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POVZETEK
Z razvojem informacijske tehnologije dokumente v papirni obliki nadomeščajo
dokumenti v elektronski obliki, med drugimi tako tudi papirne račune
nadomeščajo e-računi. Podjetja namreč s pripravo, pošiljanjem, prejemanjem in
obdelavo e-računov avtomatizirajo svoje poslovne procese, povečajo
preglednost poslovanja, znižajo materialne stroške in stroške dela ter hkrati
poenostavijo obvezno arhiviranje le-teh. Vseh teh koristi se podjetja navadno ne
zavedajo dokler e-računi ne postanejo obvezujoči. Slovenija sledi razvoju
informacijske tehnologije in primerom dobre prakse, in je tako z letom 2015
uvedla obvezno izdajanje in prejemanje e-računov proračunskim uporabnikom.
S tem je mnogo podjetji prisilila v spremembo procesa izdajanja računov, s tem
pa so mnoga podjetja spoznala koristi, ki jih prinašajo e-računi.
Podjetje Brihteja, d. o. o. za podporo poslovanja in poslovnih procesov uporablja
intranet portal. Podjetje izdaja papirne račune preko modula Računi, ki nima
avtomatiziranega izpisa e-računa. Strankam, ki so proračunski uporabniki izda eračun tako, da ustvarjen papirni račun na intranetu, ponovno ročno vnese v ebanko. Takšen način dela je zamuden in podvržen napakam, zato smo se v
podjetju Brihteja, d. o. o. odločili, da bomo modul Računi nagradili, tako da bo
omogočal izpis e-računa po predpisanem standardu e-SLOG. V magistrskem
delu predstavljamo opis stanja izdajanja e-računov v podjetju Brihteja, d. o. o.
pred uvedbo rešitve, postopek nadgradnje modula in rezultat uvedene rešitve.
Ključne besede: Brihteja, d. o. o., e-račun, e-SLOG, intranet.

ABSTRACT
With the development of information technology, paper documents are being
replaced by documents in electronic form, which includes replacing paper
invoices with e-invoices. Companies are preparing, sending, receiving and
processing e-invoices to automate their business processes, increase
transparency of operations, reduce material and labor costs while simplifying the
mandatory filing thereof. Companies usually do not realize all of these benefits
until e-invoices become mandatory. Slovenia is following the development of
information technology and examples of good practice and in light of that
compulsory issuing and receiving of e-invoices to budget users was introduced
in 2015. This has forced many companies to change the process of issuing
invoices, thus many companies have realized the benefits, which the e-invoices
bring.
Company Brihteja, d. o. o. supports operations and business processes using
Intranet portal. Company is issuing paper invoices via the Invoices module, which
does not have an automated output of e-invoices. Customers who are budget
users, company issues e-invoice, which is created in a manner of reentering it
back manually from paper invoice into e-bank. This way of working is time
consuming and subject to errors, so at the company Brihteja, d. o. o. we decided
to upgrade the Invoices module, in a way that it allows the output of e-invoice.
The master thesis presents a description of e-invoicing at the company Brihteja,
d. o. o. prior to introduction of the solution, the upgrade of the module, and the
result of the introduced solution.
Key Words: Brihteja, d. o. o, e-invoice, e-SLOG, intranet.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Račun je eden izmed pomembnih dokumentov, s katerim se dnevno srečujemo
v vsakem poslovnem okolju. Je listina, ki jo izvajalec storitve oz. prodajalec izda
za izvedeno storitev ali dobavo blaga prejemniku. Danes se še vedno v večini
držav računi izdajajo v papirnati obliki, vendar se zaznava, da se z razvojem
informacijske tehnologije vedno več dokumentov izdaja v elektronski obliki, kar
pomeni, da klasične papirne račune zamenjujejo računi v elektronski obliki oz. eračuni. Prednosti dokumentov v elektronski obliki so v tem, da omogočajo hitrejšo
obdelavo, znižajo materialne stroške in stroške dela, prinašajo večjo preglednost,
sledljivost, zmanjšujejo možnost nastanka napak in omogočajo večjo preglednost
in transparentnost poslovanja ter hkrati poenostavijo arhiviranje.
Ker ljudje nismo tako dovzetni za spremembe, se je uporaba dokumentov v
elektronski obliki razširila tudi zaradi »prisile«, s sprejetjem državnih regulativ in
z vplivom večjih podjetij na svoje manjše dobavitelje oz. izvajalce, ki so jih
postavila pred dejstvo, da bodo z njimi poslovali samo, če preidejo na elektronsko
izmenjavo dokumentov. Tudi v Sloveniji se je tako uporaba e-računov z letom
2015 drastično povečala ravno zaradi sprejetja Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike. Zakon veleva, da morajo vsi proračunski
uporabniki od 1. 1. 2015 izdajati in prejemati e-račune, prav tako pa morajo vse
pravne in fizične osebe proračunskim uporabnikom izdajati e-račune.
S tem izzivom se je moralo spopasti tudi podjetje Brihteja, d. o. o., ki sodeluje tudi
s proračunskimi uporabniki. Gre za mlado, inovativno podjetje, ki deluje na
področju kompleksnih IT rešitev. Da je poslovanje organizirano in pregledno,
podjetje pri svojem poslovanju uporablja intranet portal, ki temelji na tehnologiji
Microsoft SharePoint. Na intranetu potekajo vsi temeljni procesi poslovanja. Na
intranetu so tako ponudbe, pogodbe, delovni nalogi (v nadaljevanju DN),
dobavnice, reverzi, opravila, računi in vsa druga pomembna poslovna
dokumentacija.
Brihteja, d. o. o. za izdajanje e-računov ne uporablja nobene od programskih
rešitev, ki so na trgu, ampak izdajanje e-računov izpelje preko spletne banke.
Račun se tako najprej pripravi na intranetu v modulu računov, nato pa se iste
podatke računa vnese ročno še enkrat preko obrazca za izdajanje e-računa v ebanki. Zaradi takšnega procesa je izdajanje e-računov predvsem zamudno in
podvrženo napakam, zato je nadgradnja poslovnega procesa nujna za
zagotovitev bolj učinkovitega poslovanja.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je izboljšati proces izdajanja e-računov v podjetju
Brihteja, d. o. o., kar bomo dosegli s prenovo modula računov na intranet portalu
podjetja. Modul bo po prenovi omogočal XML izpis računa po standardu e-SLOG,
katerega bomo nato lahko uvozili v e-banko kot e-račun. E-račun bomo tako v e1

banki samo še avtorizirali z elektronskim podpisom, ne bo pa nam potrebno
ponovno ročno vnašati podatkov računa.
Predvidevamo, da račun v papirni obliki najverjetneje ne bo nikoli povsem
izkoreninjen. Glede na trende v poslovnem svetu pa bo izdajanje in prejemanje
papirnih računov vedno bolj v zatonu. Zato bomo v Brihteji, d. o. o. tudi po
zaključitvi projekta Uvedba e-računov za interne potrebe stremeli k temu, da ne
bomo e-računov izdajali samo proračunskim uporabnikom, ampak tudi ostalim
gospodarskim subjektom.
Naši cilji magistrskega dela so:
 Opredeliti, kaj je e-račun in predstaviti proces izmenjave e-računov ter
predstaviti prednosti tega procesa.
 Seznaniti se s trendi v Evropski Uniji (v nadaljevanju EU) in preučiti nekaj
primerov, kako se posamezne članice soočajo z e-računi.
 Opredeliti e-račune v Sloveniji, predstaviti regulativo na tem področju in
slovenski standard e-SLOG.
 Opredeliti značilnosti intraneta in predstaviti enega izmed ponudnikov –
Microsoft SharePoint.
 Predstaviti podjetje Brihteja, d. o. o. in intranet portal podjetja s
poudarkom na modulu računov.
 Na intranetu podjetja Brihteja, d. o. o. razširiti modul računov, ki bo
omogočal izdajo računa v XML obliki in njegovo vizualizacijo v PDF
obliki.
 Uporabiti uvedeno rešitev v praksi in predstaviti ugotovitve in izboljšave
po uvedbi.
Hipoteze magistrskega dela so:
 H1: Strošek uvedbe e-računov se povrne v obdobju enega leta.
 H2: Stopnjo razširjenosti e-računov pogojuje evropska in državna
regulativa.
 H3: Nadgradnja modula računov na intranet portalu podjetja Brihteja,
d. o. o. bo izboljšala poslovni proces izdajanja e-računov z vidika časa,
stroškov in možnosti nastanka napak.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da e-računi optimizirajo poslovni proces, prihranijo čas pri sami
obdelavi prejetih in izdanih računov ter znižujejo stroške poslovanja, poleg tega
pa menimo, da bo poslovanje z e-računi v prihodnosti vedno bolj dobrodošlo tudi
pri poslovanju med podjetji (angl. Business to Business; v nadaljevanju B2B).
Pri magistrskem delu se bomo omejili na slovenski standard e-SLOG in na
SharePoint platformo, ki se uporablja v podjetju Brihteja, d. o. o.
Predpostavljamo tudi, da se bomo v empiričnem delu srečali z omejenim znanjem
programskega jezika JavaScript in XML standarda, zato se bomo pri uvedbi
rešitve obrnili po pomoč na sodelavce iz podjetja Brihteja, d. o. o.
2

Intranet portal je »živa tvorba«, ki se nenehno dopolnjuje in izboljšuje glede na
predloge zaposlenih, zato lahko predstavimo sam intranet z modulom računov
glede na trenutno stanje, ki po vsej verjetnosti ni končna oblika, saj verjamemo,
da se bo intranet v prihodnosti še razvijal in dopolnjeval.
Omejitev predstavlja dostopnost do novejše avtorske literature, predvsem
gradiva v pisni obliki, saj gre za tehnologijo, ki se hitro razvija in spreminja, zato
bomo v teoretičnem delu magistrskega dela omejeni predvsem na internetne vire.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu bomo uporabili različne metode raziskovanja, ki se bodo med
seboj prepletale. Najpogosteje bosta uporabljeni metodi deskripcije in
kompilacije, s katerima bomo tudi preverjali hipotezo H1. Z metodo deskripcije
bomo preučili literaturo in vire slovenskih ter tujih avtorjev, z metodo kompilacije
pa bomo nato povzeli ugotovitve in sklepe avtorjev.
Za hipotezo H2 bomo uporabili tudi metodo kompilacije, saj bomo primerjali, ali
državne regulative v članicah EU vplivajo na razširjenost uporabe e-računov.
Hipotezo H3 bomo preverili z metodo analize, s katero bomo ugotovili, ali bo naša
rešitev res izboljšala poslovni proces izdajanja e-računov v podjetju Brihteja,
d. o. o. v primerjavi s predhodnim stanjem.

3

2 E-RAČUNI
2.1 Opredelitev e-računa
Združenje bank Slovenije (2011, str. 45) e-račun opredeljuje kot račun izdan v
standardni elektronski obliki in skladno z zakonskimi predpisi s tega področja. Eračun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj računa
posreduje prejemniku računa za opravljeno storitev oz. dobavo blaga.
Evropska komisija (2011, str. 9) v direktivi 2010/45/EU e-račun opredeljuje kot
vsak račun, ki je izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki zapisa. To vključuje
račune v obliki strukturiranih sporočil (kot je oblika zapisa XML) ali druge vrste
elektronskih oblik (kot je e-pošta s prilogo PDF). Vsi računi, ki so ustvarjeni v
elektronski obliki, se v skladu z opredelitvijo ne štejejo za e-račun, tako na primer
račun, ki je ustvarjen z računovodsko programsko opremo ali programsko
opremo za obdelavo besedil (npr. Word) in so poslani in prejeti v papirni obliki,
niso e-računi. Na drugi strani se računi, ki so ustvarjeni v papirni obliki in nato
optično prebrani ter poslani in prejeti preko e-pošte, kvalificirajo kot e-računi. Torej
po direktivi ni pomembna vrsta elektronskega zapisa, ampak le dejstvo, da je
račun v elektronski obliki, ko je izdan in prejet.
S pojmom e-računi označujemo račune, ki so elektronsko oblikovani in se
izmenjuje preko sodobnih, hitrih in zanesljivih elektronskih poteh. E-račun kot
vidimo na sliki 1 je sestavljen iz najmanj dveh datotek, ki ju predpisuje enotna
standardizirana oblika e-SLOG (BuyITC d.o.o., 2015, str. 3-9):
 Račun v XML obliki – vsebuje vse podatke o računu: datum, izdajatelja,
prejemnika, znesek, transakcijske račune …
 Ovojnica – vsebuje vse potrebne podatke za usmeritev e-računa od
izdajatelja do prejemnika.
 Neobvezne priloge – račun v PDF obliki, slika, specifikacije, naročilnica,
DN …
Slika 1: Sestava e-računa

Vir: (BuyITC d.o.o., 2015, str. 5)

Ministrstvo za finance Republike Slovenije (2016) e-račun definira kot račun, ki
ga izdajatelj računa izda za dobavljeno blago ali izvedeno storitev prejemniku
računa v elektronski obliki. Izmenjava e-računa je proces posredovanja e-računa
od izdajatelja do prejemnika e-računa. Prejemnik e-računa je proračunski
uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen e-račun. Izdajatelj e4

računa pa je proračunski uporabnik ali pravna oseba ali fizična oseba, ki e-račun
izda.

2.2 Zgodovina e-računov
Elektronska izmenjava računov ni novost, saj začetki izvirajo iz sedemdesetih let
prejšnjega stoletja. Prva oblika izmenjave e-računov je bila znana pod
standardom Electronic Data Interchange (v nadaljevanju EDI) oz. pod
standardom za računalniško izmenjavo podatkov. EDI je povezoval izbrane
poslovne partnerje, ki so si prek zasebnega omrežja izmenjevali poslovne
podatke (na primer naročila, račune, plačilne naloge ... ) (Žorž, 2014).
Eden izmed poglavitnih razlogov zakaj se e-računi, glede na to, koliko časa so
že prisotni, do danes še niso celovito uveljavili, je bil ta, da je EDI v svojih začetkih
zahteval zelo velike naložbe in usposobljenost zaposlenih. To pa so si lahko
privoščile samo velike organizacije, ki so imele na razpolago zadostno količino
sredstev za vlaganje v tehnologijo. Poleg tega ni obstajal enotni format za
izmenjavo e-računov, saj so ga mnoge velike organizacije s svojimi partnerji oz.
dobavitelji oblikovale po svoje. Čez čas so e-računi z razsežnostjo interneta in
novih možnostih za izmenjavo podatkov postali dostopni tudi srednje velikim kot
majhnim podjetjem (e-Invoicing Basics, 2016a).
Splošen preboj e-poslovanja je začel standard XML 1.0, ki ga je krovna
mednarodna organizacija za standardizacijo spleta W3C1 priporočila v začetku
leta 1998. Gre za označevalni jezik oz. datoteke, namenjene predstavitvi
poljubnih podatkovnih struktur, s tem pa se je precej poenostavila izmenjava
podatkov prek medmrežja. XML je nato kot tehnologijo osvojila organizacija EAN
International in na tej postavila standard EANCOM za elektronsko izmenjavo
sporočil oz. dokumentov (Žorž, 2014).

2.3 Proces izmenjave računa
Da bi razumeli prednosti e-računov bomo najprej predstavili, kako poteka proces
prejemanje in izdajanje papirnega računa.
Korpela (2004) klasični potek proces prejemanja računa opisuje v naslednjih
podprocesih (Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer, 2007, str. 7):
 Prejemanje računa – odpiranje pošte, žigosanje računa, kopiranje,
preverjanje in knjiženje, beleženje številke dobavitelja na račun.
 Interni tok računa – preverjanje, odobritev, posredovanje računa v
knjigovodstvo.
 Pregledovanje računa in knjigovodstvo – vnos v knjigovodsko knjigo,
plačevanje, preverjanje plačila, arhiviranje, iskanje računa, morebitno
odpravljanje napak.

1

W3C oz. World Wide Web Consortium je mednarodna organizacija, katere poslanstvo je razvoj
tehnologij, standardov in priporočil, ki omogočajo medsebojno povezljivost aplikacij v spletnem
okolju (Ponikvar, 2004, str. 5).
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Prejemniki računov se pri računih v fizični obliki najpogosteje srečujejo z
naslednjimi ovirami (Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer, 2007, str. 8):
 Dolgotrajnost procesa plačevanja računa zaradi obilice ročnega dela –
preverjanje ustreznosti računa, prepisovanje ustreznih podatkov v
računovodski finančni sistem.
 Napake pri vnosih v računovodski oz. v finančni sistem.
Proces izdajanja računa po klasičnem načinu pa lahko opredelimo s podprocesi
(Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer, 2007, str. 8):
 Izdelovanje računa – vnašanje številke kupca, izdelovanje računa,
tiskanje računa).
 Pošiljanje računa – kuvertiranje, odpremljanje pošiljke, kopiranje,
dostavljanje računa v knjigovodstvo.
 Pregledovanje računa in knjigovodstvo – vnos podatkov v računovodsko
knjigo, knjigovodstvo, morebitno odpravljanje napak.
Pri takšnem načinu izdajanja računa, se pojavljajo naslednji ključni problemi
(Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer, 2007, str. 8):
 Visoki stroški obdelovanja računov – veliko ročnega dela, visoki stroški
poštnine in pisarniškega materiala.
 Visoki stroški reševanja reklamacij, ki nastanejo zaradi napak pri
prepisovanju poslovnih listin v sistem.
 Zakasneli prejem plačila, ki je pogosto posledica počasnosti procesa.

2.4 Prednosti e-računov
Izvajanje poslovnih procesov, kot sta proces izdajanja in prejemanja računov v eobliki, se najpogosteje izraža v višji produktivnosti, znižanju transakcijskih
stroškov, povečanju hitrosti izvajanja teh procesov in v večji natančnosti
razpoložljivih informacij (Bogataj, 2006, str. 7).
Poslovanje z e-računi je učinkovito in omogoča večjo osredotočenost na druge
aktivnosti v podjetju. Neposredni prihranek je denimo pri papirju, pisemskih
ovojnicah, poštnih znamkah, odpade fizična distribucija računov. Še večji
prihranek pa je pri času, ker se z e-računi ni treba toliko ukvarjati kot s papirnimi,
kar omogoča, da se zaposleni bolj posvečajo drugim aktivnostim (Horvat, 2014).
Na Finskem je Federation of Finnish Financial Services opravila raziskavo, v
kateri je primerjala izpust ogljikovega dioksida pri računih in e-računih. Na podlagi
rezultatov so ugotovili, da so e-računi v povprečju 4-krat bolj prijazni okolju kot
računi v papirni obliki (Federation of Finnish Financial Services, 2010, str. 12).
2.4.1 Prednosti za izdajatelje
Glavne prednosti izdajateljev e-računov so (e-Invoicing Basics, 2016b):
 Nižji stroški – pri dostavi računa po elektronski poti se stroški podjetja
znižajo za do 80 %, na račun prihranka na papirju, tisku, kuverti in
znamki.
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 Zanesljivost – za e-račun vidimo, da ga je stranka sprejela, za račun
poslan po navadni pošti v papirni obliki tega zagotovila nimamo.
 Hitrost – izdajanje e-računov je bistveno hitrejše, saj prihranimo čas, ki
bi ga pri papirnih računih uporabili za tiskanje, sortiranje in kuvertiranje
računov.
 Zadovoljstvo strank – izdan e-račun stranki oz. podjetju, ki že uporablja
e-račune, račun v elektronski obliki omogoča nadaljnje prednosti.
2.4.2 Prednosti za prejemnike
Po podatkih podjetja Genis, d. o. o. se stroški računov z odpravo papirne
dokumentacije in s poenostavitvijo delovnega procesa bistveno znižajo. Navajajo
primer podjetja s povprečno 60 prejetimi računi na dan in povprečno ceno dela
25 €. Z uporabo e-računov znaša prihranek v takem podjetju minimalno 10 € oz.
150.000 € letno2. Prihranki ne nastanejo zgolj pri odpravi stroškov papirnate
dokumentacije. S pravočasnimi obdelavami računov, se podjetje izogne
zamudam pri poravnavanju obveznosti, doseže zmanjšanje in hitrejše reševanje
napak pri obdelavi računov. Ker so vse obdelave hitrejše, se skrajša tudi čas
obračuna DDV, mesečne bilance pa so lahko vodstvu na voljo že v prvih delovnih
dneh tekočega meseca (Genis, 2017, str. 1).
Glavne prednosti za prejemnike e-računov, vključujejo (e-Invoicing Basics,
2016c):
 Nižje stroške – z odpravo sortiranja in ročnega vnašanja podatkov
računov v fizični obliki lahko elektronski postopek izdajanja računov
prinese prihranke v višini tudi 60-80 odstotkov.
 Povečano produktivnost – zaposleni so osvobojeni zamudnega
vnašanja računov in se lahko osredotočijo na pomembnejše naloge.
 Zmanjšanje števila napak – elektronski zajem računov omogoča
avtomatsko obdelavo kritičnih poslovnih podatkov v finančnem sistemu,
kar odpravi možnosti napak, ki se pojavijo pri prepisovanju računov.
 Hitrejši cikel obdelave računov – e-računi lahko v celoti avtomatizirajo
proces zajemanja in potrjevanja računov, kar pomeni, da se računi veliko
hitreje obdelajo. Prejemnik namreč e-račun prejme neposredno v ebanko in ga odobri s samo enimi klikom, saj se vsi podatki z e-računa
avtomatično prenesejo na plačilni nalog. Hitrejša obdelava omogoča
pravočasno plačilo in s tem preprečimo nastanek zamudnih obresti.

