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Glavni izziv vsakega 
računovodskega servisa 
je, kako čim hitreje in čim 
kakovostneje obdelati 
podatke ter svoji stranki 
zagotoviti kakovostne 
informacije za odločanje 
na različnih ravneh.

Stranka računovodskega 
servisa prek OpPIS Clienta 
sama poskenira dokumenta-
cijo in jo po potrebi opremi s 
komentarji in stroškovnimi 
mesti, s tem pa se njeno delo 
največkrat konča. Računo-
vodski servis knjigovodsko 
in davčno obdela dokumente 
in stranka lahko že naslednji 
dan pregleduje svoje odprte 
obveznosti, poleg knjižbe 
pa vidi tudi skenirano sliko 
dokumenta. Tehnološke re-
šitve običajno ne zaživijo kar 
čez noč. Potreben je skupen 
trud računovodskega servisa 
in njegovih komitentov, ki 
morajo biti odprti in dovzet-
ni za novosti. »Za pridobitev 
zadostnega znanja organizi-
ramo krajše delavnice, kjer 
naše stranke dobijo potrebne 
tehnične informacije ter na 
praktičnih primerih preizku-
sijo postopke, zajem in obde-
lavo dokumentacije,« razlaga 
Štefka Eržen, vodja svetoval-
ne službe v podjetju Opal, ki 
razvija poslovni informacijski 
sistem OpPIS.

Spremljanje posameznih 
poslovnih dogodkov

Pri večjih družbah se v Opa-
lu vse bolj srečujejo z vedno 
zahtevnejšim spremljanjem 
posameznega poslovnega do-

godka. Če je bilo pred nekaj 
leti dovolj, da je posamezen 
zapis glavne knjige vseboval 
partnerja, stroškovno mesto in 
stroškovnega nosilca, je treba 
poslovne dogodke zdaj vedno 
pogosteje opremljati z doda-
tnimi atributi, ki so v nadalje-
vanju uporabni za številna po-
ročila. Poslovni sistem OpPIS 
je zasnovan tako, da lahko prip-
ravijo povsem individualne po-
stavitve glede na zahteve, ki jih 
postavi poslovodstvo. Pred leti 
so pozornost namenjali potre-
bam računovodstva, danes pa 
je ključna zahteva poslovod-
stva. Vedno več časa porabijo 
tudi za pravilno opredelitev 
in oblikovanje ključev delitve 
posrednih stroškov na stro-
škovna mesta in stroškovne 
nosilce. »Mehanizem porazde-
ljevanja tako ob zagonu ustvari 
veliko večje število knjižb, ki 
pa pozneje pri obdelavah v 
sistemu ne pomenijo nobene 
ovire,« dodaja Erženova.

Informacije stalno na voljo
Stalnica postaja tudi spre-

mljanje poslovanja podjetja 
po stroškovnih mestih in 
stroškovnih nosilcih, vključ-
no z denarnimi sredstvi in 
kapitalom. To pomeni, da 
ima podjetje v vsakem tre-
nutku na voljo informacije 
o razpoložljivih denarnih 
sredstvih na transakcijskem 
računu, davčni obračun tega 
stroškovnega mesta in prikaz 
podatkov o prihodnjih prilivih 
in odlivih zanj. »Tudi zato smo 
v OpPIS vgradili posebne me-
hanizme avtomatskega uvoza 
in knjiženja bančnih izpiskov, 

Računovodski servisi in 
komitenti si delo čedalje 
pogosteje razdelijo
Stalnica postaja tudi spremljanje poslovanja posame-
znega podjetja po stroškovnih mestih in stroškovnih no-
silcih, vključno z denarnimi sredstvi in kapitalom

MnEnJE UpOraBniCE

Večina si želi računovodstvo 
čim bolj digitalizirati 
�� Sistem OpPIS uporablja tudi 

podjetje Replika, ki je dobilo 
priznanje najračunovodski servis 
za leto 2012. Direktorica Polona 
Urh pojasnjuje, da so njihovi 
uporabniki zelo različni. Večina 
želi računovodstvo čim bolj 
digitalizirati v obliki e-računo-
vodstva in elektronskega doku-
mentnega sistema, manjšina pa 
želi imeti z računovodstvom čim 
manj dela in noče sprememb. 
Stranke poskušajo usmerjati 
na to, da imajo 24-urni dostop do računovodskih podatkov in 
vpogled v svoje elektronsko vnesene dokumente in računovod-
ske informacije.

uu�Meja 
med delom 
računovodskega 
servisa na eni 
strani in delom 
uporabnika na 
drugi se izgublja, 
saj se z novimi 
pristopi dela 
vpeljuje povsem 
novo razmerje 
prenašanja in 
obdelovanja 
podatkov. 
��� Tako pravi Štefka Eržen, 

vodja svetovalne službe v 
podjetju Opal.

ki računovodstvu omogočijo 
zapiranje ogromnega števila 
poslovnih dogodkov v enem 
koraku,« pojasnjuje Erženova.

