Navodila za začetek dela s programskim paketom Knjiga
Spoštovani uporabnik programskega paketa Knjiga!
Odločili ste se za uporabo programskega paketa Knjiga. Programski paket Knjiga obstaja z namenom
zagotavljati povprečno računalniško izobraženemu uporabniku pregledno, čim bolj enostavno in prijazno
vodenje knjigovodstva, obenem pa slediti vsem zahtevam zakonodaje s tega področja in trendom
sodobnega poslovanja.
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Prenos in namestitev originalne verzije paketa Knjiga s spletne strani.
Namestitev konfiguracijskih datotek, prejetih po elektronski pošti.
Prvi zagon paketa Knjiga in aktivacija paketa.
Pomoč v programskem paketu Knjiga.
Začetek dela s paketom Knjiga.
Posodabljanje programskega paketa Knjiga.
Rezervna kopija podatkov.
Licenčna pogodba.

1. Prenos in namestitev originalne verzije paketa Knjiga s spletne strani.
Originalno verzijo programskega paketa Knjiga v6.3 (enostavno knjigovodstvo) oziroma Knjiga v7
(dvostavno knjigovodstvo) boste na svoj računalnik namestili s spletne strani. V ta namen ste od nas
prejeli uporabniško ime in geslo za prijavo na spletni strani. Sledite naslednjim korakom:
1) V vašem brskalniku odprite spletno stran www.amstar-programi.si/prijava.

2) Vnesite uporabniško ime in geslo (pazite na velike in male črke) oziroma ju ustrezno prilepite.
3) Kliknite na gumb Prijavi me. Po uspešni prijavi kliknite na opcijo Prenos desno zgoraj:

4) V svojem uporabnikem računu boste našli povezavo KNJIGA6 ali KNJIGA7. Kliknite nanjo.

5) V sredini boste našli okvirja z naslovom Knjiga v6 (originalna verzija) oziroma Knjiga v7
(originalna verzija). Kliknite na gumb Prenesi v ustreznem okvirju.

6) Prikaže se okno, ki vam omogoča zagon (Zaženi oz. Run) ali shrambo (Shrani oz. Save) datoteke z
originalno verzijo. Priporočljivo je, da datoteko shranite v Moje dokumente oziroma v neko mapo, kjer jo
boste lahko po prenosu poiskali. Prenos originalne verzije se po kliku na ustrezen gumb prične.
Pozor! Pred prenosom se lahko zgodi, da vas brskalnik opozori, da "Založnika programa ... ni bilo
mogoče preveriti. Ali ste prepričani, da žalite zagnati program?". Zanemarite to opozorilo in kliknite
Zaženi.
7) Odprite Moje dokumente oz. mapo, kamor ste shranili datoteko z originalno verzijo (Knjigav6originalna.exe oz. Knjigav7-originalna.exe) in dvokliknite na datoteko. S tem boste pričeli z
namestitvijo paketa Knjiga na vaš računalnik.
Pozor!
Če programski paket Knjiga nameščate na računalnik, kjer je nameščen operacijski sistem Windows
Vista, morate paziti na naslednje:
•
V računalnik morate biti obvezno prijavljeni kot skrbnik (administrator)!

•

Če se po dvokliku na datoteko z originalno verzijo ne zgodi nič, kliknite nanjo z desnim gumbom
miške ter določite, da jo zaganjate kot skrbnik (administrator) in v Windows XP
združljivostnem načinu (Windows XP Compatibility Mode).

8) Pojavi se okno z naslovom Dobrodošli v namestitev programa..., kjer kliknete na gumb Naprej.
9) Naslednje okno vsebuje besedilo licenčne pogodbe. Z namestitvijo paketa sprejmete njene pogoje in
se zavezujete spoštovati njena določila (več v zadnjem poglavju). Označite vrstico z besedilom Da,
sprejemam vse pogoje licenčne pogodbe ter kliknite na gumb Naprej.
10) Postopek namestitve se nadaljuje. V naslednjem oknu vam program ponudi možnost oblikovanja
bližnjice na namizju (če je ne želite, zbrišite kljukico)-kliknite na gumb Naprej. S klikom na gumb
Namesti na naslednjem oknu se razpakiranje namestitvenega paketa prične.
11) Ko se postopek namestitve konča, se mora na vaš računalnik namestiti še podporni program za baze.
Pojavi se manjše okence, kjer ne spreminjate mape, kamor se bo podporni program (BDE) namestil,
ampak le kliknete na gumb OK.

