
 

Opis modula Banka 
 
Če vas moti, da morate za šolske položnice urejati še eno bazo učencev, lahko 
svoj program zamenjate  – brez stroškov za nakup novega programa! 

 
Zato smo v LoPolisu pripravili nov modul za obračun položnic z imenom modul 
BANKA, ki dopolnjuje že lepo razvejan sistem LoPolis. V Banki so združeni LoPolisov 
koncept in ažurna baza podatkov s klasičnim, preizkušenim programom za položnice, 
ki ga že dalj časa uporabljajo na nekaj več kot sto šolah. 
 

 Modul Banka je nastal skupaj s podjetjem Vasco. Vasco vsem uporabnikom 
LoPolisa brezplačno podari program za položnice, ki smo ga integrirali v sistem kot 
modul BANKA. Nov uporabnik plača namestitev programa (klasični del) in naprej le 
redno mesečno vzdrževanje (po pogodbi o vzdrževanju).  
 
Podatke za obračun položnic lahko vnaša več oseb (primer: razrednik vnese prijavo 
na športni, kulturni dan, blagajnik vnese odjavo prehrane...). Ker se podatki zbirajo v 
centralni bazi, je dostop do njih z geslom mogoč z različnih lokacij (primer: na šoli 
vnesejo podatke za obračun, na računovodskem servisu pa naredijo obračun, 
izpišejo položnice, vodijo plačila...). 
 

 Moduli, ki se uporabljajo pri obračunu stroškov: 
Matični urad vodi osnovne podatke o učencih. Ta baza je uporabljena tudi za 
izpise dokumentov (redovalnic, obvestil o uspehu, spričeval...) in je zaradi tega 
preverjeno usklajena z zadnjimi učenčevimi podatki. 
Trgovina je namenjena vnosu storitev in dogodkov za obračun stroškov (prehrana, 
odjava prehrane, športni dnevi, obiski kulturnih prireditev...). 
Tiskarna omogoča izpise seznamov učencev pri posameznih storitvah, izpise 
seznamov za odjavljeno prehrano... 
Banka vsebuje vse ostale funkcionalnosti za obračun položnic: 

- vodenje ostalih podatkov o učencu in plačniku (račun plačnika), o načinu 
plačila stroškov; 

- v obračunu prehrane je upoštevano regresiranje (nastavitve za obračun 
prehrane in ostalih stroškov ostanejo shranjene za naslednje obračune); 

- izdelava obračuna in priprava računov; 
- možno je kasnejše popravljanje ali dodajanje računov (postavk na računu); 
- možnost izdelave večih obračunov mesečno;  
- izpis računov na posebne položnice;  
- avtomatsko knjiženje plačil z uvozom prejete datoteke iz zbirnega centra; 
- pripravljeni so vsi izpisi, ki so potrebni za knjiženje; 
- pregled plačanih in neplačanih računov, dolžnikov in opominov;  
- račune lahko učenci poravnajo preko trajnika, program ta plačila poknjiži 

sam; 
- preplačila se avtomatsko preknjižijo in zapirajo zapadle odprte račune. 

 
 Zahteve za delovanje so enake kot za delo s sistemom LoPolis: 

- operacijski sistem MS Windows 98 druga izdaja ali več, 
- nameščen Internet Explorer 5.5. ali višja verzija, 



- nameščen . Net Framework 1.1, 
- začetna namestitev LoPolisa s prednamestitvijo za Tiskarno, 
- računalnik s procesorjem vsaj Pentium 90 MHz in najmanj 128 MB RAM-a. 
 

Za uporabo modula Trgovina je med delom potrebna povezava z Internetom. 
Modul Banka pa odpre lokalni del programa na vašem računalniku. Zato povezava 
z Internetom ni potreba ves čas dela, temveč samo pri povezovanju s podatki v 
bazi LoPolis. 
 
Z novim modulom Banka lahko začnete delati takoj! Če LoPolisa še nimate, vam 
bomo najprej uvozili osnovne podatke, če že imate položnice od podjetja Vasco, pa 
je cena mesečnega najema ustrezno nižja in nimate stroškov z namestitvijo.  
 
 


