11.6 UPORABA VEČIH RAZLIČNIH TRR-JEV NALOGODAJALCA
11.6.1 Splošno
Pri določenih uporabnikih se pojavlja zahteva, da se za nakazila preko nalogov, ki jih opravlja podjetje,
uporabljajo različni transakcijski računi (obremenitveni TRR oz. TRR nalogodajalca). Kriterij kateri TRR se
bo uporabil predstavljajo različna poslovna področja v katera so uvrščeni posamezni delavci.
Področja lahko predstavljajo projektno skupino v podjetju, stroškovno enoto, produktno enoto ali kakršnokoli
drugo enoto, ki se v konkretnem podjetju uporablja za grupiranje delavcev po nekem ključu.
Uporaba večih TRR-jev nalogodajalca deluje tako, da se pri pripravi nalogov za posamezna področja
uporabljajo različni obremenitveni TRR-ji.

Primer: za delavca A, ki je razvrščen v področje 1, bodo plače, odbitki, krediti, dajatve itd..
nakazani s TRR-A, za delavca B, ki pa je razvrščen v področje 2, pa s TRR-B.

11.6.2 Nastavitev uporabe področij
Uporabo področij se nastavi preko nastavitve Sistem » Nastavitve » Vsebina vnosov -> Splošno tako, da
odkljukate nastavitev Uporablja se šifrant poslovnih področij.

11.6.3 Šifrant področij
Nato je potrebno vnesti šifrant področij. Vnaša se ga preko seznama na Šifranti -> Poslovna področja. Za
vsako področje vnesete 3 mestno šifro in opis področja. V opisu področja lahko posamezne podatke ločite s
podpičjem. Npr: Ime področja; Naslov področja; Poštna številka področja

11.6.4 Vnos dodatnih TRR-jev nalogodajalca
Kadar se področja ne uporabljajo, se kot TRR nalogodajalca uporablja račun, ki je vnešen v ekranu s
podatki o podjetju Podatki za podjetje -> Podatki o podjetju kot številka TRR.
V primeru uporabe večih TRR-jev nalogodajalca, pa je potrebno v istem ekranu vnesti dodatne TRR-je v
polja številka TRR – 2,3 in 4. Zraven vsakega TRR-ja določite še šifro področja na katerem se bo TRR
uporabljal kot nalogodajalec.

11.6.5 Kadrovska evidenca
Za vsakega delavca je potrebno v ekranu Delavci, partnerji » Kadrovska evidenca ustrezno označiti
njegovo pripadnost področju z vnosom ustrezne šifre področja v polje Področje.

11.6.6 Izpis nalogov
Priprava nalogov z vklopljenimi področji se ne razlikuje od priprave običajnih nalogov. Glede na število
uporabljenih področij pa se bo ustvarilo večje število nalogov kot običajno.