12) Pojavi se okno, kjer vam namestitveni program sporoči, kako poženete programski paket Knjiga.
14) Postopek namestitve je zaključen. Prikaže se naslednje okno. Kliknite na gumb Končaj.

2. Namestitev konfiguracijskih datotek, prejetih po elektronski pošti.
V e-mailu, ki smo vam ga poslali skupaj z navodili, ki jih ravnokar berete, se nahajajo tudi datoteke:
a) knjinfo6.txt oz. knjinfo7.txt
b) knjc.txt
c) cnf.dat
Vse datoteke morate sedaj shraniti na disk C v mapo Knjiga63 (če nameščate programski paket Knjiga
v6) oziroma v mapo Knjiga7 (če nameščate programski paket Knjiga v7). Kliknite na vsako posebej z
desnim gumbom miške, v hitrem meniju izberite opcijo Shrani in jo shranite na disk C v ustrezno mapo.
Pozor!

•
•
•

Obvezno morate shraniti obe datoteki pod nespremenjenim imenom v pravo mapo, sicer

•
•

Če uporabljate elektronski naslov prek Gmaila, prenesite vsako datoteko (priponko) posebej!

•

Če zagon ne deluje, v ciljno mapo shranite še datoteko Cnf.Dat.

programskega paketa Knjiga ne boste mogli zagnati.
Če datoteki že obstajata v ciljni mapi (pazite, da ju shranjujete v pravo mapo), ju prepišite
(povozite).
Pazite, da sta datoteki pod a in b v ustrezni mapi (Knjiga63 oz. Knjiga7) shranjeno pod
nespremenjenim imenom!

3. Prvi zagon paketa Knjiga in aktivacija paketa.
Pozor!
Če je na računalniku nameščen operacijski sistem Windows Vista, preverite pred prvim zagonom paketa,
da na disku C obstaja mapa BDESHARE. Če ne obstaja, jo kreirajte!

•

V računalnik morate biti obvezno prijavljeni kot skrbnik (administrator). Če se po dvokliku na
datoteko z originalno verzijo ne zgodi nič, kliknite nanjo z desnim gumbom miške ter določite, da
jo zaganjate kot skrbnik (administrator) in v Windows XP združljivostnem načinu (Windows XP
Compatibility Mode).

Programski paket Knjiga je narejen za delo v zaslonski ločljivosti (resoluciji) 1024x768. Vse druge
ločljivosti zaslona bodo imele za posledico neobičajen izgled in najverjetneje napačne izpise na tiskalnikz.
Vsekakor pa mora biti za normalno delo določena vsaj ta ali višja ločljivost.
Kako nastavite ustrezno zaslonsko področje?
1. Kliknite na gumb Start (ali Windows logotip)-običajno levo spodaj na zaslonu. Nato izberite opcijo
Nastavitve (Settings), Nadzorna plošča (Control Panel). Poiščite ikono Zaslon (Screen).
2. V oknu z naslovom Zaslon - Lastnosti (Display Properties) kliknite na zavihek Nastavitve
(Settings).
3. V spodnjem desnem delu zaslona določite t.i. zaslonsko področje. To naj določa ločljivost najmanj
1024x768 zaslonskih pik. Nato kliknite na gumb Uporabi (Apply). Nato kliknite na gumb Dodatno
(Advanced). V zavihku Splošno (General) določitev Nastavitev DPI: Običajna ločljivost (96 DPI) in
kliknite na gumb V redu (Ok).
4. V oknu z naslovom Zaslon - Lastnosti (Display Properties) kliknite na zavihek Videz (Appearance).
5. V spodnjem levem delu zaslona določite navadno velikost pisave (Male pisave). Nato kliknite na gumb
Uporabi (Apply).
3.1 Zagon programskega paketa Knjiga.
Zagon programskega paketa Knjiga je mogoč, ko je originalna verzija nameščena na računalniku. Nahaja
se v mapi Knjiga7 oziroma Knjiga63 na disku C.
a) Kliknite na gumb Start (ali Windows logotip). Nato kliknite na opcijo Programi (Programs) oz. Vsi
programi (All programs).
b) V seznamu map poiščite mapo Knjiga63 (Knjiga7), kliknite nanjo in njena vsebina se odpre. Zaženete
lahko tri programe:
a. Knjiga v6.3 (Knjiga v7): programski paket Knjiga. Zaradi lažjega zagona je smiselno narediti
bližnjico na namizju.
b. Pomoč: datoteka s pomočjo v programskem paketu Knjiga. Dosegljiva je tudi v samem programu in
sicer s klikom na opcijo Pomoč ali pritiskom tipke F1.

