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OpPIS Client je aplikacija, 
ki jo lahko označimo 
za malo revolucijo na 
področju računovodstva. 
Računovodskemu servisu 
namreč zdaj stranke 
dnevno same vnašajo 
množico podatkov, ki so 
jih nekoč morali pretip-
kati s papirja. Stranke pa 
namesto s svinčnikom 
in papirjem izdelujejo 
dokumente z računalni-
kom, s tem pa dobijo tudi 
kopico poročil, pregledov 
in podatkov – tako tistih, 
ki so jih same vnesli, 
kakor tudi tistih, ki so jih 
vnesli na računovodskem 
servisu. 

Glavna konkurenčna pred-
nost računovodskih servisov 
prihodnosti bo, da bodo svo-
jim strankam omogočali spro-
tno spremljanje njihovega po-
slovanja, in to s pomočjo var-
ne programske opreme. Poleg 
tega bodo morali omogočiti, 
da bodo preprosta računovod-
ska opravila njihove stranke 
opravljale sami. V podjetju 
Opal so zato prenovili poslov-
no aplikacijo OpPIS, ki jo med 
drugim uporablja tudi zelo ve-
liko računovodskih servisov. 
Razvili so posebno aplikacijo 
OpPIS Client, ki je namenjena 

predvsem strankam računo-
vodskega servisa. Delo z njo 
poteka prek interneta. Ker 
je sprogramirana kot tako 
imenovani lahki odjemalec, 
omogoča enak način dela kot 
namizni program OpPIS, le da 
opravil ne izvaja sama, tem-
več jih zanj izvaja aplikacijski 
strežnik na računovodskem 
servisu. Z OpPIS Clientom 
lahko uporabniki pregledu-
jejo podatke svojega podjetja, 
hkrati pa lahko vanj elektron-
sko vnašajo izbrane podatke, 
namesto da jih v računovodski 
servis pošiljajo na papirju.

OpPIS ima po novem dva 
načina delovanja

Glavni cilj podjetja Opal 
je bil, da bi stranke računo-
vodskih servisov za lastne 
potrebe uporabljale program-
sko opremo računovodskega 
servisa. Pri tem so si postavili 
tri glavne zahteve: 1. hitrost 
delovanja programske opre-
me na računovodskem ser-
visu se ne sme zmanjšati, 2. 
hitrost vnašanja podatkov v 
program se ne sme zmanjšati 
in 3. uporabniški vmesnik, ki 
ga bo uporabljala stranka ra-
čunovodskega servisa, mora 
biti enako ali vsaj podobno 
prijazen, kot je uporabniški 
vmesnik namizne aplikacije 

OpPIS. Da so te cilje dosegli, 
so jedro poslovne aplikaci-
je OpPIS predelali tako, da 
deluje na dva načina – lahko 
deluje kot običajna namizna 
aplikacija, ki jo uporabljajo na 
računovodskem servisu, ali 
pa kot aplikacijski strežnik, ki 
teče na računovodskem servi-
su in streže spletne odjemalce 
(aplikacije OpPIS Client), ki 
jih uporabljajo stranke raču-
novodskega servisa.

»Potni nalogi« in 
»Fakturiranje« najbolj 
priljubljeni

Prvi trije moduli, ki so bili 
deležni prenove, so bili Potni 
nalogi, Fakturiranje in Glav-
na knjiga s saldakonti. Prenos 
preostalih modulov še poteka, 
medtem pa računovodski ser-
visi že uporabljajo prenesene 
module. Njihove stranke se 
lahko same odločijo, katere 
module bodo uporabljale. 
Najpogosteje uporabljeni 
funkcionalnosti prek spleta 
sta modula Potni nalogi in 
Fakturiranje, pogosto pa tudi 
Knjiga pošte. 

Stranke računovodskega 
servisa po novem same pišejo 
potne naloge v OpPIS Client. 
Ti nalogi so shranjeni v po-
datkovnih bazah na računo-
vodskem servisu. Obračun 

potnih nalogov lahko naredijo 
na računovodskem servisu, če 
stranka poskenira še priloge 
in jih priloži nalogom, lahko 
pa stranka obračun izdela sa-
ma. Po izdelanem obračunu 
je že vse nared za avtomatsko 
knjiženje obračuna v glavno 
knjigo.

Podobna zgodba je pri 
fakturiranju. Fakture, ki jih 
stranke izdelajo in izpišejo, so 
že pripravljene za avtomat-
sko knjiženje v glavno knjigo 
in saldakonte. Uporabniški 
vmesnik je prilagojen tudi 

računalnika neveščim upo-
rabnikom, tako da si brez 
težav izdelajo svojo faktu-
ro. Program omogoča tudi 
izdelavo avansnih računov, 
predračunov, ponudb …

Enostavnejše je tudi knji-
ženje elektronskih bančnih 
izpiskov. Stranke lahko ele-
ktronske bančne izpiske le 
uvažajo v OpPIS (da jim jih ni 
treba pošiljati po elektronski 
pošti) ali pa celo takoj razpo-
redijo saldakontski del izpi-
ska na odprte račune (s čimer 
imajo takoj pravilno stanje 

odprtih terjatev) in obvezno-
sti. V ta namen je v program 
vgrajen čarovnik, ki opravilo 
povezovanja plačil in računov 
močno poenostavi.

OpPIS klient omogoča tudi 
vnos urnih postavk, ki jih ra-
čunovodski servis potrebuje 
za obračun plač. Funkcional-
nost pa se širi tudi na druge 
informacije, ki so povezane s 
kadrovsko evidenco.

Proč z zvezki
Uporabniki OpPIS Clien-

ta so zelo navdušeni, ko jim 
prejetih računov ni več treba 
vpisovati v zvezek, ampak jih 
vnašajo v spletno knjigo po-
šte, iz katere lahko opravljajo 
tudi svoj plačilni promet prek 
elektronskega bančništva. S 
tem hkrati vnesejo tudi mno-
žico podatkov za knjiženje 
prejetih računov na računo-
vodskem servisu. Če so pre-
jeti računi ob vpisu v knjigo 
pošte še poskenirani, jim jih 
sploh ni treba več dostavljati 
na računovodski servis, saj si 
lahko ob knjiženju prejetih 
računov, vpisanih v knjigo 
pošte, sami ogledujejo slike 
računov in jih poknjižijo. Po-
dobnih funkcionalnosti je v 
novem OpPISu še mnogo.
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Podjetje Opal je poenostavilo delo računovodskim servisom in njihovim strankam

OpPIS Client se odlično prijemlje

V podjetju Opal so prenovili poslovno aplikacijo OpPIS. Razvili 
so posebno aplikacijo OpPIS Client, ki je namenjena predvsem 
strankam računovodskega servisa.
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