2.5 Standardi e-računa
Standard podjetju omogoča izmenjavo poslovnih dokumentov z drugim podjetjem
tako, da uporablja vnaprej opredeljene oblike dokumentov. Bistvo pri tem je, da
je s tem omogočeno medsebojno komuniciranje med dvema ali več podjetji in je
neodvisno od njihove računalniške infrastrukture in programov (Zupan 2000,
str.8, povzeto po Janc, 2003, str. 15-16).

2

Ob predpostavki, da ima leto 250 delovnih dni.
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Na svetu obstaja veliko standardov za zapis e-računa. Obstajajo nacionalni
standardi (npr. slovenski standard e-SLOG, finski Finvoice), standardi vezani na
branžo (npr. avtomobilska industrija) in standardi različnih svetovnih združenj. Če
ne obstaja regulativa, ki na nacionalni ravni zapoveduje uporabo določenega
standarda, je uporabljeni standard odvisen od dogovora med izdajateljem in
prejemnikom e-računa (Multimedia, 2014, str. 9).
2.5.1 Standard EDIFACT
Standard EDIFACT oz. UN/EDIFACT (angl. United Nations Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport) je nabor mednarodno
dogovorjenih standardov in smernic za elektronsko izmenjavo podatkov
(Pantheon Group, 2017).
Standard je bil oblikovan leta 1985 na podlagi standarda ANSI X.12, ki ga
uporabljajo v Severni Ameriki in Avstraliji in evropskega standarda UNTDI2
(Duhovnik & Tavčar, 2000, str. 103). Nastal je kot potreba po mednarodnem
poslovanju, s pričetkom sodobnega globalnega poslovanja (Pantheon Group,
2017).
2.5.2 Standard EANCON
EANCOM je mednarodni standard, ki vsebuje definicije sporočil za e-izmenjavo
poslovnih dokumentov. Nastal je leta 1987 kot posledica zahtev podjetij po eposlovanju. Standard EANCOM vsebuje podmnožico specifikacij standarda
UN/EDIFACT in vključuje samo tista sporočila, ki so potrebna v e-poslovanju za
poslovno uporabo (GZS, 2012, str. 9).
Standardna EANCOM sporočila skrbijo za univerzalnost prenosa podatkov med
posameznimi (lahko povsem različnimi) računalniškimi sistemi. Izmenjava
EANCOM sporočil praviloma poteka preko varnih zaprtih omrežij (VAN, angl.
Value Added Network), kar zagotavlja varen in zanesljiv prenos. Uporabniki
standarda EANCOM morajo v svojih podjetjih uporabljati poseben pretvorni
program, ki stoji med internimi aplikacijami oz. podatkovnim bazami in distribucijo
oz. prejemanjem sporočil (GS1 Slovenija, 2017).
2.5.3 Standard XML in slovenski nacionalni standard e-SLOG
Razširljiv označevalni jezik XML (angl. eXtensible Markup Language) je
standardni označevalni jezik za izmenjavo dokumentov (Artač, in drugi, 2007, str.
339-344). Za definicijo standarda skrbi organizacija W3C. Standard XML ne
nadomešča standarda EANCOM za izmenjavanje e-dokumentov, ampak ga
dopolnjuje. Njegova poglavitna prednost je, da podjetjem, ne glede na velikost ali
geografsko lokacijo, omogoča relativno enostavno in stroškovno učinkovito
poslovanje ter izmenjavo poslovnih dokumentov preko interneta (About ebXML
2003, povzeto po Janc, 2003, str. 16-18). Več o standardu XML bomo govorili v
poglavju 4.5.2.4 Jezik XML.
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Slovenski standard e-SLOG je rezultat projekta Elektronsko poslovanje
slovenskega gospodarstva (v nadaljevanju e-SLOG), in temelji na standardnem
označevalnem jeziku XML.
Standard bomo podrobneje spoznali v poglavju 3.4 E-račun po slovenskem
standardu e-SLOG.

2.6 Trendi v Evropski Uniji
Marca 2010 je Evropska komisija z namenom, da bi gospodarstvo EU pripravila
na nove izzive naslednjega desetletja, začela s strategijo Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. V strategiji je zastavljena
vizija doseganja visoke ravni zaposlenosti, gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika, produktivnost in socialna kohezija, ki se bo uresničevala s konkretnimi
ukrepi na ravni EU in na nacionalni ravni. Evropska digitalna agenda je ena izmed
sedmih vodilnih pobud te strategije in je namenjena določitvi ključne vloge, ki jo
bo morala igrati uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij, če želi EU
doseči svoje cilje do leta 2020. V digitalni agendi se je Evropska komisija med
drugimi zavzela tudi za odpravo razdrobljenosti digitalnega trga, saj bi se z
odpravo regulativnih ovir državam članicam olajšalo elektronsko plačevanje in
izdajanje računov (Evropska komisija, 2010, str. 3-6).
2.6.1 Pravna podlaga e-računov v Evropski Uniji
V nadaljnjih podpoglavjih bomo predstavili direktive, ki jih je EU sprejela z
namenom, da bi izpolnila začrtano vizijo digitalne agende in se navezujejo na eračune.
2.6.1.1 Direktiva 2010/45/EU – pravila za izdajanje računov z obračunanim
DDV
Evropski Svet je s sprejetjem direktive 2010/45/EU z dne 13. julija 2010
natančneje določil pravila, ki veljajo za izdajanje e-računov in odpravil poglavitne
ovire za elektronsko izdajanje računov. Evropska komisija je namreč ugotovila,
da so bila obstoječa pravila za izdajanje e-računov na nacionalni ravni v državah
članicah EU še vedno zelo razdrobljena in različna, kar je preprečevalo
izkoriščanje polnega potenciala izdajanje e-računov. Ugotovila je tudi, da je zlasti
za srednja in majhna podjetja izmenjava e-računov še vedno draga in zapletena,
zato je bilo potrebno odpraviti ovire in izkoristiti prednosti elektronskega izdajanja
in hrambe računov (Genis, 2013, str. 1).
Direktiva določa enako obravnavo računov v papirni in elektronski obliki, njen cilj
pa je spodbujanje uporabe elektronskega izdajanja računov, saj omogoča
svobodno odločanje o zagotavljanju pristnosti izvora, celovitosti vsebine in
čitljivosti (Evropska komisija, 2011, str. 6). Kot že omenjeno v poglavju 2.1
Opredelitev e-računa evropska direktiva smatra e-račun za vsak račun, ki je bil
izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki.
Direktiva priznava obveznost, da morajo računi pravilno odražati dejansko
dobavo blaga in opravljanje storitev in določa, da je treba pristnost izvora,
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celovitost vsebine in čitljivost računov zagotoviti od njihove izdaje do konca
obdobja hrambe. Obdobje hrambe in način hrambe (v papirni ali elektronski
obliki) določi vsaka članica po svoje. Pristnost izvora in celovitost e-računov pa
lahko poleg postopkov za nadzor poslovanja zagotovimo tudi z naprednimi
elektronskimi podpisi (v nadaljevanju e-podpis), ki temeljijo na kvalificiranem
potrdilu in so narejeni po standardu EDI. Z njimi lahko podjetja jamčijo pristnost
izvora in celovitost vsebine, s tem pa je zagotovljena pravna varnost (Evropska
komisija, 2011, str. 6).
2.6.1.2 Direktiva 2014/55/EU o izdajanju e-računov pri javnem naročanju
Podjetja, ki poslujejo s tujino pogrešajo usklajenost z zakonodajo EU. V EU
namreč ne obstaja poenoten standard za izmenjavo e-računov. V državah
članicah obstajajo številni svetovni, nacionalni in lastniški standardi, skupaj je
veljavnih že več kot 400 standardov (Varga, 2015).
Ker ni nobenega skupnega standarda, države članice razvijajo lastne tehnične
rešitve na podlagi nacionalnih standardov, s tem pa v državah članicah narašča
število različnih standardov, ki povzročajo pretirano zapletenost in dodatne
operativne stroške podjetjem, ki poslujejo mednarodno v okviru EU. Tako se
morajo podjetja, ki želijo sodelovati na področju čezmejnih javnih naročil, pogosto
usklajevati z novimi standardi ob vstopu na nov trg. To predstavlja oviro za
podjetja in jih pogosto odvrača od opravljanja dejavnosti na omenjenem področju
(Evropski parlament, 2014, str. 1).
Tako je EU 16. aprila 2014 z namenom poenotenja standarda sprejela direktivo
2014/55/EU na podlagi dosežkov projekta Pan-European Public Procurement
Online (v nadaljevanju PEPPOL), ki ga je začela Evropska komisija leta 2008,
delovati pa je začel 1. septembra 2012. Projekt je namenjen poenotenju enaročanja v javni upravi, predvsem z možnostjo poenostavitve čezmejnega
naročanja. PEPPOL zagotavlja specifikacije za e-račune pri čezmejnem
poslovanju ter odprto platformo za izmenjavo e-dokumentov (Žorž, 2014).
Njegove smernice v nacionalnih standardih uporabljajo že v 18 državah EU (za
zdaj brez Slovenije), prav tako pa tudi v ZDA ter Kanadi (PEPPOL, 2017).
Ovire v čezmejni trgovini, ki so posledice več tehničnih standardov za izdajanje
e-računov bo EU odpravila oz. poskušala omejiti z uvedbo vseevropskega
standarda, ki bo določal osrednje elemente, ki jih mora e-račun vedno vsebovati,
s čimer se bo omogočilo pošiljanje in prejemanje e-računov med sistemi, ki
temeljijo na različnih standardih. Ta evropski standard ne bi zamenjal obstoječih
nacionalnih standardov, kot tudi ne bi omejeval njihove uporabe, če z njim niso v
nasprotju, temveč bi bilo mogoče te uporabljati še naprej vzporedno z evropskim
(Evropski parlament, 2014, str. 2).
Evropski parlament ugotavlja, da so koristi, ki jih prinaša izdajanje e-računov,
največje kadar so priprava, pošiljanje, prenos, prejemanje in obdelava računa
popolnoma avtomatizirani. Zato se v skladu s to direktivo za e-račun upošteva
zgolj račun, ki ga lahko prejemnik obdela samodejno in digitalno (npr. formatu
XML). Tako se račun v slikovni obliki (npr. PDF) po tej direktivi ne smatra kot eračun, kar izključuje 217. člen direktive 2010/45/EU, kjer je zapisano, da za e10

račun velja vsak račun, ki je poslan v elektronski obliki. Evropski standard se bo
oblikoval tako, da ne bo primeren izključno za uporabo pri javnem naročanju,
ampak bo primeren tudi za uporabo med podjetji. Tako se bodo lahko države
članice odločile ali bodo vzporedno še uporabljale svoj nacionalni standard ali
zgolj vseevropskega. V vsakem primeru pa javni naročniki ne bodo smeli zavrniti
e-računa z vseevropskim standardom.
V kolikor bo vseevropski standard izpolnjeval vsa merila in bo prestal preizkusno
fazo, bo to Evropska komisija objavila predvidoma 27. maja 2017 v Uradnem listu
EU, skupaj s formatom standarda, pri čemer bo tudi navedla zadnji rok za
uveljavitev evropskega standarda na nacionalni ravni. Prenos direktive na
nacionalne ravni članic in rok za aktivno uporabo sprejete zakonodaje in drugih
predpisov usklajenih s to direktivo je 27. november 2018, pri tem se izključuje rok
za vpeljavo vseevropskega standarda, ki bo znašal 18 mesecev od njegove
objave v Uradnem listu EU (Evropski parlament, 2014, str. 1-10).
2.6.2 Razširjenost uporabe e-računov na evropskem trgu
Zaradi precejšne raznolikosti je v primerjavi z Latinsko in Severno Ameriko
razširjenost e-računov na evropskem trgu na precej nižji ravni. Raznolikost se
kaže v (Koch, 2016, str. 31):
 47 državah (28 članic EU) in prav toliko nacionalnih zakonodajah,
 več 100 jezikih in
 več kot 22 milijonih malih in srednje velikih podjetjih.
Slika 2: Razširjenost e-računov na evropskem trgu

Vir: (Koch, 2016, str. 33-38)

Na sliki 2 vidimo, kako so e-računi razširjeni na evropskem trgu na področju
poslovanja B2B, med podjetji in proračunskim uporabniki (angl. Business to
Government, v nadaljevanju B2G), in na področju poslovanja med podjetji in
potrošniki (angl. Business to Customers, v nadaljevanju B2C). Vidimo, da so
vodilne države na omenjenih področjih Norveška, Danska, Irska in Estonija,
njihov procent poslovanja z e-računi se giblje nad 40 %. Slovenija je na področju
poslovanja B2B in B2G izmenjave e-računov nekje v povprečju v primerjavi z
državami EU. Na področju poslovanja B2C pa je v zgornji polovici, poleg vodilnih
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držav na omenjenih področjih, je v isti kategoriji z državami Irska, Velika Britanija,
Belgija, Nizozemska, Švedska in Avstrija, ki z e-računi poslujejo 15-40 %.
V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali, kako poslujejo z e-računi na
Norveškem, Finskem, v Nemčiji in v Sloveniji.
2.6.2.1 Primer Norveške
Po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe3 (v nadaljevanju DESI, angl.
Digital Economy and Society Index) je v letu 2016 47 % podjetij poslovalo z eračuni, kar je krepko nad evropskim povprečjem, ki je 18 % (Digital Single Market
- Digital Economy & Society, 2017c, str. 3).
Na Norveškem izmenjava e-računov poteka preko nacionalnega formata
eFaktura in formata EHF (norveško Elektronisk HandelsFormat).
eFaktura je zaščitena znamka v lasti organizacije Nets. Standard uporablja okoli
6.000 podjetji, ki dnevno izdajo nekaj tisoč e-računov (Active Business Solutions,
2017). Projekt, z imenom eFaktura oz. razvoj formata eFaktura se je pričel že v
letu 2001. V osnovi eFaktura temelji na starejših EDI produktih, sistem podpira
XML sporočila, EDIFACT in večino drugih oblik. E-računi s formatom eFaktura se
neposredno pošljejo v e-banko prejemnika (Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer,
2007, str. 13). Zaradi tega je plačevanje računov zelo enostavno, vendar
izdajatelji prejemniku ne morejo izdati e-računa, če ta s svojo banko ne podpiše
soglasja o prejemanju e-računov (Active Business Solutions, 2017).
Da lahko izdajo e-račun v formatu EHF, pa ni potrebno imeti sklenjenega
nobenega soglasja s prejemnikom. Morajo pa za pošiljanje in prejemanje eračunov imeti enega od številnih računovodskih sistemov, ki so povezani v EHF
omrežje. Format EHF uporablja smernice PEPPOL-a. Norveška vlada ga je leta
2012 uvedla kot obveznega za pošiljanje e-računov B2G in G2G. Za ostale oblike
poslovanja trenutno še ni primeren, tako izdajanje e-računov B2B in B2C poteka
preko formata eFaktura. Cilj vlade je, da se v prihodnosti EHF razširi tudi na
ostala področja poslovanja in na čezmejno poslovanje (Active Business
Solutions, 2017).
Na Norveškem se je od leta 2012, ko so e-računi postali zakonsko obvezni (za
B2G in G2G), izmenjalo več kot 2,7 milijonov e-računov med nekaj več kot 10.000
subjekti javnega in zasebnega sektorja. Norveška je zaradi tega ena izmed zgodb
o uspehu uvedbe regulativ in standardov za elektronsko izdajanje e-računov in
predstavlja zgled državam po vsej Evropi (PEPPOL, 2014).

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe oz. DESI je sestavljen indeks, ki meri napredek
digitalizacije s pomočjo petih komponent: povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta,
integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve (Digital Single Market - Digital Economy
& Society, 2017a, str. 1). Znotraj komponente integracija digitalne tehnologije se meri tudi delež
podjetji, ki izdajajo e-račune (po standardu EDIFACT, XML, itd.), ki omogočajo avtomatsko
procesiranje. Pri tem se ne upoštevajo podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in celotni finančni
sektor (Digital Sigle Market - Digital Economy & Society, 2017b, str. 1).
3
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2.6.2.2 Primer Finske
Nekatere evropske države že leta poslujejo z e-računi, za pionirje in vodilne na
tem področju velja Finska. Po DESI 2017 jih je namreč v letu 2016 uporabljalo
kar 72 % podjetij (Digital Sigle Market - Digital Economy & Society, 2017c, str. 3).
Za častnik Finance (Horvat, 2014) je Pirjo Ilola, vodja razvoja pri finski Zvezi za
finančne storitve, povedala, da so na Finskem najprej začeli s tako imenovanim
B2B-vmesnikom za e-račune in sicer leta 2003, tako imenovani B2C-vmesnik pa
so začeli uvajati leta 2007. B2B-vmesnik je namenjen podjetjem in proračunskim
uporabnikom, B2C pa končnim porabnikom. Da bi olajšali uvedbo izdajanja eračunov, je bančno združenje pripravilo tako imenovani standard »Finvoice«,
predvsem zaradi podjetij, ki so pri bankah povpraševala po enotnem standardu.
Tako so začeli z enostavnim standardom, ki so ga iz leta v leto izpopolnjevali.
Vmesnika B2B in B2C uporabljata enak standard e-računov. Edina razlika je v
mehanizmu, ki določa naslovnika e-računa. Kot kažejo podatki iz različnih študij,
je sistem B2B za e-račune na Finskem zelo napredoval, prednosti so očitne, rast
obsega elektronskega izdajanja računov med podjetji je velika, medtem ko eračuni pri B2C nekoliko zaostajajo. Raziskave med fizičnimi osebami kažejo, da
62 % fizičnih oseb na Finskem, ki uporabljajo elektronsko bančništvo, že prejema
e-račune. Finske banke vlagajo veliko truda za prepričevanje fizičnih oseb, da naj
uporabljajo e-račun. Splošno znano je namreč, da fizične osebe sprejmejo
spremembe le, ko to postane obvezno ali ko bistveno prihranijo v primerjavi s
prejšnjo alternativo.
Javna uprava na Finskem letno izda od 10 do 15 milijonov računov in prejme
okoli 4 milijonov računov (Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer, 2007, str. 12). Finska
Zveza za finančne storitve ocenjuje, da podjetja z izmenjavo e-računov med
seboj prihranijo 2,8 bilijona evrov in 300 milijonov evrov prihrankov za javno
upravo (Wall, 2016).
2.6.2.3 Primer Nemčije
Za predstavitev primera Nemčije smo se odločili na podlagi dejstva, da z njo na
področju blagovne menjave Slovenija med vsemi članicami EU najtesneje
posluje.
Nemčija je po DESI 2017 po indikatorju e-računi pod evropskim povprečjem (18
%), v Nemčiji je namreč v letu 2016 e-račune izdajalo samo 16 % podjetij. V
primerjavi z letom 2015, se je odstotek povečal za 2 %, kar ne predstavlja
vidnejšega napredka (Digital Sigle Market - Digital Economy & Society, 2017d).
Razlog je v tem, da Nemčija še ni prenesla Direktive 2014/55/EU v svojo
zakonodajo in v tem, da izdajanje e-računov B2G ni obvezujoče. Pripravljen imajo
osnutek zakona, ki bo uvedel obvezujoče izdajanje in prejemanje e-računov za
proračunske uporabnike. Ta zakon (po popravkih) bo začel veljati šele, ko bo
začel veljati vseevropski standard. Nemčija se je torej odločila, da bo direktivo
prenesla na vse e-račune v B2G, ne samo na čezmejno javno naročanje (Edicom,
2016).

