zdravega in za bolnega delavca
• obračun višje sile zaradi varstva otrok
• obračun kratkotrajne bolniške odsotnosti
• obračun karanten v primeru odhoda v rdečo državo brez upravičenega razloga

Partnerji dogodka:

Organizator:

Kontakt:
seminarji@saop.si
05 393 40 18 / 21