c. Prenos: program, ki omogoča prenos nekaterih datotek iz starejših verzij programskega paketa
Knjiga.
Ustrezni program zaženite s klikom levega gumba miške.
c) Po zagonu programa Knjiga v6 oz. Knjiga v7 morate vnesti šifro za vstop v paket.
ŠIFRA ZA VSTOP V PAKET SE GLASI: MASK (in Enter).
Pozor!
Pri namestitvi paketa Knjiga na računalnik z operacijskim sistemom Windows Vista je možno, da se pri
zagonu paketa pojavi sporočilo z napako: Network Initialization Error. Da bi odpravili napako, naredite
naslednje:
1. Odprite Moj računalnik, disk C, mapo Program Files (Programske datoteke),Common Files, Borland
Shared, BDE.
2. Dvokliknite na program BDEAdmin.
3. Nad levim oknom boste našli zavihek Configuration. Kliknite nanj.
4. V levem oknu kliknite na + pri Configuration, Drivers, Native in nato kliknite na Paradox.
5. V desnem oknu v vnosno postavko poleg NET DIR vnesite C:\BDESHARE in pritisnite Enter.
6. V meniju poiščite opcijo Object in kliknite na Apply ter nato dvakrat OK.
7. Zaprite program BDEAdmin in ponovno poženite paket.
d) Če ni niti eden zavezanec aktiviran za knjiženje, vas bo program o tem opozoril in boste morali vnesti
podatke o zavezancu, ki mu boste vodili poslovne knjige. Vnesite vse potrebne podatke in jih shranite
(opcija Shrani). Nato kliknite na gumb Vrnitev v glavni menu.

e) Na zaslonu z naslovom Izbira zavezanca – Aktiviranje zavezanca in njegovih poslovnih knjig za
določeno poslovno leto kliknite v levem oknu na sredini zaslona na želeno poslovno leto, v desnem oknu
na želenega zavezanca in spodaj na gumb Aktiviranje označenega zavezanca. Izvedla se bo aktivacija
izbranega zavezanca za izbrano poslovno leto in indeksiranje njegovih datotek.

f) Kliknite na opcijo Konec dela v meniju.

3.2 Aktivacija programskega paketa Knjiga
Takoj po prvem zagonu programskega paketa Knjiga je potrebna aktivacija le-tega. Aktivacija
programskega paketa Knjiga je potrebna zaradi preprečevanja nelegalnih namestitev. Če ni drugače
določeno ob nakupu ali kasneje, lahko programski paket Knjiga namestite na en (1) računalnik. Dodatne
namestitve je treba plačati po veljavnem ceniku.
Aktivacija poteka v dveh korakih:
a) Po zagonu se oblikuje namestitvena koda. Le-to nam pošljete po elektronski pošti ali s pomočjo
spletnega obrazca.
b) Po preverbi namestitvene številke prejmete aktivacijski ključ, ki ga vnesete v paket in ga s tem
aktivirate.
Postopek aktivacije paketa Knjiga je enostaven in kratek:
a) Kliknite na opcijo Pošlji namestitveno kodo.