13

3 E-RAČUNI V SLOVENIJI
Slovenija je po uporabi e-računov med naprednejšimi državami v Evropi. V veliko
državah po Evropi se za e-račune uporabljajo PDF dokumenti ali druge
nestrukturirane oblike dokumentov, ki preprečuje avtomatizacijo obdelave
računov. To je seveda prisotno tudi v Sloveniji, vendar je od 1. 1. 2015 za
proračunske uporabnike nedovoljeno. Po zakonu morajo od takrat proračunski
uporabniki prejemati in izdajati samo e-račune, pri katerih mora biti obvezna
strukturirana predpisana oblika XML po standardu e-SLOG, kateri pa se lahko
priloži vizualizacija e-računa v PDF obliki in poljubne priloge. Taka uporaba
kombinirane oblike se je od takrat razširila tudi na B2B (Bojanc, 2016).
Slovenija je po DESI 2017 v kategoriji e-računov med 28 članicami EU s sedmega
mesta (16 %) v letu 2015 v letu 2016 napredovala na tretje mesto (57 %). V letu
dni se je torej odstotek slovenskih podjetij, ki poslujejo z e-računi, povečal za 41
%. Spomnimo, da je povprečni odstotek podjetij v EU, ki poslujejo z e-računi 18
% (Digital Single Market - Digital Economy & Society, 2017e, str. 3).
Za Slovenijo je pozitivno, da so večji ponudniki programskih rešitev ERP svoje
rešitve integrirali s ponudniki elektronskih poti, ki so vključeni v Sistem e-račun in
tako svojim uporabnikom brez dodatnih vlaganj omogočajo vključitev v širši
sistem, kjer je možna izmenjava e-računov med vsemi podjetji, ki so v sistemu.
Tako podjetjem za pošiljanje in prejemanje e-računov ni treba uporabljati
dodatnih programov, v katere bi ročno kopirali, uvažali ali izvažali e-račune,
temveč vse postopke izvajajo s programskimi rešitvami, ki jih v podjetju že
uporabljajo (Bojanc, 2016).
Na področju B2B se pojavlja trend, kjer velika podjetja prisilijo svoje dobavitelje v
poslovanje z e-računi. Eno takih podjetij je tudi podjetje Europlakat, d. o. o., ki se
ukvarja z zunanjim oglaševanjem. Pomočnik direktorja, Boštjan Berčan je za IKT
Finance (Žorž, 2017) povedal, da v podjetju prejmejo že več kot 80 % e-računov.
Pri čemer priznava, da so to dosegli tako, da so svoje dobavitelje v to prisilili,
podobno kot so njih proračunski uporabniki. Najprej so k pošiljanju e-računov
pozvali velika podjetja, za katere so vedeli, da pošiljajo račune v formatu e-SLOG
(Telekom Slovenije, d. d., Simobil, d. d., Elektro Ljubljana, d. d. in druge). Potem
so šli po korakih od večjih dobaviteljev k manjšim. Pri tem so imeli srečo, da so
50 % prejetih računov pokrili s štirimi največjimi dobavitelji. Na koncu so prišli do
dobaviteljev, za katere so vedeli, da e-računov ne bodo izdajali – predvsem je šlo
za plakaterje, ki poslujejo kot samostojni podjetniki. Te so pozvali, da jim
skenirane izdane račune po e-pošti pošiljajo v datotekah PDF, ki jih nato skupaj
z osnovnimi meta podatki ročno vnesejo v dokumenti sistem. »V letu in pol smo
na tak način prišli do več 80 % elektronsko prejetih računov, pri čemer gre
večinoma za standardne e-račune,« je poudaril Berčan, ki pričakuje, da se bo
letos ta delež še povečal.
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3.1

Pravna podlaga

3.1.1 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je na seji 23. junija 2000
potrdil Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju
ZEPEP). Zakon ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski
obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo
elektronskega podpisa (v nadaljevanju e-podpis) (Uradni list RS, 2004, str. 1).
V 13. členu zakona je zapisano: »Kadar zakon ali drug predpis določa pisno
obliko, se šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, če so podatki
v elektronski obliki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo,« kar pomeni, da je
prejeti e-račun enakovreden računu poslanemu po klasični pošti. 14. člen zakona
ZEPEP pravi, da ima e-podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, enako
veljavnost in dokazano vrednost kot lastnoročni podpis (Uradni list RS, 2004, str.
4).
Ker se v zakonu ni opredelila hramba e-računov in druge nabavne in prodajne
dokumentacije, je vlada sprejela Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (v nadaljevanju ZVDAGA).
3.1.2 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
ZVDAGA je bil sprejet 6. 3. 2006 in dopolnjen 22. 7. 2014. Zakon ureja varstvo
dokumentarnega in arhivskega gradiva, njegovo veljavnost oz. dokazno
vrednost, ki velja tudi za e-račune.
V zakonu je opredeljeno, da lahko izvirno gradivo, ki je v fizični obliki, hranimo v
elektronski obliki, če je bila pri tem opravljena zanesljiva pretvorba v digitalno
obliko. 31. člen zakona namreč pravi, da je vsaka enota varno hranjenega gradiva
v digitalni obliki enaka posamezni enoti izvirnega gradiva, če sta bila zajem in
varna hramba opravljena v skladu s tem zakonom, njegovimi podzakonskimi
predpisi, pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili ter če drug zakon ne
določa drugače. Zakon tudi določa, da v primeru, da je predpisano trajanje
hrambe dokumentnega gradiva daljše od obdobja petih let, se mora zajeto
gradivo iz običajne digitalne oblike pretvoriti v digitalno obliko za dolgoročno
hrambo. Za zanesljivo pretvorbo v digitalno obliko za dolgoročno hrambo se šteje
pretvorba, ki ohranja celovitost in uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni
digitalni obliki (Uradni list RS, 2006).
3.1.3 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost
S 1. januarjem 2013 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZZDV-1G), ki ureja izdajanje
in hrambo računov. Zakon vsebuje spremembe, ki so predvsem vezane na
prenos že omenjene Evropske Direktive Sveta 2010/45 (poglavje 2.6.1.1).
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Zakon ZDDV-1 v 18. členu določa, da mora davčni zavezanec račune hraniti v
svoji izvirni obliki, v kateri so bili poslani. To pomeni, da se za račune poslane v
papirni obliki zahteva hramba v fizični obliki, za e-račune pa hrambo v elektronsko
obliki. Vendar pa zakon dopušča, da se lahko račune ne glede na prejeto oz.
izdano obliko hrani na mikrofilmu ali na katerem drugem mediju ali v elektronski
obliki, če ti načini hrambe onemogočajo spremembe ali izbris podatkov in
zagotavljajo celovitost računa ves čas hrambe (Uradni list RS, 2012).
Novost zakona določa tudi kot primarno možnost zagotavljanja pristnosti in
celovitosti e-računa, postopke za nadzor poslovanja, ki ustvarijo zanesljivo
revizijsko sled med računom in opravljeno storitvijo oz. dobavljenim blagom. S to
spremembo so se izenačili postopki zagotavljanja pristnosti in celovitosti eračuna s postopki, ki veljajo za račune v papirni obliki. Kar je pomenilo odpravo
potrebe po uvajanju rešitev in opreme za uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil
za generiranje naprednih e-podpisov v informacijske sisteme za izdajanje in
hrambo e-računov. To pa je odpravilo eno večjih ovir za podjetja, ki se niso
odločala za prehod na e-račune (Genis, 2013, str. 1-2).
3.1.4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-A) ureja opravljanje plačilnih
in drugih storitev za posredne in neposredne uporabnike javnega proračuna.
Zakon je Državni zbor RS sprejel 18. 12. 2013. 26. člen zakona obravnava
izmenjavo e-računov in priloženih dokumentov. Opredeljeno je, da morajo
proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje prejemati in izdajati račune izključno v
e-obliki preko aplikacije UJP.net. Zakon aplikacijo UJP.net definira kot enotno
vstopno oz. izstopno točko za izmenjavo e-računov in priloženih dokumentov v
e-obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. Ti ne smejo uporabljati
nobene druge rešitve za izmenjavo e-računov. Pravne in fizične osebe, ki
poslujejo s proračunskimi uporabniki pa lahko za svoje opravljene storitve oz.
dobavo blaga izdajo e-račun ali preko aplikacije UJP.net ali preko ponudnikov, ki
so vključeni v Sistem e-račun (več v poglavju 3.3 Medbančni Sistem e-račun
(Bankart)) in imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. UJP.net
lahko zagotavlja storitve hrambe e-računov za proračunske uporabnike v skladu
z zakonom ZVDAGA. Obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti
UJP in uporabnika storitev se uredijo s pogodbo (Uradni list RS, 2013).

3.2 Uporabniki
3.2.1 Proračunski uporabniki in spletna aplikacija UJP.net
Kot smo omenili morajo proračunski uporabniki po ZOPSPU-A od 1. 1. 2015 med
seboj poslovati z e-računi. Prav tako morajo od pravnih oseb obvezno prejemati
e-račune. Pred 1. 1. 2015 so mogli proračunski uporabniki s prejemnikom eračuna skleniti poseben dogovor o poslovanju z e-računi, po tem datumu ta
dogovor ni več potreben, saj obveznost ureja zakon (Vasco d.o.o., 2017).
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V skladu s 26. členom po ZOPSPU-A je UJP.net enotna vstopna oz. izstopna
točka za izmenjavo e-računov in spremljajočih dokumentov, ki jih izdajajo in
prejemajo proračunski uporabniki. Proračunski uporabniki lahko e-račune
izdajajo in prejemajo le preko preko UJP.net (Uprava RS za javna plačila, 2016a).
Za dostop v aplikacijo UJP.net se mora uporabnik identificirati s kvalificiranim
digitalnim potrdilom enega od slovenskih overiteljev digitalnih certifikatov (Varga,
2014, str. 12).
Slika 3 prikazuje statistiko izmenjave e-računov preko aplikacije UJP.net v letu
2014 in v letu 2015, ko je izmenjava e-računov preko aplikacije UJP.net postala
obvezujoča. Iz preglednice lahko razberemo, da se je v zadnjem kvartalu leta
2014 število prejetih e-računov že zelo povečalo v primerjavi s prvim kvartalom,
kar kaže na to, da je bilo že kar nekaj podjetji pripravljenih na spremembe pred
rokom, ki ga določa ZOPSPU-A. Skupno pa se je število izmenjanih e-računov
preko UJP.net iz 47.064 povečalo na 4.455.003.
Slika 3: Statistika izmenjave e-računov preko UJP.net v letu 2014 in 2015

Vir: (Art Pilih, 2016)

Aplikacija UJP.net ne zagotavlja arhiviranja e-računov, e-računi so uporabnikom
na voljo za prevzem le dva meseca po datumu, ko uporabnik ustvari e-račun oz.
dva meseca po datumu, ko uporabnik prejme e-račun. Po pretečenem roku se
prejeti in izdani e-računi, vključno s prilogami, pobrišejo. Za izdanimi in prejetimi
e-računi po preteku datuma ostanejo tabelarični podatki o izdaji oz. prejetju in
ovojnica, ob poskusu prenosa takšnega e-računa pa nas sistem obvesti, da je
izbrani e-račun že bil arhiviran (s strani UJP) in ga ni več mogoče prevzeti
(UJPnet, 2016, str. 64).
3.2.2 Fizične osebe in pravne osebe
Da lahko pravne osebe in proračunski uporabniki izdajo e-račun fizičnim osebam
oz. potrošnikom in drugim pravnim osebam, morajo ti skleniti dogovor. Ta se
lahko sklene v pisni obliki, preko e-pošte ali preko e-prijave na e-račune (Vasco
d.o.o., 2017).
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Pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo
storitev ali izvajajo gradnjo, lahko e-račun pošljejo po več poteh (Uradni list RS,
2010):
 preko aplikacije UJP.net,
 preko ponudnikov elektronskih poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o
izmenjavi e-računov ali
 preko e-banke, ki je vključena v Sistem e-račun.
V kolikor pravne in fizične osebe izdajajo e-račune preko aplikacije UJP.net, lahko
na ta način izdajo največ 60 e-računov na leto oz. v povprečju 5 e-računov na
mesec (Uprava RS za javna plačila, 2017b, str. 3).
Seznam pooblaščenih udeležencev sistema izmenjave e-računov, s katerimi ima
UJP sklenjene pogodbe je marca 2017 zajemal 75 ponudnikov (Uprava RS za
javna plačila, 2017).
Praksa kaže, da se velik delež malih in srednjih podjetij odloča za pošiljanje eračunov preko e-bank vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, kar je zanje
verjetno najlažje, čeprav morda ne najceneje (Varga, 2014, str. 12).

3.3 Medbančni Sistem e-račun (Bankart)
Predstavniki Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju ZBS) so leta 2007, skupaj
s predstavniki družbe Bankart pričeli s projektom E-račun, v okviru katerega so
po več letih sodelovanja s 1. junijem 2011 vzpostavili Sistem e-račun (Dolar,
2014, str. 2).
Upravljavec sistema Sistem e-račun, ki omogoča centralno izmenjavo e-računov
po vsej Sloveniji, je družba Bankart. V sistem je bilo leta 2016 vključenih 15 bank
(Abanka, d. d., Banka Intesa Sanpaolo, d. d., Banka Sparkasse, d. d., Delavska
hranilnica, d. d., DBS, d. d., Gorenjska banka, d. d., Addiko Bank, d. d.,
Hranilnica LON, d. d., NKBM, d. d., NLB, d. d., Sberbank banka, d. d., SKB, d. d.,
Unicredit banka Slovenija, d. d., BKS Bank AG, d. d. in Primorska Hranilnica,
d. d.) in UJP (Bankart, 2016).
Pred uvedbo Sistema e-račun je dejavnost zbirnega centra opravljala vsaka
banka zase, kar je pomenilo, da so morala podjetja, ki so imela veliko strank z
računi v različnih bankah, odpirati račune v vsaki od teh bank. V Sistemu e-račun
je to vseeno, saj se paket e-računov, ki pride v sistem, v postopku kliringa razdeli
po ustreznih bankah. Zaradi tega so e-računi postali dostopnejši tudi manjšim
podjetjem, ki bi jim izdajanje preko številnih bank preveč zapletlo poslovanje
(Hriberšek, 2011).
V Sistemu e-račun se med udeleženci poleg e-računa izmenjujejo tudi naslednji
e-dokumenti (Združenje bank Slovenije, 2011, str. 17-53):
 Izjava izdajatelja za vključitev v Sistem e-račun – e-dokument, s katerim
banka vključi izdajatelja Sistem e-račun in Register izdajateljev eračunov.
 E-prijava/e-odjava o prejemanje e-računov – e-dokument, ki ga izpolni
potencialni prejemnik e-računov. Z e-prijavo potencialni prejemnik izrazi
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svojo željo in pripravljenost, da želi od izdajatelja prejemati e-račune, z
e-odjavo pa to željo oz. pripravljenost prekliče.
 E-povratnica – e-dokument, s katerim prejemnik potrdi ali zavrne
sprejem e-dokumenta (npr. če izdajatelj potrdi/zavrne sprejem eprijave/e-odjave ). Uporaba e-povratnice je opcijska.
 E-dostavnica – ni samostojen e-dokument, ampak je odgovor na točno
določen e-dokument in vsebuje informacijo o (ne)dostavi tega edokumenta.
 Priloga – v medbančno dogovorjenih formatih.
V Sistemu e-račun se prejeti e-dokumenti na strani centralnega posrednika –
procesorja obdelujejo vsak delovni dan v treh dnevnih klirinških ciklih. Sistem
omogoča izmenjavo e-dokumentov, povezanih z izdajanjem in prejemanjem eračunov (npr. naročilnica, dobavnica) (Bankart, 2016).
Izdajanje in prejemanja e-računov preko Sistema e-račun prinaša koristi vsem
udeležencem v procesu izmenjave (Bankart, 2016):
 Prednosti za izdajatelje e-računov:
o prihranek pri manipulativnih in poštnih stroških,
o poenostavitev obstoječih procesov izdajanja računov v podjetjih.
 Prednosti za prejemnike (plačnike) e-računov:
o prejem računa neposredno v elektronsko banko,
o prejem e-računa je brezplačen,
o enostavno in hitrejše plačevanje – vsi podatki za plačilo v
elektronski banki so že izpolnjeni,
o nižji stroški plačevanja (plačilo računa v e-banki je nižje od plačila
na bankomatu ali na bančnem okencu),
o pregled čakajočih in že plačanih računov na enem mestu.
 Prednosti za banke, udeleženke Sistema e-račun:
o boljša storitev za komitente,
o večja zavezanost komitentov (plačnik bo račun plačal v svoji banki,
preko e-banke, namesto na pošti ali preko bankomata; enako velja
za izdajatelja, ki bo račune pošiljal prek svoje banke),
o povečana uporaba e-banke.
3.3.1 Register izdajateljev e-računov
Družba Bankart vodi Register izdajateljev e-računov. To je javni seznam podjetij,
ki izdajajo e-račune in tako svojim strankam omogočajo prejem računov v e-obliki.
Register poleg podatkov o posameznem izdajatelju, kot so naziv, naslov in
davčna številka, vsebuje tudi informacijo o pogojih izdajatelja za posredovanje eračunov ter naročanju na prejemanje e-računov pri posameznem izdajatelju
(Bankart, 2016).
Podatki registra so pridobljeni na podlagi izjav izdajatelja e-računov za vključitev,
poslanih v Sistem e-račun s strani bank pošiljatelja e-računov (Združenje bank
Slovenije, 2011, str. 54).
Marca 2017 je bilo v registru izdajateljev e-računov več kot 23.600 podjetij
(Bankart, 2017).
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3.3.2 Potek izmenjave e-računa
Če želi izdajatelj računov pošiljati e-račune svojim strankam, mora skleniti
dogovor z banko, pri kateri ima odprt transakcijski račun. Banka na podlagi izjave
izdajatelja le-tega vključi v Sistem e-račun in javno objavljen Register izdajateljev
e-računov. V primeru, da želi prejemnik prejemati e-račune, pa se mora ta z eprijavo prijaviti pri izdajatelju e-računa. To lahko stori z e-prijavo v Sistemu eračun ali na kak drug način, ki ga določa posamezen izdajatelj. Ali mora prejemnik
pred prejemom e-računov skleniti dogovor tudi z banko, kjer ima odprt
transakcijski račun, je odvisno od pogojev posamezne banke (Združenje bank
Slovenije, 2011, str. 15).
Na sliki 4 so prikazane vloge udeležencev izmenjave, kjer sta izdajatelj in
prejemnik e-računa komitenta različnih bank (v primeru, da sta izdajatelj in
prejemnik e-računa komitenta iste banke, se izmenjava izvede interno, v okviru
banke). Izdajatelj pripravi e-račun in ga posreduje svoji banki. Banka izdajatelja
e-račun posreduje v Sistem e-račun oz. Bankart, ki ima vlogo centralnega
procesorja. Ta prejeti e-račun glede na prejemnika usmeri banki prejemnika.
Banka prejemnika vloži e-račun v e-bančni predal in posreduje povratne
informacije izdajatelju. Prejemnik preko izbrane e-bančne rešitve prevzame eračun (Dolar, 2014, str. 4).
Slika 4: Izmenjava e-računa med komitentoma različnih bank

Vir: (Dolar, 2014, str. 4)
Izdajatelj lahko posreduje e-račune v Sistem e-račun tudi preko druge pravne
osebe (t. i. pošiljatelja), s katerim sklene ločeno pravno razmerje. V ta namen se
pri opisu usmerjanja oz. ovojnice vedno uporablja termin pošiljatelj, medtem ko
je iz same vsebine e-računa razvidno, kdo je njegov izdajatelj (Združenje bank
Slovenije, 2011, str. 15).
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Izmenjava računov B2B lahko poteka preko poljubnega standarda, medtem ko je
za pošiljanje računov B2C zahtevan standard e-SLOG, ki ga bomo opisali v
naslednjem poglavju (Dolar, 2014, str. 6).