Novosti v ponudbi
Letos so v Opalu na podlagi 

spremembe enotnega kontne-
ga okvira, ki ga je sprejel Slo-
venski inštitut za revizijo, za 
svoje stranke pripravili meha-
nizem avtomatske pretvorbe 
kontnega načrta, ki uredi ši-
frant in prerazporedi ter uredi 
ves knjiženi promet po vseh 
tabelah. Program na koncu 
postopka pripravi poročila, iz 
katerih je razvidno, kako so se 
menjave izvedle. Velik pou-
darek v OpPISu so namenili 
hitremu odprtju nove pravne 
osebe z vsemi pripadajočimi 
šifranti, tako da v desetih mi-
nutah že lahko začnejo knji-

žiti. Stalno dopolnjujejo tudi 
funkcionalnosti e-poslovanja 
– tako pri zajemu prejetih kot 
izdanih dokumentov.

Kaj je optimalno?
»Optimalen informacijski 

sistem s stališča razvijalcev 
je tisti, ki zagotavlja zajem in 
obdelavo s kateregakoli mesta, 
kjerkoli in kadarkoli ter je odprt 
za kakršnokoli izmenjavo po-
datkov. Meja med delom raču-
novodskega servisa na eni strani 
in delom uporabnika na drugi 
se tako izgublja, saj se z novimi 
pristopi dela vpeljuje povsem 
novo razmerje prenašanja in 
obdelovanja podatkov. To je 
za računovodske servise velik 
tehnološki korak, ki ga morajo 
narediti, če želijo ostati v stiku z 
naraščajočimi potrebami trga,« 
še dodaja Erženova.
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Bonton je vseka-
kor ena od stvari, na 
katere nekaj dam. 
Ampak človeška nrav 
lahko v vsakem tre-
nutku pokaže svojo 
neukročenost in ob 
zanimivem dogaja-
nju pozabi na spo-
dobnost. Tako sem, 
sedeč za svojim pre-
nosnikom in ob srka-
nju čaja, pred nekaj 
dnevi prisluškoval 
pogovoru med pod-
jetnikom in njegovo 
računovodkinjo. Po-
gajala sta se za obno-
vitev pogodbe za tekoče leto. Šlo pa je nekako takole: 
podjetnik je za storitve računovodskega servisa lani 
mesečno plačeval 60 evrov, pri čemer v ceni ni bila 
všteta izdelava bilance. Nova ponudba računovod-
skega servisa je bila, ob vključitvi izdelave bilance in 
nekolikšnega povečanja obsega poslovanja podjetnika, 
200 evrov na mesec.

Podjetniku se je to zdelo absolutno preveč in bi 
sprejel ceno 120 evrov, kar je, roko na srce, zanj še 
enkrat več kot lani, a po drugi strani 40 odstotkov 
manj od pričakovanj računovodkinje. Ta je svojo ceno 
zagovarjala s stalnimi vlaganji v izobraževanje, zah-
tevnim spremljanjem zakonodaje in svetovanjem, 
ki da bi ga vključila v ceno. Podjetnikovo stališče pa 
je bilo, da se zaradi tistih nekaj več vnosov podatkov 
cena pač ne more toliko povišati. Če so vsi podatki 
pri njih, pa je tudi izdelava letne bilance enostavna, 
saj je to funkcija vsakega pametnega knjigovodskega 
informacijskega sistema.

Zanimiv se mi je zdel samozavesten nastop podje-
tnika, ki na svojega računovodjo ni gledal s strahospo-
štovanjem, ampak ga je obravnaval kot ponudnika 
storitve, ki jo lahko dobi kjerkoli, po takšni ali drugačni 
ceni. In res. Klasične računovodske storitve, kjer gre 
samo za vnašanje podatkov, obračun plač in DDV ter 
izdelavo letne bilance, so dejansko tako standardne, 
kot je storitev telefonije ali dobave električne energije.

Žogica je zato vsekakor na strani računovodskega 
servisa in takšnih prilik »vzemi ali pusti« bo vedno 
več. Zaradi gospodarske krize, ki pritiska na njihove 
stranke, bodo računovodski servisi zagotovo pri-
morani spremeniti cenovno politiko. Tudi je res, da 
se jim lastna cena viša, vendar jo morajo pokriti na 
drugačen način, z večjo produktivnostjo in ne z višjo 
končno ceno za stranko. Dejansko morajo razmišljati 
inovativno in uvajati sodobne informacijske rešitve, 
da bodo lahko konkurenčni – bodisi pri ceni osnovnih 
storitev bodisi pri ponudbi dodatnih storitev. Slednje 
so večinoma vezane na cenovno ugodno zagotavljanje 
podatkov in informacij za podpro pri odločanju. Novi 
val podjetnikov jih zahteva. Tem ni več dovolj, da je 
računovodski servis njihova podaljšana administraci-
ja, ampak od njega pričakujejo, da bo del njihove po-
slovne infrastrukture, ki vključuje tudi informacijsko 
podporo poslovanju. Želijo si izbiro, interaktivnost, 
akcijo, čemur rigidni ponudniki ne morejo več slediti. 
Lažje je namreč govoriti o tem, da njihovi uporabniki 
še vedno želijo poslovati tradicionalno, po občutku, 
kot pa razvijati nove storitve za podjetnike, ki pri 
poslovanju zahtevajo uporabo kakovostnih informacij.

Vztrajanje pri tradicionalnih konceptih računo-
vodskih storitev pelje torej samo v eno smer – proti 
predčasnemu pokoju.

uu�Vztrajanje 
pri tradicionalnih 
konceptih 
računovodskih 
storitev pelje 
samo v eno 
smer – proti 
predčasnemu 
pokoju.