b) Kliknite na opcijo Začetek pošiljanja namestitvene kode.

c) V prvem oknu določite, za kakšno vrsto namestitve gre. Če ste ravno kupili programski paket Knjiga in
ga hočete namestiti na računalnik, izberite prvo opcijo Paket Knjiga je bil nameščen prvič. Po izbiri
ustrezne vrste namestitve paketa Knjiga kliknite na gumb Naslednji korak.

d) V naslednjem oknu je treba v primeru, ko se pošilja tudi prejšnja namestitvena koda, le-to vnesti. (To
je potrebno v primeru nameščanja na nov računalnik, ko se paket na starem računalniku ne uporablja
več.) Sicer samo kliknete na gumb Naslednji korak.
e) V tretjem, zadnjem oknu določite, kako želite posredovati namestitveno kodo. Posredovane bodo:

•
•
•

Namestitvena (in-če je vnesena-prejšnja namestitvena) koda.
Podatek o legalnem uporabniku (ki je izpisan začetnem zaslonu po zagonu paketa Knjiga).
Verzija paketa Knjiga (v6 ali v7).

Načini posredovanja namestitvene kode:
a) Glavni in priporočljivi način posredovanja namestitvene kode poteka preko elektronske pošte. (pogoj:
oblikovan račun za pošiljanje pošte v Outlook oz. Outlook Expressu).
b) Drugi način je preko obrazca na spletni strani https://amstar-programi.si/aktivacija-obrazec/. V
tem primeru morate vnesti vse podatke, ki jih spletni obrazec zahteva. Namesto pretipkavanja
namestitvene kode jo prilepite (desni gumb miške, Prilepi oz. Paste) v vnosno postavko Namestitvena
koda. Še lažje bo, če kliknete na gumb Prebrskaj pri vnosnem oknu pod besedilom Pot do datoteke
Namestitvena.txt in na disku C v mapi Knjiga7 (če pošiljate namestitveno kodo za paket Knjiga v7)
oziroma Knjiga63 (če pošiljate namestitveno kodo za paket Knjiga v6) poiščete datoteko
Namestitvena.txt ter kliknete na gumb Odpri oz. Open.
Če je namestitvena kdoa pravilna in število vaših namestitev ni večje od števila plačanih namestitev, vam
bo po elektronski pošti v najkrajšem času poslan aktivacijski ključ. S tem boste aktivirali paket Knjiga za
neomejeno uporabo.
Dokler ne aktivirate paketa Knjiga, imate na voljo samo 15 zagonov paketa. Po preteku 15-ih
zagonov paketa ne boste mogli več uporabljati, če ne boste vnesli aktivacijskega ključa. Zato v izogib
možnosti, da do prejema aktivacijskega ključna ne bi mogli uporabljati paketa, pošljite namestitveno
kodo takoj po prvem zagonu!

4. Pomoč v programskem paketu Knjiga.
Glavni vir pomoči pri samem delu je v paketu vgrajena pomoč (v nadaljevanju: pomoč), ki se prikaže na
zaslonu s klikom na opcijo Pomoč oziroma pritiskom tipke F1. Zmeraj se prikaže tisto poglavje v pomoči,
ki se navezuje na trenutno aktivno opcijo v paketu Knjiga.
Pomoč je popolnoma usklajena z vsemi novostmi in popravki v paketu, zato jo uporabite pri vsaki
nejasnosti. Še pred pritiskom tipke F1 oziroma izbiro opcije Pomoč si lahko pomagate tako, da kazalec
miške pomaknete nad element (vnosno okno, padajoči seznam, izbirni gumb itd.), ki vas zanima. Prikaže
se hitri namig, ki v stavku ali dveh pove, čemu je namenjen označeni element.