3.4 E-račun po slovenskem standardu e-SLOG
Začetek razvoja standarda e-SLOG sega v obdobje med 2001-2006, ko je
Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) uspela povezati interese
in strokovnjake iz več kot 100 podjetji in jih združiti pri pripravi in uveljavljanju
enotnih slovenskih priporočil, ki podjetjem omogočajo e-poslovanje (GZS, 2012,
str. 10).
Osnovni namen projekta je bil (Bogataj, Puciher, Puc, & Tinauer, 2007, str. 14):
 Priprava in uveljavitev enotnega standarda e-SLOG za e-dokumente za
poslovanje med podjetij, finančnimi institucijami in javno upravo.
 Priprava in uveljavitev rešitev za varno e-poslovanje z uporabo
tehnologije e-podpisa.
 Uveljavitev odprtih tehnoloških rešitev za majhna, srednja in velika
podjetja ter promocija e-poslovanja v slovenskem gospodarstvu.
Rezultat dolgoročnega projekta so standardi za elektronske dokumente (enaročilnico, e-dobavnico in e-račun), več tehnoloških priporočil za povezovanje
podjetij, priporočila za uporabo e-podpisa in arhiviranje elektronskih dokumentov
(GZS, 2012, str. 10).
3.4.1 Struktura e-računa4
Po standardu e-SLOG je XML struktura e-računa razdeljena v naslednje sklope:
 glava računa (številka računa, datum izdaje, rok plačila … ),
 subjekti računa (kupec, prejemnik, izdajatelj računa),
 postavke (za vsako postavko opis, količina, cena, popust, davčna
stopnja, osnova za DDV … ),
 povzetki davkov (seštevki po posamezni davčni stopnji),
 vsote računa (znesek za plačilo, znesek računa, znesek DDV …),
 zaključek računa (pripravljavec računa, poljubno besedilo) in
 noga računa (zahtevani podatki o izdajatelju).
V vsakem sklopu so navedeni zakonsko obvezni elementi, priporočeni oz.
dogovorno obvezni elementi. Formalna pravilnost e-SLOG računa je opredeljena
z XML shemo e-SLOG enostavni 1.6. Shema tudi opredeljuje nabor dovoljenih
vrednosti za določene elemente s šifranti. Več o XML shemi bomo spoznali v
poglavju 4.5.2.4 Jezik XML.

4

Povzeto po GZS, 2012, str.: 19-21.
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V XML strukturi XML elementov se definira:
 Naziv značke elementa – definira naziv XML oznaka elementa po shemi
e-SLOG. S številom »+« na začetku značke se označuje gnezdenje
elementa v element v vrstici nad njim.
 Stopnja obveznosti elementa – obveznost XML elementa je lahko:
o zakonsko obvezna – (npr. izdajatelj, prejemnik e-računa),
o priporočena – neobvezni XML elementi, ki niso obvezni po
slovenski zakonodaji, vendar pripomorejo k hitrejši distribuciji eračunov in avtomatizaciji priprave plačil (npr. referenca za plačilo)
in
o neobvezna – XML elementi, ki jih lahko uporabimo za boljšo
poslovno interpretacijo (npr. kontaktna oseba izdajatelja računa).
 Števnost elementa – definira pristnost XML elementa oz. možnost
njegovega ponavljanja. Števnost je lahko:
o 1 – prisotnost elementa je obvezna, ponovitev elementa ni mogoča,
o 1-n – prisotnost elementa je obvezna, število ponovitev je »n«,
o 0-n – element ni obvezen, v kolikor se uporabi je dovoljeno »n«
število ponovitev,
o 0-1 – element ni obvezen, v kolikor se uporabi, ponovitev ni
mogoča.
 Format vrednosti elementa – vrednost XML element lahko zavzema
enega izmed naslednjih formatov:
o Število (XSD standardni podatkovni tip xs:float),
o Niz (XSD standardni podatkovni tip xs:string),
o Datum (XSD standardni podatkovni tip xs:dateTime, CCYY-MMDDThh:mm:ss).
 Zaloga vrednosti elementa – služi za definiranje omejitve pri formatu
niza XML elementa. Omeji se lahko dolžina niza, raba regularnih izrazov
ali pa se v zalogi vrednosti definira uporaba šifrantov.
V tabeli 1 smo prikazali nabor XML elementov za sklop vsote računov.
Tabela 1: XML struktura XML elementov za sklop vsote računov
Format

Zaloga
vrednosti

DA

Niz

Šifrant vrsta
zneska

+++<ZnesekRacuna>
++<SklicZaPlacilo>

DA
DA

Število

1

+++<SklicPlacila>

DA

Niz

0-1

+++<StevilkaSklica>

NE

Niz

Števnost

Naziv značke

Obveznost

1-n
1-n

+<PovzetekZneskovRacuna>
++<ZneskiRacuna>

DA
DA

1

+++<VrstaZneska>

1
1

Šifrant sklic
plačila, koda:
PQ
Max. 35 znakov

Primer XML zapisa za sklop vsote računa po standardu e-SLOG je prikazan na
sliki 5. Vsaka vrsta zneska (vsota vrednosti postavk, znesek, zamudnih obresti,
znesek za plačilo … ), se zapiše v element <PovzetekZneskovRacuna>.
22

Prikazan je le del sklopa vsota računov in sicer je v XML zapisana vsota vrednosti
postavk, ki znaša 269,00 € in vsota zneskov popusta, ki znaša 15,00 €.
Slika 5: XML zapis sklopa vsote računa po standardu e-SLOG

Vir: (GZS, 2012, str. 51)

3.4.2

Elektronski podpis e-računa

E-podpis e-SLOG računa je skladen z W3C in XML Advanced Electronic
Signatures (v nadaljevanju XAdES) priporočili, ki vsebuje vse bistvene elemente
elektronskega podpisa, potrebne za ugotavljanje verodostojnosti podpisa,
integritete podpisanih podatkov in identitete podpisnika. XAdES je priporočilo, ki
ga je za EU razvil Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde in podaja
splošne pogoje za ustvarjanje varnega e-podpisa, zagotavljanje nezataljivosti in
dolgotrajno legitimno hranjenje digitalno podpisanih dokumentov (Ponikvar,
2004, str. 9).
V okolju odvisnih bančnih rešitev (e-bank) uporaba e- podpisa ni obvezna oz. je
vezana na interno odločitev posamezne banke. V informacijsko neodvisnem
okolju (med dvema informacijskima sistemoma) za izmenjavo e-računov in
ostalih e-dokumentov pa je uporaba e-podpisa s kvalificiranim digitalnim
potrdilom obvezna (Združenje bank Slovenije, 2011, str. 12). Digitalno potrdilo je
lahko pisano tudi na fizično osebo, kar pomeni, da ne potrebujemo certifikata, ki
bi bil izdan na imetnika, ki je pravna oseba. Torej e-račun podpiše oseba, ki je
račun naredila v imenu proračunskega uporabnika ali podjetja s svojim osebnim
certifikatom. To pa je enako kot če bi se ta oseba na papirnati račun podpisala
pod »račun pripravil« (Vasco d.o.o., 2017, str. 3).
E-podpis (Združenje bank Slovenije, 2011, str. 12) se v standard e-SLOG
vključuje v skladu s standardom XAdES. E-podpis se v dokumentu XML nahaja
v elementu <ds:Signature>, ki ga vidimo na sliki 6.
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Slika 6: E-podpis po standardu e-SLOG

Priporočljivo je, da aplikacija poskrbi za izvedbo e-podpisa, ki je usklajen s
priporočili za e-SLOG. Enakovrednost e-podpisa z lastnoročnim se zagotovi z
izpolnitvijo zakonodajnih zahtev, opredeljenih z ZEPEP (Združenje bank
Slovenije, 2011, str. 12).
3.4.3 Vizualizacija e-računa
XML format e-računa je primeren za strojno obdelavo, uporabniku pa ni najbolj
prijazen, zato je potrebna vizualizacija e-računa. To mora izdajatelj zagotoviti
sam, bodisi z uporabo XML preslikave (angl. EXtensible Stylesheet Language, v
nadaljevanju XSLT) ali prilogo PDF. V kolikor vizualizacija ni priložena, banka ne
jamči za uporabniško prijazen prikaz e-računa (Združenje bank Slovenije, 2011,
str. 46).
Jezik XSLT definira način, kako preoblikovati dokumente iz oblike XML v druge
formate (Ogrin, 2005, str. 57). XSLT preslikava tako omogoča prikaz e-računov v
HTML obliki, kar pomeni, da jih lahko prikažemo s standardnimi pregledovalniki,
kot je na primer Internet Explorer, Adobe Reader ali pripomoček Microsoft Word.
XSLT preslikava in e-račun sta ločena XML dokumenta. Lokacija XSLT preslikave
mora biti podana v e-računu. Priprava XSLT preslikave in objava le-te na spletu
sta odgovornost posameznega izdajatelja e-računov (Multimedia, 2014, str. 9).
Več o XSLT preslikavi bomo spoznali v poglavju 3.5.2.4 Jezik XML.
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Zaradi varnostnih omejitev prikaz e-računov znotraj e-bank z XSLT preslikavami
ni mogoč. V e-bankah se e-računi prikazujejo z enotnim izgledom, ki je enak za
vse izdajatelje. Izdajatelji, ki želijo, da se njihovi računi vidijo z originalnim
izgledom, morajo e-računu priložiti tudi vizualizacijo e-računa v PDF obliki
(Multimedia, 2014, str. 9).
Na spletu lahko najdemo tudi nekaj brezplačnih spletnih orodij, ki omogočajo
vizualizacijo e-računa. Na sliki 7 vidimo prikaz vizualizacije XML dokumenta
preko orodja podjetja BuyITC, d. o. o. Poleg tega, da vidimo e-račun v uporabniku
prijazni obliki, vidimo tudi, da XML ustreza standardu e-SLOG po XML shemi 1.6,
da je elektronsko podpisan in da so podatki na njem pravilni. Orodje bi npr. javilo
napako, če bi bili pri postavkah napačno izračuni zneski med količino in ceno
enote blaga.
Slika 7: Orodje za vizualizacijo e-računa

3.4.4 Ovojnica
Ovojnica ima enako vlogo kot pisemska ovojnica pri klasični papirni pošti.
Omogoča nam, da se vsebina ovojnice (e-račun, e-prijava/e-odjava …) prenese
po e-bančnih poteh od izdajatelja k prejemniku in to brez potrebe po vpogledu v
samo vsebino dokumenta. Ovojnica omogoča tudi izvoz prilog in pripravo
plačilnega naloga na podlagi prejetega e-računa (Združenje bank Slovenije,
2011, str. 18).
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Poznamo več tipov ovojnic, izbira tipa pa je odvisna od tega, kateri tip dokumenta
želimo posredovati. Tako uporabimo (Združenje bank Slovenije, 2011, str. 18-43):
 Ovojnico za e-račun za izmenjavo e-računov. Ta tip ovojnice vsebuje
podatke za usmerjanje (podatke za identifikacijo pošiljatelja in
prejemnika), podatke o izvoru dokumenta, podatke za plačilo ter podatke
o prilogah. Glede na druge ovojnice je specifična v tem, da vsebuje tudi
sklop »Podatki za plačilo«, ki je osnova za pripravo plačilne transakcije.
Sestavljena je iz e-računa v XML obliki kot prve priloge in ostalih prilog.
 Splošno ovojnico za izmenjavo e-dokumentov (razen e-računov).
Uporablja se za posredovanje e-prijave oz. e-odjave o prejemanju eračunov.
 Statusno ovojnico za izmenjavo e-povratnice in dostavnice. Pošiljatelj
statusne ovojnice je lahko banka pošiljatelja e-dokumenta, banka
prejemnika e-dokumenta ali prejemnik e-dokumenta.

3.5 Hramba e-računov
E-račun je potrebno hraniti elektronsko, torej v svoji izvirni obliki, v kateri je bil
poslan ali dan na razpolago. Račun se lahko, ne glede na njegovo izvirno obliko,
hrani tudi na mikrofilmu, drugem mediju ali v elektronski obliki, če ti načini hrambe
onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oz. omogočajo reproduciranje
računov v izvirni obliki. Podjetje lahko tudi hrani e-račun v papirni obliki, v primeru,
da ima uveden postopek prenosa e-računa na papir, ki onemogoča posegati v eračun (Slovenski eRačun, 2017).
V praksi se pogosto dogaja, da prejete in izdane e-račune hranimo kar na lokalnih
ali omrežnih diskih, kar ni primerna rešitev na daljši rok. Prav tako veliko
izdajateljev e-računov, račun, ki ga pripravi v elektronski obliki in prejemniku
pošlje po elektronski poti, na koncu natisne, vloži v registrator in arhivira v omaro
v pisarni. Podoben proces se odvija tudi na strani prejemnika. Ta prejme e-račun,
podatke za knjižbo prenese v informacijski sistem, kjer e-račun poknjiži, ga plača,
na koncu pa e-račun natisne in vloži v registrator ter arhivira v omaro v pisarni.
Po letu ali dveh pa registratorje prenese iz pisarne v klet (Mikrocop, 2016).
Smiselno je, da se prejeti oz. izdani e-račun arhivira v svoji prvotni obliki, saj ima
elektronska hramba naslednje prednosti (Mikrocop, 2016):
 Dostop do e-računov je enostaven in hiter, kopiranje in faksiranje
računov ni več potrebno.
 Nad e-računi imamo celovit pregled, poraba časa iskanje računa se
občutno zmanjša.
 Do e-računov dostopajo le pooblaščeni uporabniki. S tem zagotavljamo
večjo varnost in nadzor nad občutljivimi poslovnimi podatki.
 Občutno zmanjšamo tudi stroške arhivskega prostora, saj računov ni več
potrebno hraniti v papirni obliki.
Naj ponovimo, da je hramba e-računov preko UJP.net omejena na dva
meseca nato pa prevzem e-računa ni več mogoč, zato morajo podjetja
prevzeti in shraniti e-račune v ustrezni obliki v omenjenem časovnem okvirju.
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4 INTRANET PORTAL
4.1 Opredelitev intraneta
Bradeško (2010, povzeto po Romih, 2014, str. 11) intranet opredeljuje kot
zasebno omrežje, ki za izmenjavo informacij uporablja internetna orodja. Sprva
je intranet v podjetjih služil zgolj kot notranji spletni strežnik za nabor dokumentov,
zaposlenim dostopnim preko spleta. Danes sodobni intranet predstavlja učinkovit
in dostopen način za izmenjavo izkušenj, znanja in mnenj med zaposlenimi.
Podjetje pa z njim poveča samo storilnost.
Intranet je notranje oz. privatno omrežje v podjetju, ki je dostopno preko interneta,
vendar omejeno na določeno skupino ljudi. Njegova naloga je ureditev vsebin, do
katerih zaposleni dostopajo hitreje in so tako bolj produktivni. Dobro zgrajen
intranet izboljša tudi poslovne procese poslovanja, kar zmanjšuje stroške podjetja
(Videmšek, 2016, str. 3-4).

4.2 Razlika med intranetom in internetom
Intranet in internet sta si zelo podobna, le da gre pri intranetu za omrežje, ki je
postavljeno v kontroliranem okolju in ima znane uporabnike. Pri internetu pa gre
za velike količine spletnih strežnikov in informacij, ki so na voljo celotnemu
internetnemu občinstvu (Kastelic 2006, povzeto po Videmšek, 2016 str. 4).
Ključne razlike so predstavljene v tabeli 2.
Tabela 2: Primerjava ključnih razlik med internetom in intranetom z vidika
podjetja
Internet
Predvsem zunanja komunikacija
(stranke, zainteresirane javnosti).
Delno zaupanje uporabnikov v
vsebino.
Zaposleni imajo dostop do vseh
informacij.
Objava in filtriranje vsebin je izven
nadzora podjetja.
Uredniška politika je izrednega
pomena.
Izdelan za interakcijo s kupci.
Prodajna in trženjska naravnanost.
Povezava na internet je nujna.
Preoblikuje prodajni cikel oz. odnose
s kupci.

Intranet
Predvsem notranja komunikacija
(zaposleni, poslovni partnerji).
Popolno zaupanje uporabnikov v
vsebino je kritično.
Zaposleni imajo dostop samo do
informacij znotraj intraneta glede na
nivo njihovih pravic.
Podjetje bolj ali manj nadzoruje
vsebine, objavljene na intranetu.
Uredniška politika je odvisna od
kulture podjetja.
Sledi toku dela.
Procesna naravnanost.
Povezava na internet je opcijska.
Preoblikuje organizacijo podjetja.

Vir: (Toman 2008, str. 16, povzeto po Romih, 2013, str. 7)
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4.3 Prednosti in slabosti intranetov5
Prednosti intranetov lahko razdelimo na oprijemljive in neoprijemljive.
Oprijemljive oz. merljive so:
 Zmerni stroški implementacije – zaradi uporabe internetne tehnologije
so stroški implementacije nizki.
 Enostavna uporaba in uvajanje – uporabnikovo okolje je zelo podobno
tistemu iz interneta.
 Prihranek denarja in časa – dobro načrtovani intraneti ob pravilni uporabi
prihranijo na pisarniškem materialu in na času, saj z iskanjem potrebnih
informacij porabimo manj časa.
 Razširljivost in fleksibilnost – zasnova intranetov omogoča enostavno
dodajanje novih uporabnikov, kot tudi povečevanje kapacitet sistema.
 Uporabniki nadzorujejo podatke – glede na nastavljeno varnostno
politiko, lahko uporabniki sami dodajajo, spreminjajo in objavljajo
vsebine, kar povzroči bistveno hitrejši pretok podatkov.
Neoprijemljive oz. nemerljive prednosti so:
 Izboljšana komunikacija – boljša informiranost zaposlenih oz. projektnih
skupin.
 Izboljšano odločanje – bolj kakovostne in pravočasno dostopne
informacije povečajo kakovost in hitrost odločanja.
 Zbiranje in distribucija znanja – intranet omogoča zbiranje in
shranjevanje informacij, tako da je na voljo komurkoli in kadarkoli.
 Zmanjševanje birokracije – komunikacija med uporabniki poteka brez
vmesnih členov.
 Izboljšana produktivnost – zaradi skrajšanja časa, potrebnega za
iskanje, zbiranje in obdelavo in distribucijo informacij, informacije so na
voljo vsem naenkrat.
 Izboljšan odnos s poslovnimi partnerji – z odpiranjem informacijskega
sistema poslovnim partnerjem dosežemo hitrejši pretok informacij in
omogočimo nove možnosti sodelovanja in optimizacije poslovnih
procesov na obeh straneh.
Danes so slabosti intranetov povezane predvsem s slabim načrtovanjem oz.
upravljanjem intraneta:
 Možnost kaosa – intraneti brez izdelane varnostne politike in stalnega
vzdrževanja.
 Izguba produktivnosti – zaradi preobremenjenosti uporabnika z
informacijami (količina, zastarelost, slaba organizacija), za iskanje
informacij pa je potrebno veliko časa.

5

Toman 2008, str. 18-21, povzeto po Romih, 2014, str.: 7-8.
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4.4 Ponudniki intranetov
Podjetje Gartner letno pripravlja poročilo magičnega kvadranta, v katerem si
podrobneje ogledajo različne tehnologije in posamezne tržne segmente. Magični
kvadrant rezultate povzema v obliki dvodimenzionalne matrike, kjer je grafično
ovrednoteno, kako dosledno posamezno ocenjeno podjetje sledi svoji viziji in
kako se je izkazalo pri izpolnjevanju svojih nalog. S takšno metodologijo se
oblikujejo štirje kvadranti (nišni igralci, vizionarji, izzivalci in vodilni), kamor se
nato uvrščajo ocenjena podjetja (Romih, 2014, str. 8).
Gartner horizontalni portal definira kot personalizirano mesto do uporabnih
informacij in poslovnih procesov. Namenjeni so zaposlenim, potrošnikom ali
podjetjem. Kot produkt je horizontalni portal, tehnologija oz. aplikacija, ki se
uporablja za ustvarjenje in upravljanje funkcionalnosti portala. Dobiček
ponudnikov horizontalnih portalov, ki znaša okoli 1,64 bilijona, se je po ocenah
Gartnerja med letoma 2014 in 2015 znižal za 5 %, vendar pri Gartnerju
ocenjujejo, da se bo ta v prihodnjih letih, zaradi potrebe podjetij po nadgradnji
funkcionalnosti obstoječih portalov, povečal. Ocenili so, da bo rast dobička med
letoma 2015 in 2016 2,83 %, nato pa se bo v naslednjih petih letih povečala za 5
% (Murphy, Phifer, Tay, & Revang, 2016a).
Po Gartnerjevi analizi ponudnikov horizontalnih portalov (slika 8), ki je bila
opravljena oktobra 2016, je podjetje IBM z WebSphere tehnologijo uvrščeno na
vodilno mesto, sledi Liferay in Microsoft s tehnologijo SharePoint, ki meji na
kvadrant izzivalcev.
Slika 8: Magični kvadrant ponudnikov horizontalnih portalov za leto 2016

Vir: (Murphy, Phifer, Tay, & Revang, 2016a)
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Ker so horizontalni portali zelo raznoliki, glede na področje uporabe, so pri
Gartnerju k magičnemu kvadrantu dodali še ocene portalnih tehnologij glede na
področje uporabe. Na področju poslovanja med podjetji in zaposlenimi (angl.
Business to Employee, v nadaljevanju B2E) oz. intranetov, se je najvišje, kot
vidimo na sliki 9, uvrstil Microsoft s tehnologijo SharePoint, sledi IBM, Liferay,
Adobe in drugi. Pri tem so ocenjevali, kako tehnologije pripomorejo k boljši
učinkovitosti dela zaposlenih in k boljšemu sodelovanju med zaposlenimi za
dosego skupnih ciljev podjetja (Murphy, Phifer, Tay, & Revang, 2016b).
Slika 9: Horizontalnih portali glede na uporabo B2E

Vir: (Murphy, Phifer, Tay, & Revang, 2016b)

V naslednjem poglavju bomo podrobneje spoznali tehnologijo SharePoint, na
kateri temelji intranet portal podjetja Brihteja, d. o. o.

