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01

Splošno

Kot uporabnike sistema Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central vas želimo
opozoriti na nekatera nujna opravila, ki so vezana na prehod v novo leto.

Potrebno je uredit naslednje:
•

Odpiranje številčne serije ob prehodu novega leta

•

Menjave datuma obdelave

•

Obračun tečajnih razlik konec leta.

Nadaljnja navodila so pisana s slikami za MS Dynamics NAV 2016.

02 Odpiranje številčne serije ob
prehodu novega leta
Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprte nove številčne serije. Številčne serije se odpirajo na
letni ravni za vse dokumente, ki se uporabljajo.

V primeru da številčna serija ni odprta, to storite preko Oddelki > Vodenje financ > Administracija >
Nastavitev > Številčna serija.
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V novejših verzijah Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central imate za
odpiranje številčnih serij pomožno funkcijo v meniju AKCIJE > »Ustvari nove vrstice številčne serije«.

Potrebno je vpisati:
•

Formulo po predpisani formuli

•

Potrditi polje »Avtomatsko generiraj«

•

Pognati funkcijo »Ustvari nove vrstice številčne serije« in vpisati datum začetka
številčne serije.
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Formulo za generiranje novih številčnih serij vpišete le prvič. Vsako naslednje leto samo poženete
funkcijo. To lahko naredite tudi za nekaj let naprej, le spremenite datum začetka.
V starejših verzijah NAV, pa jih morate odpreti ročno.
•

Odprete funkcionalnost »Številčna serija«.

•

Najprej najdite šifro serije, kateri želite dodati novo številčno serijo.

Postavite se v vrstico in kliknite NAVIGIRAJ > Vrstice.
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Zatem je potrebno vpisati:
•

Začetni datum

•

Začetno številko

•

Končno številko

Program v vrstici samodejno doda v polje »Povečaj za » 1 in v polje »Odprto« kljukico.

Nastavitev je potrebno dodat za vsako številčno serijo posebej.
Program samodejno uporabi novo številčno serijo glede na »Datum obdelave« v Dynamics NAV –
Navision / Dynamics 365 BC – Business Central.

Številčno serijo lahko dodate tudi na nastavitvah za vsako področje posebej tako, da dostopate
direktno iz nastavljenih privzetih številčnih serijah.
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Nastavitve za vsako področje najdite na:
•

Prodaja in trženje: Prodaja in trženje > Administracija > Nastavitev > Nastavitev
prodaje in terjatev

•

Nabava: Nabava > Administracija > Nastavitev > Nastavitev nabave in obveznosti
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•

Skladišče: Skladišče > Administracija > Nastavitev > Nastavitev zaloge

•

Proizvodnja: Proizvodnja > Administracija > Nastavitev > Nastavitev proizvodnje
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•

Plačila in obroki: Plačila in obroki > Nastavitev > Opravila > Nastavitev plačil in
obrokov
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03 Menjave datuma obdelave
PAZI! V prvih dneh leta 2022 boste morali paziti na knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na leto 2021
ter bodo morali ti dokumenti imeti številčno serijo leta 2021.
Za omenjene dokumente morate predhodno spremeniti »Datum obdelave« na 31.12.2021. To
naredite tako, da kliknite na modri gumb (oznaka 1.) in »Nastavi datum obdelave…« (oznaka 2.):

In nato zamenjate datum obdelave na 31.12.2021 (oznaka 3. in 4.).
Še hitreje dostopate do nastavitev datuma obdelave če kliknete na datum v spodnjem delu Dynamics
NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central:
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04 Obračun tečajnih razlik
konec leta
PAZI!
Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska za leto 2021. Pred
knjiženjem obračuna tečajnih razlik morate obvezno račune in plačila v tujih valutah (USD, CHF, HRK,
itd. - odvisno od lokalne valute), ki se nanašajo na leto 2022, knjižit brez zapiranja postavk.
Obdelavo sprožate samo v starejših verzijah NAV!
Po knjiženju tečajnih razlik pa nezapirane postavke ročno povežite med seboj. Nadaljnje delo poteka
potem normalno naprej.

V tečajnici je potrebno imeti za tuje valute obvezno odprt tečaj na dan 31.12.2021.
Za pregled tečajnih razlik pojdite na: Vodenje financ > Administracija > Splošno > Valute.