Drugi, zunanji viri pomoči so:
a) Odgovori na pogosta vprašanja, ki so prisotni na spletni strani v povezavi Pogosta vprašanja
(https://amstar-programi.si/pogosta-vprasanja/). Baza vprašanj in odgovorov nanje se stalno
dopolnjuje.
b) Odgovori na vprašanja po elektronski pošti na naslovu info@amstar.si in po telefonu.
Programski paket Knjiga se stalno prilagaja spremembam zakonodaje, željam uporabnikov in siceršnjim
trendom na področjih, ki jih pokriva. Zato je zelo priporočljivo, da paket Knjiga redno posodabljate.

5. Začetek dela s paketom Knjiga.
Da bi začeli knjižiti s programskim paketom Knjiga, morate upoštevati nekatere začetne napotke. Ti so
opisani v naslednjih podpoglavjih. Pri opisu vsake opcije si oglejte ustrezno poglavje v pomoči.
Izbira zavezanca za knjiženje
V področju Izbira zavezanca za knjiženje morate vnesti podatke o svojem podjetju za določeno
poslovno leto in ga aktivirati za knjiženje. Vnos se opravi v opciji Vnos novega zavezanca, aktiviranje
pa po samem vnosu.
Glavna knjiga
Če je to vaše prvo leto knjiženja s programskim paketom Knjiga v7, morate:
a) Izbrati (vzpostaviti) pravi kontni plan (opcija Kontni plan, Vzpostavi vzorčni kontni plan) in ga po
želji prirediti (npr. vnesti analitične konte) svojim zahtevam in potrebam.
b) V začetno-otvoritveno temeljnico vnesti začetno stanje (več v pomoči v poglavju Primeri knjiženja,
Glavna knjiga, Otvoritvena temeljnica). To se nahaja v bilanci stanja, morate pa vsako postavko v
bilanci stanja razdeliti na ustrezne podpostavke. Otvoritveno temeljnico lahko vnesete tudi kasneje.

•

Če imate več odprtih postavk (neplačanih terjatev oz. obveznosti), morate le-te vnesti
posamezno (in ne v skupnem znesku)1.

•

Knjiženje poteka preko opcije Vnos v Glavni knjigi po načelu "1 temeljnica=1 dokument". Po
shrambi temeljnice je mogoče le-to shraniti še v ustrezno DDV evidenco (če ste v podatkih o
zavezancu v področju Izbira zavezanca določili, da je zavezanec za DDV).

Knjiga prihodkov in odhodkov
Če je to vaše prvo leto knjiženja s programskim paketom Knjiga v6, lahko po želji priredite seznam
postavk (opcija Seznam postavk).
Knjiženje poteka preko opcije Vnos v Knjigi prihodkov in odhodkov po načelu "1 knjižba=1 dokument".
Po shrambi knjižbe je mogoče le-to shraniti še v ustrezno DDV evidenco (če ste v podatkih o zavezancu v
področju Izbira zavezanca določili, da je zavezanec za DDV).
Knjiga ostalih terjatev in obveznosti
V tekoče poslovno leto morate v to evidenco vnesti neplačane račune iz prejšnjega poslovnega leta.
Plačila zanje se namreč knjižijo v tekočem poslovnem letu v knjigi ostalih terjatev in obveznosti. Če ste
že prejšnje leto knjižili v paketu Knjiga v6, je prenos mogoče narediti avtomatsko v opciji Pregled.
Material in zaloge
Vnesti morate začetno stanje zalog. Pri tem pazite, da boste vnesli pravilne podatke o datumu začetnega
stanja ter zalogi (količinsko in cenovno). Vse to naredite v opciji Šifrant kartic, Nova kartica. Prav tako
je smiselno v primeru proizvodnje standardnih izdelkov kreirati normative porabe materiala za
posamezne izdelke (opcija Normativi, Vnos). Če ste prenesli podatke iz prejšnje verzije paketa Knjiga,
pazljivo preverite, ali podatki ustrezajo dejanskemu začetnemu stanju.
Osnovna sredstva
Vnesti morate stanje iz registra osnovnih sredstev.. Pri tem bodite previdni pri vnosu podatkov v opciji
Vnos, zato si preberite ustrezno poglavje v pomoči. Če ste prenesli podatke iz prejšnje verzije paketa
Knjiga, pazljivo preverite, ali podatki ustrezajo dejanskemu začetnemu stanju.