4.5 Tehnologija SharePoint
SharePoint je vodilna portalna tehnologija, ki spada v družino Microsoft Office. Je
platforma, ki je na trgu že več kot desetletje. Zagotavlja prilagodljivo in razširljivo
portalno rešitev, namenjeno tako malim, srednjim in velikim podjetjem. Sestavljen
je iz orodij in tehnologij, ki podpirajo sodelovanje in izmenjavo informacij znotraj
ekip v podjetju in na spletu. Celoten paket je platforma, na kateri se lahko gradijo
poslovne aplikacije, ki podjetju pomagajo bolje hraniti, deliti in upravljati digitalne
informacije. Ker se te aplikacije lahko gradijo z ali brez kode, lahko povprečni
poslovni uporabnik ustvarja, uvaja in upravlja skupinsko stran z uporabo
seznamov, knjižnic in spletnih gradnikov, brez pomoči skrbnikov in razvijalcev
sistema. SharePoint spremeni način dela, saj zaposlenim pomaga sodelovati pri
nalogah in dokumentih in pri iskanju informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje
svojega dela. Je tehnologija, ki ima nešteto možnih načinov, s katerimi lahko
vsakodnevno izboljšuje način dela (Perran, Perran, Mason, & Rogers, 2013, str.
3-4, povzeto po Romih, 2014, str. 11).
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Rupnik (2011) izpostavlja največjo prednost SharePoint-a v podjetjih, ki
uporabljajo oz. temeljijo na Microsoftovih tehnologijah, saj je integracija
SharePointa z ostalimi Microsoftovimi tehnologijami na zelo visokem nivoju. Med
le-te spadajo strežniki Microsoft Windows Server, podatkovne baze Microsoft
SQL Server ter programska oprema Microsoft Office itd. (Videmšek, 2016, str. 9).
4.5.1 SharePoint-ove tehnologije6
SharePoint lahko predstavlja eno ali več SharePoint-ovih izdelkov oz. tehnologij,
med katerimi so:7
 SharePoint Online – storitev v oblaku, ki jo gosti Microsoft, za podjetja
vseh velikosti. Namesto nameščanja in uvajanja strežnika SharePoint
Server v prostorih, se lahko katero koli podjetje preprosto naroči na
paket storitve Office 365 ali samostojno storitev SharePoint Online,
zaposleni pa lahko ustvarijo mesta za skupno rabo dokumentov in
informacij s sodelavci, partnerji in strankami.
 SharePoint Foundation – temeljna tehnologija za vsa SharePoint-ova
mesta. SharePoint Foundation je na voljo brezplačno v prostorih
podjetja; v starejših različicah se je imenoval Windows SharePoint
Services. S programom SharePoint Foundation se lahko hitro ustvari
veliko različnih vrst mest, kjer je omogočeno sodelovanje pri izdelavi
spletnih mest, dokumentov, seznamov, koledarjev in delu s podatki.
 SharePoint Server – podjetja lahko uvedejo in upravljajo SharePoint
Server v prostorih stranke. Vključene so vse funkcije programa
SharePoint Foundation in dodatne funkcije ter zmogljivosti, kot je npr.
upravljanje vsebin za podjetja, poslovno obveščanje, iskanje za podjetja,
osebna mesta in viri novic.
 SharePoint Designer – brezplačen program za načrtovanje, gradnjo in
prilagajanje spletnih mest, ki uporabljajo SharePoint Foundation in
SharePoint Server. S programom SharePoint Designer lahko ustvarijo
podatkovno bogate spletne strani, zgradijo zmogljive rešitve in načrtujejo
videz in delovanje mesta. Mesta, ki se tako ustvarijo, so lahko mesta
skupin za upravljanje manjših projektov ali pa rešitve v obliki portalov z
nadzornimi ploščami za velika podjetja.
 Sinhronizacija mape v storitvi OneDrive za podjetja – namizni
program, ki omogoča sinhronizacijo različice brez povezave spletnega
mesta skupine ali knjižnice storitev OneDrive za podjetja z mapo v
svojem računalniku.
4.5.2 Programiranje v SharePointu
Osnovno programiranje, ki mu težko rečemo programiranje, je mogoče opraviti
kar preko brskalnika. Tako lahko z nekaj kliki dodamo nova mesta, nove strani,
sezname, knjižnice, spletne gradnike in hierarhične menije ter administriramo
uporabnike. Programiranja v okolju SharePoint se lahko lotimo na več različnih
načinov, kakšen pristop bomo uporabili, je odvisno od rešitve, ki jo želimo

6
7

Microsoft 2014, povzeto po Romih, 2014, str.: 11-12.
Tehnologije se nanašajo na verzijo SharePoint 2013.
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implementirati. Za razvoj lastnih rešitev je zelo pomembno orodje SharePoint
Designer 2013, ki nam omogoča pregled nad vsemi gradniki posameznega
portala in spada pod okrilje Microsofta. Za veliko rešitev je smiselno uporabiti tudi
razvojno okolje Visual Studio, ki je tudi najbolj kompatibilno s SharePointom, saj
oba izdelka spadata pod okrilje Microsofta. Visual Studio omogoča razvoj res
velikega števila različnih rešitev od izdelave lastnih delovnih tokov do izdelave
posameznih spletnih gradnikov, poročil in aplikacij (Rupnik 2011, povzeto po
Videmšek, 2016 str. 13).
4.5.2.1 Orodje SharePoint Designer 2013
Microsoft SharePoint Designer 2013, ki ga vidimo na sliki 10, je brezplačno orodje
za gradnjo in prilagajanje SharePoint-ovih mest in aplikacij. SharePoint portali z
uporabo SharePoint Designer-ja postanejo veliko bolj napredni, dinamični in
procesno usmerjeni. Z njim lahko, tako kot preko brskalnika, dodajamo nova
mesta, nove strani, sezname, knjižnice itd. Poleg tega pa omogoča napredne
funkcionalnosti kot so gradnja oz. prilagajanje predlog mest, naprednih potekov
dela, obrazcev … (Microsoft, 2017).
Slika 10: Orodje SharePoint Designer 2013

SharePoint Designer omogoča tudi enostavno razvijanje lastnih rešitev v
skriptnem programskem jeziku JavaScript v kombinaciji s spletno knjižnico
jQuery in z označevalnima jezikoma HTML in XML ter s kaskadnimi stilskimi
predlogami (CSS, angl. Cascading Style Sheets). Skripto nato vključimo na
intranet preko spletnega gradnika urejevalnik vsebine ali urejevalnik skriptov
(Rupnik 2011, povzeto po Videmšek, 2016 str. 13).
4.5.2.2 Označevalni jezik HTML
Označevalni jezik HTML (angl. HyperText Markup Language) z zaporedjem
ukazov pove, kako se naj spletna stran prikazuje. Ukazi se izvajajo s HTML
označbami (angl. HTML tags), ki se od vsebine ločijo po tem, da se nahajajo med
znakoma < in >. Označbe niso občutljive na velike in male črke in večinoma
nastopajo v parih, začetna se po zaključni označbi loči po znaku / (npr. <html> in
</html>). Označbe so običajno gnezdene, kar pomeni, da med paroma označb
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nastopajo nove označbe. Imajo lahko tudi atribute, vrednosti teh običajno pišemo
med enojna ali dvojna narekovaja (npr. background = '#000000'8). Posebni
označbi sta <!-- in -->, ki oklepata komentarje (Artač, in drugi, 2007, str. 319).
Slika 11 prikazuje uporabo jezika HTML. Preprosta spletna stran se začne z
označbo <html>, konča pa z označbo </html>. Sestavljena je iz glave (<head> in
</head>) in telesa oz. vsebine (<body> in </body>) HTML dokumenta, ki sta
ugnezdena med ustrezni označbi. V glavo dokumenta smo z označbo <title>
dodali naslov spletne strani, ki bo prikazan v naslovni vrstici spletnega brskalnika
(Artač, in drugi, 2007, str. 320). V vsebino HTML dokumenta, ki bo prikazana v
oknu spletnega brskalnika, smo dodali odstavek, v katerega smo poleg besedila,
dodali sliko, atribut allign="bottom", ki brskalniku sporoči, da mora sliko z
besedilom poravnati na spodnjem robu, atribut src="brihteja_logo.png" pa
brskalniku sporoči ime slike, ki jo mora prikazati.
Slika 11: Primer uporabe jezika HTML

Na sliki 12 vidimo izgled primera iz slike 11 v enem izmed spletnih brskalnikov.
Slika 12: Izgled primera v brskalniku

4.5.2.3 Skriptni programski jezik JavaScript
JavaScript je skriptni programski jezik, ki je bil razvit z namenom ustvarjanja
aktivnih spletnih strani. Spada v skupino tolmačev, glavna značilnost programskih
jezikov v tej skupini je, da se program izvaja sproti. Tolmač za JavaScript je
vgrajen v skoraj vseh novejših brskalnikih. Aktiviramo ga s pomočjo značke

8

Črno ozadje vsebine HTML dokumenta.
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<script>, ki jo vgradimo v dokument HTML. Vso besedilo, ki sledi do značke
</script>, bo tolmač razčlenil in sproti tolmačil (Zaveršnik, 2017a).
Za potrebe praktičnega dela naše magistrske naloge, bomo opredelili nekaj
osnovnih funkcionalnosti v jeziku JavaScript, ki jih bomo kasneje tudi uporabili pri
implementaciji rešitve.
Kot smo omenili, vso programsko kodo zapisujemo v oznako <script>, znotraj nje
pa uporabimo atribut type='text/javascript', s katerim brskalniku sporočimo,
katera vrsta skripte bo uporabljena. Oznako <script> moramo obvezno zapreti z
oznako </script>, saj le tako brskalniku sporočimo konec skripte (Kaltenekar,
2006, str. 168).
Napredno JavaScript programiranje je lahko zelo težavno in časovno potratno.
Za pomoč pri JavaScript programiranju so bile razvite mnoge JavaScript
knjižnice, ki imajo vgrajene funkcije in so v pomoč JavaScript opravilom. Ena
najpopularnejših med njimi je knjižnica jQuery. V dokument HTML jo vgradimo
med oznakama <script> in </script>. Osnovni ukaz za delo s knjižnico jQuery ima
obliko $(selektor).dejanje(), pri tem (Jagodic, 2017a):
 $ – nakazuje, da uporabljamo jQuery knjižnico,
 selektor – izraz, ki izbere nek HTML element,
 dejanje( ) – funkcija knjižnice jQuery, ki izvede dejanje na izbranem
HTML elementu.
Program v programskem jeziku JavaScript je sestavljen iz zaporedja stavkov, ki
se izvajajo v takem vrstnem redu kot so napisani. Na tok programa lahko
vplivamo s klicem funkcije (Zaveršnik, 2017b). Funkcijo uporabimo za zapis več
sorodnih stavkov. Definiramo jo z rezervirano besedo function, za katero običajno
sledi ime funkcije (npr. function prikaziOpozorilo), lahko pa je tudi brez nje. Imena
morebitnih parametrov funkcije naštejemo v oklepaju takoj za imenom, med seboj
jih ločimo z vejico (npr. tekst, zmnozek, racun). V zavitih oklepajih napišemo
stavke, ki se morajo izvršiti, ko bomo funkcijo poklicali. Kadar v funkciji
deklariramo novo spremenljivko, je zelo pomembno, ali uporabimo rezervirano
besedo var ali ne. Deklaracija nove spremenljivke z rezervirano besedo var
ustvari novo lokalno spremenljivko (uporabimo jo lahko samo znotraj funkcije),
medtem ko deklaracija nove spremenljivke brez rezervirane besede var ustvari
novo globalno spremenljivko (vidimo jo povsod, tudi v drugih funkcijah), globalno
spremenljivko lahko ustvarimo tudi z besedo var, če jo definiramo zunaj funkcij
(Jagodic, 2017b).
Enovrstični komentar v JavaScriptu zapišemo za poševnicama (//), več vrstični
komentar pa med oznakama /* in */, slednje je zelo uporabno, kadar npr. želimo,
da se začasno del programske kode, ki je razpotegnjena čez več vrstic, ne izvaja.
Spremenljivke (angl. variables) so v JavaScriptu nekakšno skladišče podatkov, ki
jih bomo uporabili na spletni strani ali v skripti. Uporabne so predvsem, kadar isti
podatek ali vrednost potrebujemo večkrat, in da ga ne pišemo vedno znova,
uporabimo spremenljivko. Spremenljivko označimo oz. navedemo z ukazom var,
sledi ime spremenljivke (angl. name), ki ga izberemo poljubno in enačaj, za
katerim sledi vrednost spremenljivke. Spremenljivke z vrednostjo, izraženo z
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besedo, zapisujemo za razliko od številk, v narekovajih. V spremenljivkah, ki so
izražene s številkami, lahko tudi izvedemo računske operacije, v spremenljivki
lahko računamo z dejanskimi številkami ali s spremenljivkami, ki smo jih
predhodno definirali (Kaltenekar, 2006, str. 181-186).
Na sliki 13 vidimo primer uporabe funkcionalnosti JavaScripta, ki smo jih opisali
v tem poglavju. Rezultat izvedene programske kode bo opozorilno okno
(sprožimo ga z definiranim ukazom alert), ki bo izpisalo vrednosti definiranih
spremenljivk. Z uporabo znaka + smo med seboj ločili vrednosti atributov. Z
oznakama '\n' pa smo dodali preloma vrstice v opozorilnem oknu.
Slika 13: Primer uporabe JavaScripta

Slika 14 prikazuje opozorilno okno, ki je rezultat izvedene skripte s slike 13. Prva
vrstica v opozorilnem oknu prikazuje vrednost spremenljivk tekst in zmnozek.
Druga vrstica prikazuje besedilo To je in vrednost spremenljivke globalna. V tretji
vrstici vidimo, da vrednost spremenljivke racun ni definirana (ang. undefined), ker
je v funkciji definirajSpremenljivke nismo prenesli v funkcijo prikažiOpozorilo, v
slednji funkciji pa jo tudi nismo definirali.
Slika 14: Opozorilno okno
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4.5.2.4 Jezik XML
Razširljiv označevalni jezik XML je standardni označevalni jezik za opis
dokumentov, ki vsebujejo strukturirano vsebino in omogočajo še doslednejše
ločevanje vsebine od oblike (Artač, in drugi, 2007, str. 339). Jezik XML je odprt
standard, kar pomeni, da nima lastnika in so v njem označena besedila in
drugi podatki načeloma dostopni s katerim koli programom, ki podpira ta
standard (Ogrin, 2005, str. 14). Dokument XML je besedilna datoteka, ki ima
končnico .xml. XML za razliko od HTML jezika ne predpisuje označb in atributov,
označbe se uporabljajo le kot ločila med posameznimi deli podatkov. Označba
<H1> v XML tako ne predstavlja nujno naslova, vendar je njen pomen lahko
povsem poljuben. Osnovni sestavni del jezika XML je element, ki je sestavljen iz
začetne in končne označbe, ki oklepata določene podatke. Ime elementa
navadno opisuje vsebino vsebovane vrednosti. Znotraj elementa je lahko več
gnezdenih elementov. Element lahko vsebuje tudi enega ali več atributov. Atribut
nastopa v začetni označbi in je sestavljen iz imena (npr. opis) in vrednosti (npr.
"Mesečno vzdrževanje"), ki sta ločena z znakom =. V XML datotekah se atributov
navadno izogibamo, saj ti ne morejo vsebovati več vrednosti, ne strukturirajo
podatkov in zaradi tega, so težje berljivi kot označbe. Uporaba atributov je
koristna le v primeru, da želimo neki oznaki dodati informacijo, ki je pomembna
samo za program, ki bo podatek uporabil (Artač, in drugi, 2007, str. 339-344).
Na sliki 15 je prikazan primer uporabe označbe Postavka kot atribut in kot
element. V prvem primeru smo elementu postavka dodelili atributa opis in
znesek. V spodjem primeru pa smo atributa postavke zapisali kot elementa
ugnezdena znotraj elementa Postavka. Kot smo omenili je uporaba elementov
priporočljivejša.
Primera smo med seboj ločili z uporabo komentarjev, ki se kot pri jeziku HTML
zapisujejo med označbama <!-- in -->.
Slika 15: Primer uporabe atributov in elementov
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Kot smo že omenili XML jezik za razliko od HTML jezika ne predpisuje označb in
atributov. Je pa XML za razliko od jezika HTML doslednejši pri upoštevanju
določenih pravil, ki se nanašajo na sintakso (Artač, in drugi, 2007, str. 340-342):
 Na najvišjem nivoju je lahko le korenski element.
 Imena oznak in atributov so občutljiva na velike in male črke. Kar
pomeni, da sta <Postavka> in <POSTAVKA> različni označbi.
 Vsaka začetna označba (<Postavka>) mora imeti svojo končno označbo
(</Postavka>).
 Označbe morajo biti pravilno gnezdene.
 Vrednosti atributov je potrebno pisati vedno v narekovajih ("Mesečno
vzdrževanje").
Dokument XML ni nujno, je pa zaželeno, deklarirati. Deklaracija (<?xml
version="1.0"?>) se mora nahajati v prvi vrstici dokumenta. Trenutno je edina
verzija 1.0, vendar v prihodnosti obstaja možnost novejših različic. Mora pa vsak
dokument XML vsebovati natanko en korenski element (angl. root element). To
je element, kateremu se začetna značka nahaja na začetku dokumenta,
zaključna značka pa na koncu dokumenta XML in vsebuje vse ostale elemente.
Vsi ostali elementi, ki jih je sicer lahko poljubno mnogo, so njegovi podrejeni
elementi (angl. child elements) (Urbas, 2012, str. 4-6).
Pri zgornjem zgledu imamo korenski element, ki se začne z značko <Racun> in
konča z </Racun>. Znotraj korenskega elementa so ostali elementi, ki so mu
podrejeni in se začnejo z značkami <PostavkeRacuna>, <Postavka>,
<StVrstice>, <Opis> in <Znesek> .
Okoli XML je zrasel velik sklop tehnologij, ki z opredelitvijo pomena posebnih
označb in atributov omogočajo različne naloge. Ena izmed teh je shema XML
(angl. XML Schema Definition, v nadaljevanju XSD), ki predpisuje zgradbo
določenega dokumenta. V njej lahko določimo točno določeno število znakov
znotraj elementa, omejimo nabor označb in atributov, ki lahko nastopijo v XML
dokumentu, določimo pa lahko tudi hierarhično vsebovanost. S shemo XML lahko
na primer predpišemo obliko e-računa v obliki XML (Artač, in drugi, 2007, str. 350351).
XSD datoteka ima končnico .xsd. Če želimo, da se naš dokument sklicuje na
pravila definirane XML sheme, jo deklariramo takoj za XML deklaracijo (Urbas,
2012, str. 16-17).
Na sliki 15 vidimo, da se dokument XML z atributom xsi:ShemaLocation sklicuje
na shemo, ki se nahaja na povezavi https://www.w3schools.com note.xsd, vrstica
nad povezavo sheme xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
pa nam pove, da se XML sklicuje na imenski prostor, kot ga določa organizacija
W3C.
Kot smo omenili je XML jezik prvenstveno namenjen opisovanju vsebine in ne
oblike, v splošnem je to izredno dobra lastnost, saj je za uporabnost dokumentov
precej bolj pomembno, kaj določen del besedila pomeni in ne kakšen je njegov
zunanji videz. Kljub temu pa je neki dokument prej kot slej potrebno prikazati
končnemu uporabniku v prijazni obliki. V ta namen uporabimo jezik XSLT, ki
37