Označite tujo valuto in kliknite gumb »Tečajnica«.
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Omenjena nastavitev velja za stranke, ki imajo »Lokalno valuto (LVT) EUR«, za stranke (Hrvaška, Srbija,
Bosna in Hercegovina, Črna Gora), ki imajo »Lokalno valuto (LVT)« različno od EUR velja ravno
nasprotna nastavitev tečajne liste.
•

Lokalna valuta (LVT) = EUR.
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•

Lokalna valuta (LVT) = različna od EUR.

Tečaji na slikah so informativne narave!
Obdelavo uporabite za izračun tečajnih razlik in posodobitev kontov glavne knjige ter postavk kupcev,
dobaviteljev in bančnih računov, če so tečaji spremenjeni po knjiženju teh postavk.

Ta obdelava izračuna tečajne razlike za kupce in dobavitelje in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na
datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsako valuto posebej in jih
knjiži na konte glavne knjige, nastavljene v polju »Konto nerealizir. poz. razlik« ali v polju »Konto
nerealizir. neg. razlik« v tabeli Valuta. Program samodejno knjiži proti postavke na konte terjatev /
obveznosti v glavni knjigi.

Obdelava obravnava vse odprte postavke kupcev in dobaviteljev. Če program ugotovi tečajno razliko
za posamezno postavko, ustvari novo podrobno postavko za kupca ali dobavitelja, ki vsebuje znesek
tečajne razlike za posodobitev postavke kupca ali dobavitelja.

Ta obdelava izračuna tečajne razlike tudi za vse devizne bančne račune in pri tem uporabi tečaj valute,
ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsak devizni

bančni račun in jih knjiži na konte glavne knjige. Program samodejno knjiži proti postavke na konte
bančnih računov v glavni knjigi, ki so določeni v knjižnih skupinah bančnih računov. Obdelava knjiži eno
postavko za vsako valuto in za vsako knjižno skupino Izračun tečajnih razlik lahko zaženete večkrat.
Tečajne razlike so vedno izračunane glede na valutni tečaj, uporabljen v predhodnem izračunu.
Z nastavitvijo filtrov določite potek obdelave.
Obdelavo najdite preko Vodenje financ > Glava knjiga > Obdelave > Valuta > Poročila in analize > Popravi
vrednost tečajnih razlik.
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Ko kliknemo na »Popravi vrednost tečajnih razlik…« se odpre:
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Valuta
Šifra

Izberemo tiste valute, za katere želimo pognati obdelavo (oznaka
1.)

Možnosti
Začetni datum

Oznaka 2, polje navadno pustite prazno, vendar lahko v njem
določite začetni datum obdobja, v katerem so knjižene postavke,
za katere želite izračunati tečajne razlike.

Končni datum

Oznaka 3, v polje vnesite zadnji datum obdobja, v katerem so
knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike.
Navadno je ta datum enak datumu v polju Datum knjiženja.

Opis postavke

Oznaka 4, v polje vnesite besedilo, ki bo zapisano v postavke GK, ki
jih ustvari ta obdelava. Privzeto besedilo je "Tečajne razlike %1 %2".
V besedilu je %1 zamenjan s šifro valute, %2 pa z valutnim
zneskom, ki je osnova za izračun razlike (na primer, Tečajne razlike
EUR 38.000).

Datum knjiženja

Oznaka 5, v polje vnesite datum knjiženja postavk GK. Navadno je
ta datum enak datumu v polju Končni datum.

Št. dokumenta

Oznaka 6, v polje vnesite številko listine, ki bo zapisana v postavke
GK, ki jih ustvari ta obdelava.

Popravi kupce, dobavitelje in
bančne račune

Popravi vrednosti na kontih GK
v dodatni valuti za poročanje

Oznaka 7, vstavite potrditveno kljukico v to polje, če želite, da

program posodobi postavke kupcev, dobaviteljev in bančnih
računov s tečajnimi razlikami.

Oznaka 8: če knjižite v dodatni valuti za poročanje in če želite, da

program izračuna in knjiži tečajne razlike med LVT in dodatno
valuto za poročanje, vstavite potrditveno kljukico v to polje. Za
zagon obdelave kliknite V redu. Če obdelave ne želite zagnati,
kliknite Prekliči za zapiranje okna.

Obdelavo navadno poženemo (z gumbom »V redu« - oznaka 9.) na koncu leta ali mesečno, vsekakor
pa pred zapiranjem postavk v novem letu. Lahko pa tudi nastavimo periodo samodejnega zaganjanja
(gumb »Urnik…«).
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