1

Pri vnosu posameznih odprtih postavk pazite, da boste vnašali konkretne podatke iz listin: navedite poslovnega
partnerja, knjigovodsko listino in vezni dokument (ki je enak knjigovodski listini) ter pravi datum izstavitve.

Plače in prispevki
Pred začetkom obračuna plač ali prejemkov na obrazcu REK-2 morate vnesti naslednje:

•

Podatke o zaposlenih oz. prejemnikih dohodka v šifrant zaposlenih (opcija Šifrant zaposlenih v
področju Plače in prispevki).

•
•

Podatke o povprečni plači za aktualni mesec (opcija Šifranti, Prispevne stopnje).
Podatke o lestvici za dohodnino in olajšave (opcija Šifranti, Lestvica za dohodnino in
olajšave).

Fakturiranje
Pred začetkom vnašanja izdanih dokumentov morate vnesti nastavitve davčne blagajne v opciji Davčna
blagajna, Nastavitve davčne blagajne. jPametno je tudi:
a) Vzpostaviti šifrant kartic (vsaj za storitve, če v izdanih dokumentov ne boste navajali porabljenega
materiala oz. prodanih izdelkov ali trgovskega blaga), ni pa obvezno, saj lahko v izdani dokument
vnašate poljubno vsebino, ki ni vezana na šifrant kartic.
b) Ustvariti glavo za tiskanje izdanih dokumentov. Tudi v primeru, ko tiskate na obrazce z že natisnjeno
glavo, morate le-to, čeprav prazno, shraniti (opcija Tiskanje, Oblikovanje glave).
c) Določiti parametre-nastavitve tiskanja in vnosa (opcija Tiskanje, Nastavitve izpisa
dokumentov/delovnih nalogov).
Šifrant poslovnih partnerjev
Šifrant poslovnih partnerjev lahko vzpostavljate sproti. Nekatere evidence zahtevajo vnos poslovnega
partnerja, zato boste (če šifrant ne bo vzpostavljen že v samem začetku) le-tega vzpostavljali sproti.

6. Posodabljanje programskega paketa Knjiga.
Programski paket Knjiga se stalno posodablja v skladu z zakonskimi spremembami, funkcionalnimi
izboljšavami in novostmi. Vzdrževanje paketa vam je omogočeno, če velja pogodba o vzdrževanju in
redno poravnavate obveznosti, izhajajoče iz nje. Vzdrževanje poteka na dva načina:

•
•

Posodobitev neposredno iz paketa Knjiga.
Preko spletne strani www.amstar-programi.si.

Posodobitev neposredno iz paketa Knjiga
Posodobitev najbolj enostavno izvedete tako, da po zagonu paketa v desnem spodnjem delu kliknete na
gumb Posodobi paket Knjiga. Po potrditvi odločitve za posodobitev se izvede preverjanje verzije na
spletni strani (obvezna je aktivna internetna povezava in dovoljenje paketu Knjiga, da dostopa do spletne
strani). Če je na računalniku nameščena verzija istega datuma kot je verzija na spletni strani, morate
odločitev za prenos in namestitev posebej potrditi. Nato se zažene zunanji program za posodabljanje
programskega paketa Knjiga, sam paket Knjiga pa se zapre (in mora ostati zaprt vse do konca postopka
posodabljanja).
Po zagonu zunanjega programa za posodobitev paketa Knjiga morate le še zagotoviti aktivnost internetne
povezave, dovoliti programu Posodobi, da dostopa do spletne strani ter klikniti na gumb Posodobi. Začne
se postopek prenosa in namestitve najnovejše verzije programskega paketa Knjiga. Potek postopka je
prikazan na zaslonu. Ko je postopek dokončan, je mogoče zagnati programski paket Knjiga.
Pozor!
Pogoji za posodobitev programskega paketa Knjiga neposredno iz samega paketa so:

•
•

Aktivna internetna povezava.