definira način, kako preoblikovati dokumente XML v druge formate, bodisi XML
ali drugačne (npr. HTML). XSLT je tako uporaben ne samo kot prikazovalnik, pač
pa tudi kot splošno orodje za konverzijo iz nekega XML formata v poljuben format,
ki ga potrebuje določena aplikacija, ki naj bi dokument procesirala (Ogrin, 2005,
str. 57).
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5 UVEDBA E-RAČUNA NA INTRANET PODJETJA
BRIHTEJA, D. O. O.
5.1 Predstavitev podjetja
Brihteja, d. o. o. je mlado podjetje z izkušenimi posamezniki, ki je bilo
ustanovljeno leta 2011. Podjetje je fokusirano na inovativne rešitve in projekte s
področja informacijske tehnologije. Vsaka rešitev je prilagojena okolju, v katerem
bo delovala. Z rešitvijo poskušamo optimizirati poslovanje podjetij in ustanov, v
katerih delamo. Pri takšnem delu je zelo pomembno, da znamo prisluhniti, se
pogovoriti o problemih in sprejeti vsako dobro ter inovativno idejo (Brihteja, d.o.o.,
2017a, str. 2).
Rešitve Brihteje, d. o. o. zajemajo (Brihteja, d.o.o., 2017b):
 oblak dinamičnih delovnih postaj,
 intranet portale in poslovna poročanja,
 sisteme za upravljanje uporabniških pravic,
 vzpostavitev kompleksnih podatkovnih centrov, strežniških okolij,
diskovnih sistemov,
 svetovanje pri načrtovanju delovanja v kritičnih razmerah in vzpostavitev
sistemov delovanja v kritičnih razmerah (rezervne lokacije),
 zapis in uvajanje varnostnih politik,
 komunikacijske sisteme v lokalnih in prostranih omrežjih (LAN, WAN,
brezžična omrežja),
 varovanje kritičnih sistemov (požarne pregrade, zaščite aplikativnih
rešitev) in
 vzdrževanje infrastrukture informacijskih sistemov.
V letu 2015 je Brihtejo, d. o. o. podjetje Deloitte proglasilo za »Rising star« oz. za
eno najhitreje rastočih tehnoloških podjetjih v srednji in vzhodni Evropi.
Na sliki 16 lahko vidimo rast Brihteje, d. o. o. skozi njen obstoj. Vidimo, da je bila
v letu 2016 ena najbolj vidnih značilnosti podjetja rast na področju prometa, kjer
se je ustvarilo za 832 tisoč evrov prometa oz. dosežena je bila 44 % rast glede
na predhodno leto.
Slika 16: Rast podjetja Brihteja, d. o. o. v obdobju 2011-2016
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Z rastjo prometa se je povečalo tudi število zaposlenih, s treh ob ustanovitvi se
je število zaposlenih povečalo na enajst. Zaradi rasti števila zaposlenih so se v
Brihteji, d. o. o. oblikovala področja dela. Ne gre za oddelke, zato zaposleni na ta
področja niso dodeljeni stalno, ampak le projektno. Področja dela so (Brihteja,
d.o.o., 2017a, str. 5):
 sistemska integracija,
 vzdrževanje sistemov,
 intranet portali – tehnologija SharePoint,
 upravljanje identitet – področje, s katerim je podjetje prodrlo na tuji trg,
 svetovanje – povezuje in podpira ostala področja.
Rast števila zaposlenih je povzročila tudi motnje v poslovnih procesih poslovanja.
Obstajala je možnost, da je bila komunikacija med zaposlenimi motena predvsem
zaradi pomanjkanja sledljivosti že izvedenih del oz. opravil na posameznem
projektu. Zaradi tega se je leta 2014 v podjetju uvedel intranet portal, ki temelji
na tehnologiji SharePoint. Z intranetom se je v Brihteji, d. o. o. vzpostavilo okolje,
kjer zaposleni na enem mestu dobijo informacije o poslovanju podjetja. Vodenje
internih poslovnih procesov na intranetu zagotavlja zbiranje vseh informacij in
podatkov na enem mestu, pregled nad celotnim poslovanjem in možnost analiz,
katerih rezultati nam lahko pri nadaljnjem poslovnem odločanju zelo koristijo
(Romih, 2014, str. 26-43).

5.2 Proces poslovanja na intranetu9
Proces poslovanja v podjetju Brihteja, d. o. o, ki ga vidimo na sliki 17, poteka
tako, da podjetje najprej za prejeto povpraševanje stranke pripravi ponudbo ali
se s svojo ponudbo prijavi na katerega od javnih razpisov. Ta se pripravi v registru
ponudb na intranetu podjetja. Na ta način so na enem mestu zbrane vse
ponudbe, ki jih je podjetje pripravilo za svoje stranke. Glede na fazo, v kateri se
ponudba nahaja, se vsaki ponudbi določi status. Najprej ima ponudba status v
pripravi, nato preide v status v potrjevanju. Odvisno od tega, ali stranka ponudbo
sprejme ali zavrne, se ponudbi spremeni status v potrjena oz. zavrnjena. V
primeru, da stranka ponudbo zavrne in želi dopolnitve oz. spremembe ponudbe,
podjetje pripravi novo ponudbo, v kolikor seveda lahko ugodi strankinim
zahtevam. Velika prednost SharePoint-a je, da omogoča v dokumentnih
knjižnicah pregledovanje predhodnih različic dokumentov, kar je zelo uporabno
pri pripravi ponudb. Pred uvedbo intraneta so namreč bile vse ponudbe shranjene
na skupnem disku podjetja. V primeru popravljanja ponudb pa ni bilo mogoče v
celoti slediti spremembam in popravkom dokumentov.
Od uspele ponudbe sledi, v primeru dolgoročnega sodelovanja, podpis pogodbe.
V podprocesu pogodbe se vnesejo ključni podatki pogodbe na intranet portal, kjer
se nato na podlagi že izdelane predloge samodejno izdela pogodba, kar prihrani
čas pri sami izdelavi. Na podlagi sklenjenega dogovora o sodelovanju, se začne
izvajati projekt po posameznih fazah skozi opravila. Ta vodimo preko seznama

9

Povzeto po Romih, 2014, str.: 25-27.
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opravil, ki omogoča pregled nad delom podjetja. Opravilo določa, kaj mora
zaposleni znotraj projekta narediti v določenem časovnem okvirju.
Za opravljena dela se na intranetu vodijo DN, iz katerih so razvidne postavke za
vsa opravljena dela. Z DN se zagotavlja pregled nad opravljenimi urami pri
posamezni stranki oz. na posameznem projektu. Pripravljena poročila omogočajo
vpogled v skupno število ur, ki jih je podjetje opravilo v določenem časovnem
okvirju (v tekočem letu, mesecu … ) in pri posamezni stranki. Po končanem delu
DN izpišemo v obliki PDF in ga posredujemo stranki v potrditev, saj se na podlagi
potrjenega DN izda račun. Projekt je uspešno zaključen, ko podjetje za svoje delo
prejme plačilo.
Slika 17: Proces poslovanja v podjetju Brihteja, d. o. o
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5.3 Obstoječe stanje pred uvedbo e-računov
Modul računov podpira enostavno izdajanje papirnih računov in vodenje
raznovrstnih poročil kot so promet, stroški, dodana vrednost po področju
poslovanja, po mesecu, kvartalu ali letu. Prav tako lahko primerjamo sedanje
obdobje s predhodnim ali s planom poslovanja. V tem poglavju bomo opisali
funkcionalnosti modula računov in proces izdajanje e-računov pred razširitvijo
modula.
5.3.1 Modul računov
Modul računov je v osnovi razdeljen na zavihek Računi, zavihek Izračuni in
zavihek Primerjave. Prvi zavihek vsebuje seznam Računi in dokumentno
knjižnico Račun – dokumenti. Zavihka Izračuni in Primerjave pa vsebujeta
raznovrstna poročila, ki temeljijo na podatkih, ki jih beležimo na seznamu Računi.
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5.3.1.1 Zavihek Računi
Slika 18 prikazuje zavihek Računi. Vidimo, da zavihek vsebuje seznam računov
in pod njim dokumentno knjižnico Račun – dokumenti. Knjižnica vsebuje enako
poimenovane stolpce kot seznam. V njej se hranijo ustvarjeni računi po Wordovi
predlogi in kalkulacije računov po Excelovi predlogi. Knjižnica in seznam sta med
seboj povezana preko stolpca številka, kar pomeni, da se v dokumentni knjižnici
prikažejo samo tisti dokumenti, ki se nanašajo na izbrani račun s seznama
Računi.
Slika 18: Modul računov – zavihek Računi

Vsak račun, ki ga izdamo vnesemo v seznam Računi preko obrazca, ki je
prikazan na sliki 19. Na obrazcu izpolnimo naslednja polja:
 Številka – unikatna številka računa, ki se ob odprtju obrazca samodejno
zgenerira glede na trenutno leto, mesec in zaporedno številko računa v
letu (npr.: 17_02_039).
 Področje – preko menija izbiranja izberemo eno izmed področji
(sistemska integracija, vzdrževalna pogodba, IDM, SharePoint,
svetovanje), na katerega se račun nanaša.
 Predmet – kratko opisno poimenovanje računa (namenjeno lastnemu
razločevanju med računi).
 Potrditveno polje »Prejemnik se nahaja v seznamu partnerjev« – polje
obkljukamo, če se prejemnik računa nahaja v šifrantu partnerjev, ki ga
vodimo na intranetu.
 Partner – tip stolpca iskanje, ki je vezan na šifrant partnerjev, kateri
vsebuje podatke o strankah (naziv, kratek naziv, naslov, pošta in kraj …).
Ob izbiri partnerja, se samodejno zapolnijo metapodatki v poljih:
o Partner – Naziv,
o Partner – Naslov,
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o Partner – Kraj in
o Partner – Davčna številka.
V primeru, da potrditvenega polja »Prejemnik se nahaja v seznamu
partnerjev« nismo obkljukali, je izbira v šifrantu onemogočena in
moramo sami vpisati podatke o prejemniku računa.
Datum storitve – privzeta vrednost je današnji datum.
Datum izdaje – privzeta vrednost je današnji datum.
Rok plačila – valuta računa.
Znesek (Brez DDV).
Strošek – morebitni strošek do dobaviteljev ali morebitni drugi stroški, ki
so nastali pri opravljanju storitve.
Marža – dodana vrednost, ki jo podjetje ima od izvajanja storitev oz.
dobave blaga. Tip stolpca je izračunano, kar pomeni, da je vrednost
stolpca izračunana na podlagi vrednosti drugih stolpcev, zato se ta tip
stolpca ne prikazujejo v obrazcih. V stolpcu marža se samodejno
izračuna razlika med zneskom brez DDV in stroškom.
Naročilnica.
Delovni nalog – prikaže DN izbranega partnerja.
Dobavnica – prikaže dobavnice izbranega partnerja.
Pogodba – prikaže pogodbe izbranega partnerja.
Ponudba – prikaže ponudbe izbranega partnerja.
Slika 19: Obrazec za dodajanje novega računa
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V dokumentni knjižnici Račun – dokumenti, za ustvarjen račun na seznamu
Računi, potrebujemo Wordovo predlogo računa in Excelovo predlogo kalkulacije.
Predlogi lahko preko priročnega menija, na sliki 20, ustvarimo na dva načina,
lahko ustvarimo novi predlogi ali skopiramo obstoječe dokumente iz »starega
računa« v »nov račun«. Slednjo možnost uporabljamo npr. za mesečne račune,
ki jih pošiljamo strankam, s katerimi imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe, kjer
je mesečni znesek dogovorjen po pogodbi ali pa v kopiranih dokumentih
spremenimo samo število opravljenih ur, imena postavk pa ostanejo
nespremenjena. Ne glede na to kateri način izberemo, se v obeh načinih
metapodatki iz seznama prenesejo v dokumentno knjižnico.
Slika 20: Ustvarjanje predlog ali kopiranje dokumentov

Slika 21: Predloga računa z Wordovimi hitrimi deli

Kot smo omenili, dokumentna knjižnica Računi-dokumenti vsebuje enake stolpce
kot seznam Računi. Stolpci v dokumentnih knjižnicah predstavljajo lastnosti
dokumenta v Microsoft Office dokumentih. To pomeni, da Wordova in Excelova
predloga računa oz. kalkulacije, poleg standardnih lastnosti dokumenta (naslov,
avtor, oznake, komentarji, status, kategorije, predmet in podjetje), vsebujeta še
stolpce knjižnice Račun – dokumenti (številka, partner, datum izdaje, rok plačila
… ). Te dodatne lastnosti dokumenta so vstavljene v samo Wordovo predlogo
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računa, ki jo vidimo na sliki 21, preko Wordove funkcije hitrih delov, kar omogoča
dinamično polnjenje predlog. Prednost tega je tudi, da ne glede na to, kje lastnost
dokumenta spremenimo, ali v knjižnici Računi-dokumenti ali v sami Wordovi
predlogi, bo sprememba prikazana na obeh straneh.
Slika 22 prikazuje ustvarjen račun po Wordovi predlogi, kjer vidimo, da so se na
mesta Wordovih hitrih delov napolnili podatki iz modula Računi. Odvečne
referenčne dokumente (npr. naročilnica, dobavnica), na katere se račun ne
navezuje pobrišemo. Na mesto prazne tabele pa s posebnim lepljenjem kot
povezavo prilepimo Excelovo kalkulacijo računa. Lepljenje s povezavo omogoča,
da se bodo morebitne spremembe v Excelovi kalkulaciji posodobile tudi v
prilepljeni kalkulaciji v Wordu.
Slika 22: Primer ustvarjenega računa po predlogi računa

Ko imamo končno verzijo računa, ga shranimo na ustrezno mesto v PDF obliki,
nato ga natisnemo in ožigosanega in podpisanega posredujemo stranki in
zunanjemu računovodstvu. V primeru, da gre za stranko, ki je uporabnica javnega
proračuna, računa v papirni obliki stranki ne posredujemo, ampak ji izdamo eračun preko e-banke. Postopek bomo podrobneje opisali v poglavju 5.3.2
Izdajanje e-računa preko e-banke.
5.3.1.2 Zavihek Izračuni in zavihek Primerjave
Ko dodajamo račun, vedno vnesemo tudi znesek računa brez DDV in morebiten
strošek, ki je nastal pri opravljanju storitve oz. nabavno ceno blaga, na podlagi
teh vrednosti pa se nam izračuna marža posameznega računa. Te vrednosti so
uporabljene v poročilih, ki pripomorejo k pregledu nad poslovanjem podjetja.
Povezave do poročil se nahajajo na zavihku Izračuni in zavihku Primerjave.
Na zavihku Izračuni, slika 23, poročila privzeto prikažejo izpise za tekoče leto,
vendar lahko s pomočjo parametra Leto obdobje prikaza spremenimo. Poročila
Mesečno, Kvartalno, Polletno in Letno prikazujejo promet, dodano vrednost in
odstotni delež dodane vrednosti ter število faktur v tekočem letu. Poročilo po
strankah prikaže top 25 strank po dodani vrednosti za tekoče leto. Preko tega
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poročila tako hitro razberemo, katere so najbolj donosne stranke podjetja.
Poročilo plan prilivov glede na valuto (rok plačila) računov grafično prikaže, kdaj
podjetje lahko pričakuje priliv. Poročili Področje kvartalno in Področje letno
prikažeta, kako donosna so posamezna področja poslovanja po kvartalih oz. letu.
Na povezavi Odprte postavke pa so dokumentna knjižnica računovodskih PDF
izpisov odprtih terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.
Slika 23: Zavihek izračuni

Na zavihku Primerjava spremljamo, kako podjetje izpolnjuje letne plane (npr. 20
% povečanje prometa glede na predhodno leto) podjetja.
5.3.2 Izdajanje e-računa preko e-banke
Kot smo že omenili, Brihteja, d. o. o. ne uporablja nobene programske rešitve za
izdajanje e-računov, vendar ustvarjen račun na intranetu, v kolikor je prejemnik
proračunski uporabnik, ponovno ročno vnese v e-banko. Torej, če želimo izdati
e-račun, moramo račun ustvarjen na intranetu ročno vnesti v e-banko.
E-račun v e-banki izdamo preko obrazca za ročni vnos e-računa, ki ga vidimo na
sliki 24. Lahko rečemo, da obrazec ne omogoča dobre uporabniške izkušnje, saj
ta nima samodejnega preračunavanja vrednosti. Tako mora uporabnik v polje kot
je npr. vrednost postavke sam vnesti zmnožek med količino in ceno postavke.
Poleg tega je potrebno preračunati skupni znesek z DDV za posamezno
postavko, ki ga v prvotni Excelovi kalkulaciji na intranetu ne potrebujemo.
E-banka omogoča, da si lahko shranimo predlogo prejemnika oz. plačnika
računa, tako smo podatke o naših proračunskih uporabnikih vnesli zgolj ob izdaji
prvega e-računa. Je pa potrebna dodatna previdnost v primeru kakršne koli
spremembe pri proračunskemu uporabniku, npr. sprememba naslova
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proračunskega uporabnika, saj moramo to spremembo izvršiti tako na intranet
portalu v šifrantu partnerjev kot tudi v e-banki na predlogi prejemnika, zaradi
česar pride do podvajanja dela.
Slika 24: Obrazec za ročno vnašanje e-računa v e-banki

Ko vnesemo vse podatke, kliknemo na gumb »Pošlji«, dodamo vizualizacijo
računa – PDF, ki smo ga ustvarili preko modula Računov in morebitne druge
priloge, npr. DN. Zadnji korak je avtorizacija računa oz. elektronski podpis.
E-račun gre nato v obdelavo. V primeru, da gre uspešno skozi obdelavo, se
premakne v arhiv. V kolikor je prišlo do napake pri pošiljanju (npr. napačen IBAN
naslov prejemnika e-računa) ali je prejemnik računa zavrnil račun (npr. zaradi
napačne valute), se ta premakne med zavrnjene e-račune, kjer se pod komentarji
tudi izpiše razlog zavrnitve.
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5.4 Implementacija rešitve
Iz poglavja 5.3 Obstoječe stanje pred uvedbo lahko vidimo, da je trenutno delo
zamudno in zaradi ponovnega ročnega vnašanje lahko pride tudi do napak.
Odločili smo se, da je glavni cilj nove rešitve ta, da poenostavimo poslovni proces
izdajanja e-računa s tem, da se izognemo ponovnemu vnašanju e-računa v ebanko. To smo storili z rešitvijo, ki samodejno zgenerira izpis XML e-računa in
njegovo PDF vizualizacijo iz podatkov iz modula Računi z intranet portala
podjetja.
Pred implementacijo smo se odločili, da bo trenutno izdajanje računov potekalo
nemoteno naprej preko Wordove in Excelove predloge, le pri proračunskih
uporabnikih in pri strankah, ki se bodo želele prijaviti na e-račun, bomo proces
izdajanja računa nekoliko prilagodili.
Priprave XML izpisa e-računa po standardu e-SLOG smo se lotili s pomočjo
konkretnega izpisa e-računa iz e-banke in s pomočjo priročnika Projekt e-SLOG,
priporočila za uporabo standarda GZS e-SLOG 1.6 za enostavni račun, kjer je
podrobno predstavljena XML struktura e-računa in sama uporaba posameznih
XML elementov e-računa.
Sprva smo preučili, katerih podatkov, ki so obvezni v e-računu, še nimamo v
modulu Računov. Ugotovili smo, da nam pri subjektih (pošiljatelj, prejemnik,
kupec) računa manjkata IBAN in matična številka subjekta. Zato smo razširili
šifrant partnerjev s stolpcema »IBAN« in »Matična številka« in ju napolnili pri
strankah, ki so uporabniki javnega proračuna. Nato smo dodali stolpca »Partner
– IBAN« in »Partner – Matična številka« tudi na seznam Računi in dopolnili
skripto, da se pri dodajanju novega računa dodana polja samodejno napolnita iz
šifranta partnerjev.
Excelovo kalkulacijo pri e-računih smo nadomestili z novim seznamom Postavke,
kamor bomo pri e-računih dodajali postavke računov. Z uporabo JavaScripta je
namreč mogoče pridobiti podatke s SharePointovega seznama, iz Excelove
kalkulacije pa to ne bi bilo mogoče. Na seznam Postavke smo dodali stolpce
(slika 25):
 Račun – številka računa, kateremu bomo dodali postavko. Obrazec
vsebuje programsko kodo JavaScript, ki nastavi številko glede na izbrani
račun s seznama Računi.
 Opis1 in Opis2 – polja sta omejena na 35 znakov, po standardu e-SLOG.
 Količina
 EM – enota mere, preko menija izbiranje, izbiramo med DAY-dan, HURura, MON-mesec in PCE-kos. Enote mere in njihove kode so vzete iz
šifranta Enote mere, ki je opredeljen v e-SLOG 1.6 enostavni račun XSD
shemi. Šifrant vsebuje na desetine enot, mi smo se omejili zgolj na tiste,
ki so se nam zdele smiselne, glede na branžo poslovanja. Po potrebi
lahko vedno dodamo dodatne enote mer.
 Cena na EM – cena ene enote mere.
 Popust %
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DDV % – preko menija izbiranja izberemo ustrezno stopnjo davka na
dodano vrednost.
Znesek – vrsta stolpca izračunano (vrednost je izračunana glede na
druge stolpce, zato ni prikazana v obrazcu), zmnožek vrednosti stolpca
»Količina« in »Cena na EM«.
Znesek z DDV – vrsta stolpca izračunano, (»Količina« x »Cena na EM«)
– (»Popust« x (»Cena na EM« x »Količina«)).
Slika 25: Obrazec za dodajanje nove postavke

Slika 26: Zavihek E-računi

Zaradi večje preglednosti smo se odločili, da smo modul Računov razširili z
zavihkom E-računi, na sliki 26, kjer so na seznamu Računi prikazani samo tisti
računi, ki smo jih izdali po e-poti, pod seznamom pa je namesto dokumentne
knjižnice Račun-dokumenti seznam Postavk. Seznama sta med seboj povezana.
Na seznamu postavk se namreč izpišejo samo tiste postavke, ki pripadajo eračunu, ki smo ga izbrali preko stolpca »Izberi«. Da smo na zavihku E-računi
dosegli, da se s seznama Računi prikažejo samo e-računi, smo na seznam
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Računi dodali stolpec tipa »Da/Ne« z nazivom E-račun. V primeru dodajanja
novega računa izberemo »Da«, če gre za e-račun oz. »Ne«, če gre za račun v
klasični papirni obliki. Nato smo dodali nov pogled seznama, ki temelji na
privzetem pogledu modula Računov, s tem, da smo mu dodali filter, da prikazuje
samo račune, kjer je v stolpcu E-račun izbrana možnost »Da«. Zaradi že kar
obsežnega obrazca, smo v skripto dodali še funkcijo, da se na obrazcu
prikazujeta polji Partner – IBAN in Partner – Matična številka, samo v primeru, da
je stolpec »E-račun« obkljukan.
Preden smo začeli rešitev uporabljati v produkciji, smo XML format e-računa
preverili preko obrazca Preverjanje strukture datotek, ki ga najdemo na spletnih
straneh Uprave RS za javna plačila in preko že omenjenega orodja za
vizualizacijo v poglavju 3.4.3 Vizualizacija e-računa.
Ko smo odpravili nekaj napak, smo rešitev najprej preizkusili tako, da smo račun
izdali partnerskemu podjetju. Po uspešnem testu smo uspešno prešli na
produkcijo, kar potrjuje dejstvo, da ni prišlo do nobene zavrnitve e-računa zaradi
napačnega formata.
Funkcionalnost izpisa XML in PDF vizualizacije e-računa je podprta z uporabo
programskega jezika JavaScript, XML in HTML jezika. V nadaljnjih podpoglavjih
bomo zaradi same obsežnosti kode in ponavljanja funkcij predstavili nekaj njenih
odsekov.
5.4.1 Pridobitev podatkov iz intranet portala
Za izpis XML in PDF vizualizacijo e-računa moramo najprej pridobiti podatke s
seznama Računi in seznama Postavk z intranet portala podjetja. To storimo s
funkcijo getRacuni, katero delno prikazuje slika 27. Zaradi same obsežnosti in
ponavljanja bomo predstavili samo, kako pridobimo podatke s seznama Računi.
Slika 27: Funkcija getRacuni

Funkcija getRacuni se izvede za izbrani ID računa s seznama Računi. V njej
najprej definiramo spremenljivko arrayRacuni kot prazno polje10, ki ga bomo v
nadaljevanju funkcije napolnili z atributi. Spremenljivki listName določimo
Razred polje oz. Array predstavlja polje elementov, ki so lahko različnih tipov. Elementi so
indeksirani s celimi števili. Če v polju definiramo nov element, se ustrezno popravi tudi dolžina
polja. Novo polje lahko ustvarimo z uporabo oglatih oklepajev, med katerimi naštejemo vse
njegove elemente (polje je lahko tudi prazno). Pri tem bo prvi element dobil indeks 0, naslednji
indeks 1 ... Prazno polje zapišemo kot [ ], primer napolnjenega polja je [10, "Janez", null, 1 - 3.4]
(E-gradiva, 2017). Polja so zelo uporabna, kadar potrebujemo večjo količino spremenljivk.
Namesto, da definiramo vsako spremenljivko posebej, jih vse shranimo v polje.
10
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vrednost, ime seznama, Računi. Naslednje spremenljivka je url, v kateri
definiramo URL seznama Računi in stolpce, ki jih želimo uporabiti v nadaljevanju.
S selektorjem $filter pa omejimo nabor atributov glede na izbrani ID računa.
Za pridobitev atributov izbranega ID računa, v funkciji getRacuni uporabimo klic
AJAX11, ki je prikazan na sliki 28. V primeru, da je pri pridobivanju atributov prišlo
do napake, se nadaljnje izvajanje skripte ustavi, v konzoli pa se zabeleži napaka:
»Podatkov s seznama Računi ni bilo mogoče pridobiti!«. V kolikor je klic uspešen,
formatiramo pridobljene vrednosti atributov v ustrezno obliko.
Slika 28: Funkcija AJAX

Klic AJAX (Asinhroni JavaScript in XML, angl. asynchronous JavaScript and XML) omogoča,
da lahko s strežnika spletne aplikacije asinhrono pošiljajo oz. prejemajo samo tiste podatke, ki jih
dejansko potrebujemo. Prav zaradi tega je AJAX povzročil izjemen napredek v delovanju spleta,
saj se je z njim čas nalaganja spletnih strani oz. aplikacij drastično zmanjšal (Monitor, 2016).
11
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E-račun se po standardu e-SLOG v glavi računa sklicuje na referenčni dokument,
za kar potrebujemo vrednosti za XML elementa <VrstaDokumenta> in
<StevilkaDokumenta>. Pri čemer se vrednost XML elementa <VrstaDokumenta>
izbere glede na šifrant Vrsta dokumenta. Vrednost XML elementa
<StevilkaDokumenta> je naziv referenčnega dokumenta (npr. POG_17_01_001).
Ker se pri izdajanju e-računov sklicujemo navadno na naročilnico ali pogodbo,
bomo za vrednost XML elementa <VrstaDokumenta> iz šifranta Vrsta dokumenta
uporabili samo šifro ON, ki označuje naročilo kupca in šifro CT, ki označuje
pogodbo, vrednost XML elementa, bomo zapisali v spremenljivko
refDokumentVrsta. Vrednost XML elementa <StevilkaDokumenta> pa bomo
zapisali v spremenljivko refDokumentStevilka. V ta namen ustvarimo novo
spremenljivko narocilnica, ki ji določimo vrednost atributa item.Narocilnica in
spremenljivko pogodba z vrednostjo item.Pogodba. V kolikor je vrednost
spremenljivke narocilnica prazna ali nedefinirana je refDokumentStevilka enaka
vrednosti spremenljivke pogodba. Spremenljivka refDokumentVrsta pa ima
vrednost CT. V kolikor pa spremenljivka naročilnica vsebuje vrednost, je
refDokumentStevilka enaka vrednosti spremenljivke narocilnica. Spremenljivka
refDokumentVrsta pa ima vrednost ON.
Nato s klicem funkcije push12 dopolnimo polje prej definirane spremenljivke
arrayRacuni z imeni atributov (Stevilka) in njihovimi vrednostmi (item.Stevilka).
Pri tem pri atributoma RefDokumentStevilka in RefDokumentVrsta uporabimo
ustrezni spremenljivki, v katerih smo prej definirali vrednosti atributov.
Nato kličemo funkcijo XMLGlavaRacuna, v katero prenesemo definirane
spremenljivke, ki jih bomo potrebovali v nadaljevanju za XML izpis in PDF
vizualizacijo e-računa. Funkcija getRacuni pa se zaključi.
5.4.2 XML po standardu e-SLOG
S funkcijo XMLGlavaRacuna se prične programska koda, v kateri definiramo izpis
XML e-računa po standardu e-SLOG. XML izpis e-računa po standardu e-SLOG
smo pripravili tako, da smo konkretni izpis e-računa iz e-banke s pomočjo
priročnika Projekt e-SLOG - priporočila za uporabo standarda GZS e-SLOG 1.6
za enostavni račun prilagodili našim potrebam. Na sliki 29 je prikazan le del
programske kode, celoten rezultat te si lahko ogledamo v prilogi 1: Primer XML
izpisa e-računa po standardu e-SLOG 1.6.

Z metodo array.push (...) na konec polja dodamo atribute in njihove vrednosti. Metoda vrne
novo dolžino polja (E-gradiva, 2017).
12
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Slika 29: Del programske kode JavaScript za izpis XML e-računa

Funkcija XMLGlavaRacuna ima parametre arrayRacuni, idRacuna in
stevilkaRacuna. Vsebuje spremenljivko glavaRacuna, v kateri definiramo del
XML izpisa e-računa po standardu e-SLOG. Zaradi večje preglednosti smo izpis
XML dokumenta oblikovali tako, da smo vsak XML element zapisali v novo
vrstico, da bo to vidno tudi na samem izpisu e-računa smo uporabljali ukaz '\n'.
V prvi vrstici spremenljivke se nahaja deklaracija XML dokumenta – <?xml
version="1.0">. Korenski XML element je <IzdaniRacunEnostavni>, v katerem je
z atributi definirano, na katero shemo se XML izpis navezuje. Vidimo, da gre za
shemo e-SLOG enostavni račun 1.6 GZS. Celoten XML e-računa oz. XML
elementi se zapisuje v element <Racun>, ki ima ID atribut "data".
Posameznim XML elementom e-računa definiramo vrednosti, pri tem so
vrednosti XML elementov statične ali dinamične. Na sliki vidimo, da ima XML
element
<GlavaRacuna>
ugnezdene
elemente
<VrstaRacuna>,
<StevilkaRacuna>, <FunkcijaRacuna> in <KodaNamena>. Pri tem imajo vsi XML
elementi, razen element <StevilkaRacuna>, statične vrednosti.
S statičnimi vrednostmi smo izdajanje e-računa še nekoliko poenostavili, saj smo
iz izbora odstranili tiste vrednosti, za katere menimo, da so za nas nepotrebne.
Npr. pri XML elementu <FunkcijaRacuna> smo določili, da je vrednost XML
elementa 9. Ta vrednost v šifrantu Vrsta računa po XSD shemi e-SLOG 1.6
predstavlja vrednost original. Ostale možnosti v šifrantu so še: 1 – preklic, 5 –
zamenjava, 7 – duplikat, 31 – kopija in 43 – ponovni prenos sporočila. Ker
menimo, da teh možnosti ne bomo potrebovali, smo vrednost XML elementa
fiksirali.
Dinamične vrednosti XML elementov dobimo iz seznama Računi in seznama
Postavke oz. iz prej definiranega polja v funkciji getRacuni, ki smo ga v funkcijo
XMLGlavaRacuna prenesli preko parametra arrayRacuni. XML element
<StevilkaRacuna> ima tako dinamično vrednost arrayRacuni[0].Stevilka oz. prvo
vrednost ([0]) polja arrayRacuni atributa Stevilka.
5.4.3 PDF vizualizacija e-računa
Vizualizacija e-računa ni obvezna, je pa priporočljiva, zato smo v programsko
kodo JavaScript vključili tudi funkcijo, ki zgenerira PDF vizualizacijo e-računa,
primer te si lahko ogledamo v prilogi 2: Primer PDF vizualizacije e-računa.
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Funkcija za izpis PDF vizualizacije e-računa vsebuje funkcionalnosti zunanje
knjižnice PDFmake, ki je vključena v našo programsko kodo.
Slika 30: Del programske kode za izpis PDF vizualizacije e-računa

Slika 30 prikazuje del programske kode, v kateri se v obliki tabele brez robov z
enim stolpcem izpiše prejemnik e-računa.
5.4.4 Generiranje XML-ja in PDF vizualizacije
Funkcijo getRacuni in z njo povezano programsko kodo, ki zgenerira XML in PDF
vizualizacijo e-računa, sprožimo preko gumba »Izpis e-računa« na sliki 31, ki se
nahaja v priročnem meniju računa na seznamu Računi.
Slika 31: Izpis e-računa preko intranet portala

Gumb smo na priročni meni seznama dodali preko dejanj po meri (angl. Custom
Action). Dejanje po meri dodamo na seznam oz. dokumentno knjižnico, na
katerega oz. katero želimo, da se dejanje navezuje preko SharePoint Designerja. Z uporabo dejanja po meri se lahko preusmerimo na določen obrazec (angl.
navigate to form), sprožimo potek dela (angl. initiate workflow) ali preusmerimo
na določen URL (angl. navigate to URL). Za naše dejanje po meri, na sliki 32, ki
smo ga poimenovali »Izpis e-računa«, smo tip dejanja nastavili na preusmeritev
na določen URL. Z dinamičnim ukazom javascript:getRacuni({ItemId}), smo
določili izpis XML e-računa in vizualizacijo le-tega glede na katerem ID elementu
v seznamu Računi se nahajamo. ItemId namreč predstavlja ID elementa na
omenjenem seznamu.
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Slika 32: Dejanje po meri – Izpis e-računa

5.5 Rezultati nadgradnje modula računov
5.5.1 Izdajanje e-računov po uvedbi
Po nadgradnji modula Računi, se papirnati računi izdajajo enako kot pred
nadgradnjo. E-račun pa po uvedbi rešitve izdamo tako, da pod zavihkom Računi
ali zavihkom E-računi kliknemo na gumb »novi element«, izpolnimo obrazec tako
kot pri dodajanju papirnatega računa, s tem, da smo pozorni, da obkljukamo polje
E-račun. Kliknemo na gumb »Shrani« in se v kolikor nismo, pomaknemo na
zavihek E-računi. Označimo račun h kateremu želimo dodati postavko in
kliknemo na gumb »nova postavka«, izpolnimo potrebne podatke in kliknemo
gumb »Shrani«. Postopek ponovimo glede na to, koliko postavk vsebuje e-račun.
Izpis XML in PDF vizualizacijo pridobimo tako, da na seznamu Računi na
elementu v priročnem meniju izberemo »Izpis e-računa« in brskalnik bo prenesel
XML izpis13 in PDF vizualizacijo14 e-računa, ki ju shranimo na ustrezno mesto.
PDF izvod e-računa, še vseeno natisnemo in posredujemo v računovodstvo.
V e-banki e-račun uvozimo preko obrazca Dodajanje novega e-računa in priloge
e-računu, ki je prikazan na sliki 33. Prvi dokument, ki ga dodamo je prej izpisani
XML po standardu e-SLOG, pod prvo prilogo dodamo PDF vizualizacijo in nato
še morebitne druge priloge (npr. DN). Nato obrazec potrdimo, e-račun še enkrat
pregledamo v pregledovalniku e-banke in ga v primeru, da je vse pravilno,
elektronsko podpišemo. Če račun gre uspešno skozi obdelavo, je izdaja e-računa
uspešna.

13
14

Primer XML izpisa e-računa s lahko ogledamo v prilogi 1.
Primer PDF vizualizacije e-računa si lahko ogledamo v prilogi 2.
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Slika 33: Obrazec za dodajanje novega e-računa in prilog v e-banki

5.5.2

Analiza prednosti uvedbe

Če primerjamo proces izdajanja e-računa pred in po uvedbi rešitve, hitro
ugotovimo, da je poglavitna prednost uvedbe čas, ki ga z uvedeno rešitvijo
prihranimo pri izdaji e-računa. E-računa ni več potrebno ponovno vnašati v
obrazec za vnos e-računa v e-banko, vendar ga enostavno v e-banko uvozimo.
Zavedamo se, da uvedena rešitev seveda ni optimalna, zunanjemu
računovodstvu namreč še vedno posredujemo račun v papirni obliki, kar
preprečuje avtomatizirano obdelavo e-računov. Zato smatramo uvedeno rešitev
za izpis XML e-računa in njegovo PDF vizualizacijo za »vmesno« rešitev, katere
poglavitna prednost je poenostavitev poslovnega procesa izdajanja e-računa.
Primerna je predvsem za majhne izdajatelje e-računov, kot je podjetje Brihteja,
d. o. o. Pri povečanju števila e-računov bomo morali resneje premislili o
možnostih, ki jih ponujajo ponudniki elektronskih poti, preko katerih bi lahko
posredovali e-račun neposredno v ERP, ki ga uporablja naše zunanje
računovodstvo. Določeni ponudniki omogočajo tudi arhiviranje e-dokumentov,
tako da bi s prehodom na ponudnika elektronskih poti rešili tudi problem
arhiviranja e-računov.
Ker je uvedena rešitev bistveno skrajšala izdajo e-računa, smo takšno možnost
prijave na e-račune ponudili tudi ostalim strankam. Tako da smo pripravili Vlogo
za prijavo na izdajanje e-računov (in hkrati odjavo od papirnih računov) 15 in jo
posredovali našim poslovnim partnerjem. Pred uvedeno rešitvijo se za ta korak
nismo odločili ravno zaradi zamudnosti pri sami izdaji e-računov, ki se je kazala
predvsem v prepisovanju podatkov in s tem večji možnosti storjenih napak.
V podjetju Brihteja, d. o. o. na mesec izdamo povprečno trideset računov. Če
naredimo primerjavo materialnih stroškov izdajanja teh tridesetih računov v
papirni obliki (pri tem zanemarimo obvezno izdajanje e-računov proračunskim
uporabnikom) v primerjavi z e-računi, je strošek izdajanja bistveno nižji. Cena

15

Učinka razposlanih vlog še ne moremo komentirati, ker še nimamo povratnih informacij.
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znamke za standardno pismo namreč znaša 0,37 €, cena kuverte amerikanke pa
0,06 € (Pošta Slovenije, d.o.o., 2017, str. 1). Tako znaša materialni strošek
tridesetih papirnih računov 12,90 €. Strošek za izdajanje e-računa v e-banki
proračunskemu uporabniku znaša 0,10 €, pravnim osebam pa 0,25 € (Hranilnica
LON, d.d., 2017, str. 4). Torej ob predpostavki, da mesečno izdamo deset eračunov proračunskim uporabnikom in dvajset e-računov pravnim osebam,
znaša strošek izdajanja e-računov 6,00 €. Pri izračunu materialnih stroškov
nismo upoštevali strošek tiska, barve in papirja, saj v podjetju še nimamo urejene
celovite avtomatizirane obdelave e-računov, saj te še vedno natisnemo in
posredujemo v računovodstvo. Z izračunom smo ugotovili, da se stroški pri
povprečno tridesetih izdanih računih mesečno vsaj prepolovijo, vendar glede na
povprečno mesečno število izdanih računov, ta prihranek ne bi bistveno vplival
na samo poslovanje podjetja. Pri uvedeni rešitvi je pomembneje to, da je proces
izdajanja e-računov hitrejši in enostavnejši, s tem pa je postal uporabniku tudi
prijaznejši.
Dandanes podjetja vedno več uporabljajo Office 36516, v sklopu katerega je tudi
tehnologija SharePoint Online. Menimo, da bi uvedena rešitev tako bila uporabna
tudi za podjetja, ki se srečujejo s podobnimi problemi kot smo se v podjetju
Brihteja, d. o. o. pred nadgradnjo modula. Torej je lahko nadgrajeni modul tudi
nova poslovna priložnost našega podjetja, saj si lahko mala podjetja z uporabo
naše rešitve izdajo e-računov bistveno poenostavijo in s tem olajšajo poslovanje.