•

Dovoljenje paketu Knjiga (program Gk.exe) za dostop do spletne strani www.amstarprogrami.si.

•

Dovoljenje programu za posodabljanje paketa Knjiga (program Posodobi.exe) za dostop do
spletne strani www.amstar-programi.si.

Veljavna namestitvena številka na tem računalniku (če ste prenesli paket Knjiga na drug
računalnik in niste doplačali dodatne namestitve, je namestitev paketa Knjiga na prvotnem
računalniku nelegalna).

Vzdrževanje preko spletne strani
Posodobitev paketa se lahko izvede tudi preko spletne strani www.amstar-programi.si. Za prenos in
namestitev najnovejše verzije paketa Knjiga potrebujete:

•
•
•

Aktivno internetno povezavo.
Veljavno uporabniško ime in geslo.
Veljavno namestitveno številka na tem računalniku (če ste prenesli paket Knjiga na drug
računalnik in niste doplačali dodatne namestitve, je namestitev paketa Knjiga na prvotnem
računalniku nelegalna).

Postopek prenosa najnovejše verzije paketa
1. Odprite spletno stran www.amstar-programi.si.
2. Ko se odpre spletna stran in če še niste prijavljeni s svojim uporaniškim imenom in geslom, v desnem
zgornjem delu zaslona kliknite Prijava, vnesite uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb Prijavi
me.
3. Če je bila prijava uspešna, kliknite na povezavo Prenos desno zgoraj.
4. Z levim gumbom miške kliknite na povezavo KNJIGA6 oz. KNJIGA7. Nato kliknite na gumb Prenesi
v okvirju Knjiga v7 (najnovejša verzija) oziroma Knjiga v6 (najnovejša verzija).
Pozor!
Ne nameščajte preizkusne verzije, če imate na računalniku nameščeno originalno verzijo paketa Knjiga!
Preizkusna verzija namreč povozi vaše podatke!
5. Odpre se okno, kjer določite, da hočete datoteko shraniti na svoj računalnik (kliknite gumb Shrani oz.
Save).
6. Nato je potrebno le še določiti mapo, kamor boste datoteko prenesli. Zaradi hitrejšega iskanja bo
najbolje, da jo prenesete kar v Moje dokumente, lahko pa si ustvaritve svojo mapo za prenesene
datoteke. Pomembno je, da jo shranite nekam, kjer jo boste kasneje zlahka našli.
7. Odprite mapo, kamor ste shranili preneseno datoteko.
8. Dvokliknite na datoteko Knjigav63-zadnjaverzija.exe (Knjigav7-zadnjaverzija.exe). Tako se
bo namestitev pričela.
Pozor!
Če na računalniku, na katerem imate nameščeno originalno verzijo programskega paketa Knjiga,
nimate dostopa do interneta, potrebujete ta dostop in USB ključ na drugem računalniku. V tem primeru
po zgoraj opisanih korakih prenesete na ta računalnik najnovejšo verzijo paketa, nato pa jo prekopirate
na USB ključ. Vtaknete ga v računalnik, kjer imate nameščen paket, dvokliknete na ikono Računalnik,
dvokliknete na ikono, ki predstavlja medij (USB ključ) ter se ravnate po točki 8 tega navodila.