Microsoftova storitev v oblaku, ki podpira delovanje najnovejših Microsoft Office aplikacij, ki jih
lahko uporabljamo ne glede na to, kje se nahajamo, preko osebnega računalnika ali preko
mobilne naprave.
16
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6 SKLEP
E-račun, ki zadostuje standardom, enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.
Slovenija je po uporabi e-računov med naprednejšimi državami v EU, čemur je
najbolj pripomogla regulativa, ki obvezuje proračunske uporabnike, da morajo od
leta 2015 prejemati in izdajati izključno e-račune po nacionalnem standardu eSLOG.
Hipotezo H2, »Stopnjo razširjenosti e-računov pogojuje evropska in državna
regulativa« tako potrjujemo. Če primerjamo samo številke izdanih in prejetih eračunov v Sloveniji preko aplikacije UJP.net v letu 2014 in 2015, lahko vidimo
jasen preskok z okoli 47.000 na 4.455.000 izdanih oz. prejetih e-računov v enem
letu. Torej lahko trdimo, da regulativa prisili podjetja oz. potrošnike v uporabo eračunov. Dokler nekaj ni obvezujoče, spremembe v poslovnem procesu naredimo
težko, pa čeprav so le-te za podjetje pozitivne. Z obveznim izdajanjem e-računov
proračunskim uporabnikom je marsikatero podjetje spoznalo prednosti e-računov
in jih tako začelo uporabljati tudi B2B.
V svetu obstaja na stotine standardov, v EU okoli 400, zaradi česar je čezmejno
izdajanje e-računov oteženo. V ta namen EU pripravlja vseevropski standard, ki
ga bodo morale države članice uporabljati pri čezmejnih javnih naročilih, s tem
bo EU poenotila način izdajanja e-računov. Predvidevamo, da se bo ta
vseevropski standard najverjetneje razširil tudi na čezmejno poslovanje B2B in
da ga bodo države članice, ki še nimajo svojega nacionalnega standarda, tako
kot npr. Nemčija, vzele za obvezujočega znotraj države. Pri tem se seveda
pojavlja vprašanje, kako bo Slovenija sprejela vseevropski standard, ali bomo
standard e-SLOG uporabljali naprej, vzporedno z vseevropskim, ali bo naš
nacionalni standard šel v pozabo in bomo uporabljali izključno vseevropskega.
Stroški izdajanja in prejemanja e-računov se zaradi avtomatizacije pri ravnanju z
e-računi bistveno zmanjšajo. Zasledili smo, da se ti pri prejemanju in izdajanju eračunov zmanjšajo od 60 % do 80 % in da znašajo prihranki okoli 150.000 evrov
v primeru, da podjetje prejme 60 računov dnevno. Pri tem je, potrebno poudariti,
da se ti prihranki večajo s številom e-računov. Prihranek podjetja Brihteja, d. o. o.,
ki mesečno izda povprečno 30 računov (okoli 10 e-računov), se v primeru, da bi
vse te račune izdalo kot e-račune, bistveno ne bi poznal oz. ne bi znašal toliko,
da bi pokrili strošek uvedbe e-računov. Hipotezo H1, ki se glasi »Strošek uvedbe
e-računov se povrne v obdobju enega leta« tako delno potrjujemo, saj je
prihranek viden šele pri večji masi e-računov, kar ne velja za vsa podjetja.
Podjejte Brihteja, d. o. o. pri svojem delu uporablja intranet portal, ki temelji na
tehnologiji Microsoft SharePoint. Z intranetom je poslovanje podjetja organizirano
in pregledno. Preko intraneta se med drugimi v modulu Računi izdajajo računi.
Ker posluje tudi s proračunskimi uporabniki, mora po regulativi tem strankam
izdati e-račun. Pred uvedeno rešitvijo so se e-računi vnašali ročno v e-banko,
takšen način dela je bil zamuden in podvržen napakam. Z nadgradnjo modula
Računi pa smo dosegli, da lahko preko modula izvozimo XML izpis e-računa in
njegovo PDF vizualizacijo, to pa nato samo uvozimo v e-banko in e-račun je
pripravljen za avtorizacijo oz. izdajo. Z vidika uporabnika, ki račune izdaja, je
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uvedena rešitev vsekakor dobrodošla, saj mu proces izdajanja e-računa znatno
pospeši in poenostavi. Ker računa ne prepisuje ponovno, je možnost napak
manjša, prav tako so stroški izdajanja e-računa v primerjavi s papirnatim računom
nižji, zato potrjujemo hipotezo H3, ki se glasi: »Nadgradnja modula računov na
intranet portalu podjetja Brihteja, d. o. o. bo izboljšala poslovni proces izdajanja
e-računov z vidika časa, stroškov in možnosti nastanka napak«. Se pa v podjetju
Brihteja, d. o. o. zavedamo, da je to vmesna rešitev, saj popolnoma ne
avtomatizira obdelave e-računa, vendar je pri trenutno okoli 10 e-računih
mesečno ustrezna. Rešitve na trgu namreč omogočajo tudi avtomatiziran prenos
računov v ERP sistem računovodstva, kar pomeni, da računovodstvo ne prejema
računov z zamiki in to omogoča hitrejšo knjižbo, pri tem pa ni potrebe po tisku eračuna. Pri nas se pojavlja tudi problematika hrambe e-računa, hramba na disku
ni ravno primer dobre prakse, zato bo potrebno v nadaljevanju narediti tudi nekaj
v tej smeri.
Nadaljnji korak, ki smo ga sprejeli, je pošiljanje dopisov za prijavo na e-račune
vsem strankam, ki niso proračunski uporabniki. Na drugi strani se aktivno
prijavljamo na prejemanje e-računov od dobaviteljev. Pri tem še prejemamo eračune po dveh poteh – neposredno v e-banko ali na e-mail. Slednja možnost
seveda ni optimalna, a vendar uvoz prejetega e-računa v e-banko prav tako
prihrani čas in zmanjša možnost nastanka napak v primerjavi s prepisovanjem
podatkov iz računa v papirni obliki v plačilni nalog v e-banko.
Intranet portal je živa tvorba, ki se nenehno dopolnjuje glede na potrebe in želje
zaposlenih, s tem pa se optimizirajo poslovni procesi podjetja. Po prvem mesecu
uporabe uvedene rešitve za izdajanje e-računov na intranetu Brihteje, d. o. o.
smo tako zaznali potrebo po kopiranju postavk. Namreč pri mesečnih računih
strankam, s katerimi ima Brihteja, d. o. o. sklenjeno vzdrževalno pogodbo, se
postavke ponavljajo ali pa se spremeni zgolj količina postavke, npr. število
opravljenih sistemskih ur. V ta namen se je v modulu Računov implementirana
rešitev za kopiranje dokumentov. V prihodnosti se bo podobna funkcionalnost
implementirala tudi za kopiranje postavk, tako da nam teh ne bo potrebno vedno
znova vnašati.
Računi v papirni obliki najverjetneje nikoli ne bodo odšli v pozabo, bodo pa glede
na trende čez čas postali zastarel način oz. bodo podjetjem povzročali večje
težave kot računi v elektronski obliki, ravno tako kot sedaj nekaterim povzročajo
e-računi. Zato bodo velika podjetja prisilila mala, da bodo pričela z izdajanjem
računov v elektronski obliki. V kolikor bodo podjetja še naprej poslovala s
papirnatimi računi pa jim bodo podjetja zaračunavala dodatne stroške.
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Priloga 1: Primer XML izpisa e-računa po standardu e-SLOG 1.6
<?xml version="1.0"?>
<IzdaniRacunEnostavni xmlns:xds="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gzs.si/eposlovanje/sheme/eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd">
<Racun Id="data">
<GlavaRacuna>
<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna> <!-- Račun -->
<StevilkaRacuna>17_03_079</StevilkaRacuna>
<FunkcijaRacuna>9</FunkcijaRacuna> <!-- Original -->
<KodaNamena>OTHR</KodaNamena> <!-- Drug namen plačila -->
</GlavaRacuna>
<DatumiRacuna>
<VrstaDatuma>137</VrstaDatuma> <!-- Datum izdaje -->
<DatumRacuna>2017-03-21T00:00:00</DatumRacuna>
</DatumiRacuna>
<DatumiRacuna>
<VrstaDatuma>35</VrstaDatuma> <!-- Datum opravljene storitve -->
<DatumRacuna>2017-03-22T00:00:00</DatumRacuna>
</DatumiRacuna>
<Lokacije>
<VrstaLokacije>91</VrstaLokacije> <!-- Kraj izdaje dokumenta -->
<NazivLokacije>Celje</NazivLokacije>
</Lokacije>
<PoljubnoBesedilo>
<VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila> <!-- Splošne informacije -->
<Besedilo>
<Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1> <!-- Dodatno besedilo v glavi -->
<Tekst2>Opravljene storitve / dobavljeno blago</Tekst2>
</Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="ON"> <!-- Naročilo kupca -->
<StevilkaDokumenta>NAR-03-019</StevilkaDokumenta>
</ReferencniDokumenti>
<!-- Podatki o izdajatelju računa -->
<PodatkiPodjetja>
<NazivNaslovPodjetja>
<VrstaPartnerja>II</VrstaPartnerja> <!-- Izdajatelj računa -->
<NazivPartnerja>
<NazivPartnerja1>BRIHTEJA D.O.O.</NazivPartnerja1>
</NazivPartnerja>
<Ulica>
<Ulica1>MARIBORSKA CESTA 7</Ulica1>
</Ulica>
<Kraj>CELJE</Kraj>
<NazivDrzave>SLOVENIJA</NazivDrzave>
<PostnaStevilka>3000</PostnaStevilka>
<KodaDrzave>SI</KodaDrzave> <!-- Slovenija -->
</NazivNaslovPodjetja>
<FinancniPodatkiPodjetja>
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<BancniRacun>
<StevilkaBancnegaRacuna>SI56600000000217157</StevilkaBancneg
aRacuna>
<NazivBanke1>HRANILNICA LON D.D.</NazivBanke1>
</BancniRacun>
</FinancniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>VA</VrstaPodatkaPodjetja> <!-- Davčna-->
<PodatekPodjetja>26561263</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja> <!--Matična-->
<PodatekPodjetja>3913589</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
</PodatkiPodjetja>
<!-- Podatki o kupcu blaga/storitev -->
<PodatkiPodjetja>
<NazivNaslovPodjetja>
<VrstaPartnerja>BY</VrstaPartnerja> <!-- Kupec -->
<NazivPartnerja>
<NazivPartnerja1>Brihtejina stranka d.o.o.</NazivPartnerja1>
<NazivPartnerja2></NazivPartnerja2>
</NazivPartnerja>
<Ulica>
<Ulica1>Sončna cesta 33</Ulica1>
<Ulica2></Ulica2>
</Ulica>
<Kraj>Maribor</Kraj>
<NazivDrzave>SLOVENIJA</NazivDrzave>
<PostnaStevilka>2000</PostnaStevilka>
<KodaDrzave>SI</KodaDrzave> <!-- Slovenija -->
</NazivNaslovPodjetja>
<FinancniPodatkiPodjetja>
<BancniRacun>
<StevilkaBancnegaRacuna>SI56000000000000007</StevilkaBancneg
aRacuna>
<NazivBanke1>BANK OF SLOVENIA</NazivBanke1>
</BancniRacun>
</FinancniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>VA</VrstaPodatkaPodjetja> <!--Davčna-->
<PodatekPodjetja>SI11100011</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja> <!--Matična-->
<PodatekPodjetja>02100000001</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
</PodatkiPodjetja>
<!-- Podatki o prejemniku računa -->
<PodatkiPodjetja>
<NazivNaslovPodjetja>
<VrstaPartnerja>IV</VrstaPartnerja> <!-- Prejemnik računa -->
<NazivPartnerja>
<NazivPartnerja1>Brihtejina stranka d.o.o.</NazivPartnerja1>
<NazivPartnerja2></NazivPartnerja2>
</NazivPartnerja>
<Ulica>
<Ulica1>Sončna cesta 33</Ulica1>
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<Ulica2></Ulica2>
</Ulica>
<Kraj>Maribor</Kraj>
<NazivDrzave>SLOVENIJA</NazivDrzave>
<PostnaStevilka>2000</PostnaStevilka>
<KodaDrzave>SI</KodaDrzave> <!-- Slovenija -->
</NazivNaslovPodjetja>
<FinancniPodatkiPodjetja>
<BancniRacun>
<StevilkaBancnegaRacuna>SI56000000000000007</StevilkaBancneRa
cuna>
<NazivBanke1>BANK OF SLOVENIA</NazivBanke1>
</BancniRacun>
</FinancniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>VA</VrstaPodatkaPodjetja> <!--Davčna-->
<PodatekPodjetja>SI11100011</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
<ReferencniPodatkiPodjetja>
<VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja> <!--Matična-->
<PodatekPodjetja>02100000001</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>
</PodatkiPodjetja>
<Valuta>
<VrstaValuteRacuna>2</VrstaValuteRacuna> <!-- Valuta računa -->
<KodaValute>EUR</KodaValute>
</Valuta>
<PlacilniPogoji>
<PodatkiORokih>
<VrstaPogoja>3</VrstaPogoja>
</PodatkiORokih>
<PlacilniRoki>
<VrstaDatumaPlacilnegaRoka>13</VrstaDatumaPlacilnegaRoka> <!-Rok plačila -->
<Datum>2017-04-21T00:00:00</Datum>
</PlacilniRoki>
</PlacilniPogoji>
<!-- Postavka 1 -->
<PostavkeRacuna>
<Postavka>
<StevilkaVrstice>1</StevilkaVrstice>
</Postavka>
<OpisiArtiklov>
<KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla> <!--Prosto besedilo-->
<OpisArtikla>
<OpisArtikla1>Varovanje in arhiviranje podatkov
</OpisArtikla1>
<OpisArtikla2></OpisArtikla2>
</OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
<KolicinaArtikla>
<VrstaKolicine>47</VrstaKolicine> <!-- Količina na računu -->
<Kolicina>1</Kolicina>
<EnotaMere>MON</EnotaMere> <!-- Mesec -->
</KolicinaArtikla>
<ZneskiPostavke>
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<VrstaZneskaPostavke>203</VrstaZneskaPostavke> <!-- Vrednost
postavke (cena*količina) -->
<ZnesekPostavke>280</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
<ZneskiPostavke>
<VrstaZneskaPostavke>38</VrstaZneskaPostavke> <!-- Končni
znesek -->
<ZnesekPostavke>324.52</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
<CenaPostavke>
<Cena>280</Cena>
</CenaPostavke>
<DavkiPostavke>
<DavkiNaPostavki>
<VrstaDavkaPostavke>VAT</VrstaDavkaPostavke> <!-- DDV -->
<OdstotekDavkaPostavke>22</OdstotekDavkaPostavke>
</DavkiNaPostavki>
<ZneskiDavkovPostavke>
<VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke> <!- Osnova za davek -->
<Znesek>266</Znesek>
</ZneskiDavkovPostavke>
</DavkiPostavke>
<OdstotkiPostavk>
<Identifikator>A</Identifikator> <!-- Popust -->
<VrstaOdstotkaPostavke>1</VrstaOdstotkaPostavke> <!--Popust-->
<OdstotekPostavke>5</OdstotekPostavke>
<VrstaZneskaOdstotka>204</VrstaZneskaOdstotka> <!--Znesek
popusta-->
<ZnesekOdstotka>14</ZnesekOdstotka>
</OdstotkiPostavk>
</PostavkeRacuna>
<!-- Postavka 2 -->
<PostavkeRacuna>
<Postavka>
<StevilkaVrstice>2</StevilkaVrstice>
</Postavka>
<OpisiArtiklov>
<KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla> <!-- Prosto besedilo-->
<OpisArtikla>
<OpisArtikla1>Vzdrževanje strežniške </OpisArtikla1>
<OpisArtikla2>infrastrukture</OpisArtikla2>
</OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
<KolicinaArtikla>
<VrstaKolicine>47</VrstaKolicine> <!-- Količina na računu -->
<Kolicina>4</Kolicina>
<EnotaMere>HUR</EnotaMere> <!-- Ura -->
</KolicinaArtikla>
<ZneskiPostavke>
<VrstaZneskaPostavke>203</VrstaZneskaPostavke> <!-- Vrednost
postavke (cena*količina) -->
<ZnesekPostavke>240</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
<ZneskiPostavke>
<VrstaZneskaPostavke>38</VrstaZneskaPostavke> <!-- Končni
znesek -->
<ZnesekPostavke>292.8</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
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<CenaPostavke>
<Cena>60</Cena>
</CenaPostavke>
<DavkiPostavke>
<DavkiNaPostavki>
<VrstaDavkaPostavke>VAT</VrstaDavkaPostavke> <!-- DDV -->
<OdstotekDavkaPostavke>22</OdstotekDavkaPostavke>
</DavkiNaPostavki>
<ZneskiDavkovPostavke>
<VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke> <!- Osnova za davek -->
<Znesek>240</Znesek>
</ZneskiDavkovPostavke>
</DavkiPostavke>
<OdstotkiPostavk>
<Identifikator>A</Identifikator> <!-- Popust -->
<VrstaOdstotkaPostavke>1</VrstaOdstotkaPostavke> <!--Popust-->
<OdstotekPostavke>0</OdstotekPostavke>
<VrstaZneskaOdstotka>204</VrstaZneskaOdstotka>
<ZnesekOdstotka>0</ZnesekOdstotka>
</OdstotkiPostavk>
</PostavkeRacuna>
<!-- Povzetek davkov po posamezni davčni stopnji -->
<PovzetekDavkovRacuna>
<DavkiRacuna>
<VrstaDavka>VAT</VrstaDavka> <!-- DDV -->
<OdstotekDavka>22</OdstotekDavka>
</DavkiRacuna>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>124</VrstaZneskaDavka> <!-- Znesek davka -->
<ZnesekDavka>111.32</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka> <!-- Vsota osnov za
DDV -->
<ZnesekDavka>506</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
<PovzetekDavkovRacuna>
<DavkiRacuna>
<VrstaDavka>VAT</VrstaDavka> <!-- DDV -->
<OdstotekDavka>9.5</OdstotekDavka>
</DavkiRacuna>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>124</VrstaZneskaDavka> <!-- Znesek davka -->
<ZnesekDavka>0</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka> <!-- Vsota osnov za
DDV -->
<ZnesekDavka>0</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
<PovzetekDavkovRacuna>
<DavkiRacuna/>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>124</VrstaZneskaDavka> <!-- Znesek davka -->
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<ZnesekDavka>0</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka> <!-- Vsota osnov za
DDV -->
<ZnesekDavka>0</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
<PovzetekDavkovRacuna>
<DavkiRacuna>
<VrstaDavka>VAT</VrstaDavka> <!-- DDV -->
<OdstotekDavka>0</OdstotekDavka>
</DavkiRacuna>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>124</VrstaZneskaDavka> <!--Znesek davka -->
<ZnesekDavka>0</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
<ZneskiDavkov>
<VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka> <!-- Vsota osnov za
DDV -->
<ZnesekDavka>0</ZnesekDavka>
</ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
<!-- Zneski vsot računa -->
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>79</VrstaZneska> <!-- Vsota vrednosti postavk
brez popustov -->
<ZnesekRacuna>506</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>53</VrstaZneska> <!-- Vsota zneskov popustov -->
<ZnesekRacuna>14</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>125</VrstaZneska> <!-- Vsota osnov za DDV -->
<ZnesekRacuna>506</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
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<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>176</VrstaZneska> <!-- Vsota zneskov DDV -->
<ZnesekRacuna>111.32</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>86</VrstaZneska> <!-- Vsota vrednosti postavk s
popusti in DDV -->
<ZnesekRacuna>617.32</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>131</VrstaZneska> <!-- Skupni popusti/kazni -->
<ZnesekRacuna>0</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>113</VrstaZneska> <!-- Znesek
predplačila/dobropisa -->
<ZnesekRacuna>0</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>165</VrstaZneska> <!-- Popravek zneska -->
<ZnesekRacuna>0</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<PovzetekZneskovRacuna>
<ZneskiRacuna>
<VrstaZneska>9</VrstaZneska> <!-- Znesek za plačilo -->
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<ZnesekRacuna>617.32</ZnesekRacuna>
</ZneskiRacuna>
<SklicZaPlacilo>
<SklicPlacila>PQ</SklicPlacila> <!-- Sklic na številko
dokumenta -->
<StevilkaSklica>SI001703079</StevilkaSklica>
</SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
</Racun>
</IzdaniRacunEnostavni>
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Priloga 2: Primer PDF vizualizacije e-računa
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