7. Rezervna kopija podatkov
Okvare računalniške opreme, vdor virusov ali napačne poteze uporabnikov so vsakdanji dogodki. Zato je
priporočljivo in smiselno, da po vsakem zaključku dela v paketu Knjiga (npr. ko vnesete večje število
podatkov) naredite rezervno kopijo podatkov.
Pozor!
Če se vam pripeti katera od navedenih nevšečnosti, nimate pa rezervne kopije podatkov, boste morali
vse podatke ponovno vnesti! Zato obvezno in redno delajte rezervne kopije podatkov!
Rezervno kopijo podatkov lahko naredite v samem paketu Knjiga ali s pomočjo drugih programov. Mediji,
ki jih pri tem lahko uporabite, so različni: USB ključi, CD-ji, ZIP-i itd. Priporočamo uporabo USB ključev.
Obstajata dva načina izdelave rezervne kopije podatkov.
Izdelava rezervne kopije znotraj paketa
Odprite področje Rezervna kopija podatkov, izberite opcijo Izdelava rezervne kopije podatkov.
Vložite USB ključ v pogon, določite poslovno leto in zavezanca, za katerega želite izdelati rezervno kopijo
podatkov. Nato izberite še pogon, na katerem bo narejena rezervna kopija (pogon, v katerem je vtaknjen
USB ključ). Nato kliknite na opcijo Začetek kopiranja in kopiranje bo izvedeno. Podatki se stisnejo v ZIP
format in zapišejo na disketo. Postopek ponovite še za ostale zavezance.
Izdelava rezervne kopije izven paketa
Če vodite poslovne knjige več zavezancem in tudi sicer se je pametno odločiti za uporabo USB ključa ali
zunanjega diska. V tem primeru rezervne kopije podatkov ne morete narediti v paketu Knjiga, temveč
zato uporabite zunanji program.
Sledi opis izdelave rezervne kopije na USB ključ, ki je bolj enostavna. Vtaknite USB ključ v računalnik,
odprite Računalnik, dvokliknite na lokalni disk C in označite (levi klik miške) mapo Knjiga7 oziroma
Knjiga63. Pritisnite kombinacijo tipk Control (Ctrl) in C. Nato v seznamu pogonov poiščite USB ključ in
pritisnite kombinacijo tipk Control in V. Kopiranje podatkov se prične. Prekopirajte tudi mapo BDESHARE,
ki jo prav tako najdete na disku C.
Prednost izdelave rezervne kopije podatov izven paketa je, da imate tako na USB ključu (ali zunanjem
disku) podatke za vsa poslovna leta in vse zavezance ter najnovejšo nameščeno verzijo programskega
paketa Knjiga. Če pride do neljube okvare in je treba ponovno namestiti paket Knjiga, je preprosto
vzpostaviti prejšnje stanje:
1. Najprej namestite originalno verzijo po postopku iz začetnih poglavij teh navodil.
2. Nato prekopirajte na disk C vsebino USB ključa (mapo Knjiga7 oziroma Knjiga63 in mapo BDESHARE)
tako, da prepišete vse obstoječe podatke.

8. Licenčna pogodba.
Z namestitvijo originalne verzije programskega paketa Knjiga ste sprejeli licenčno pogodbo.
Licenčna pogodba za uporabo paketa Knjiga
V tej pogodbi so določeni pogoji, pod katerimi vam je dovoljena uporaba programskega paketa Knjiga.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in bernski konvenciji za varstvo književnih in umetniških
del, ki veljajo v Sloveniji, so računalniški programi varovani kot avtorska dela. Kopiranje
programskega paketa Knjiga, razen če je to izrecno dovoljeno s to pogodbo, je zato kršitev avtorskih
pravic. V takem primeru lahko avtor programskega paketa Knjiga ali ustrezna institucija uveljavlja
zoper vas odškodninske zahtevke in pogodbeno kazen, odgovarjate pa tudi za kaznivo dejanje.
Licenčna pogodba v praksi
Z namestitvijo originalne verzije programskega paketa Knjiga na delovni disk ste se zavezali, da:

•
•

Ne boste posojali, prodali, nameščali ali kakor koli reproducirali paketa Knjiga.

•

Se v primeru namestitve na več računalnikov zavedate, da paket Knjiga lahko nameščate le na
računalnike v uporabi lastnega podjetja, nikakor pa ne v uporabi drugega poslovnega subjekta.

•

V primeru odstranitve programskega paketa Knjiga z vašega računalnika brez pisnega privoljenja
avtorja paketa ne boste dali v uporabo drugemu uporabniku.

Boste originalno verzijo s programskim paketom Knjiga namestili na en sam računalnik. Ob
namestitvi na več računalnikov morate doplačati za dodatne namestitve.

