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PREDSTAVITEV

miniMAX

Občutek za prihodnost
..miniMAX podjetju Cosmos omogoča uveljavljenje sodobnih konceptov dela računovodij..

Podjetje Cosmos, d. o. o., je eno tistih
ponudnikov računovodskih storitev,
ki se zavedajo vrednosti kakovostne
storitve za njihove stranke. Svoje delo
stalno izboljšujejo v smeri poslovnega
svetovanja, s katerim želijo strankam
pomagati pri doseganju čim boljših
poslovnih rezultatov.
V podjetju Cosmos kot glavni program
za izvajanje računovodske in knjigovodske dejavnosti uporabljajo spletni
program miniMAX. S programom
miniMAX so pričeli delati že leta 2006,
ko so ugotovili, da zaradi opustitve razvoja DOS platforme z obstoječimi programi v prihodnosti ne bodo več mogli izvajati dejavnosti. »Ko smo izvedeli za miniMAX, smo spoznali, da nima
smisla prehajati na okensko okolje,« je povedal Ocvirk in pojasnil: »Končna
postaja so spletne aplikacije. V primerjavi s klasičnimi programi v Windows
okolju je spletna aplikacija miniMAX bolj enostavna, racionalna in omogoča
bistveno boljše povezovanje med udeleženci v računovodskem procesu.«

nutno prek miniMAXa sodelujejo s strankami tudi na tak način, da stranka
sama vnaša prejete in izdane račune ter bančne izpiske. »Prava racionalizacija sodelovanja s strankami in dela v računovodstvu se šele obeta,« je
poudaril Ocvirk. Danes namreč miniMAX uporabljajo pretežno na klasičen
način lokalnega dela s programi, vendar pričakujejo, da bodo tudi stranke
postopoma postale uporabniki miniMAXa. »Pričakujemo, da bo v
letošnjem letu z miniMAXom začelo delati pet strank, lahko pa bi jih tudi
20,« je napovedal Ocvirk. miniMAX namreč omogoča racionalizacijo
poslovanja tudi strankam. Te lahko zmanjšajo materialne stroške z
zmanjšanjem tiskanja ter stroške in porabo časa za obisk računovodje.
Zmanjša se tudi obseg reševanja računovodskih vprašanj ter s tem število
in dolžina telefonskih pogovorov, saj lahko uporabnik sam izvede številne
aktivnosti in ima na voljo sprotne informacije iz poslovanja.
Kot pravi Ocvirk »je miniMAX čudovit za podjetnike z malo knjigovodskega znanja, zato vsem svetujemo, da obiščejo tudi SAOPjeve tečaje osnov
računovodstva.« V primeru, da stranka prevzame vnašanje prejetih
računov, je velika prednost miniMAXa, da računovodji omogoča odpravljanje napačnih vnosov. »Računovodja napake zelo enostavno popravi, saj
prek drevesnega prodiranja oziroma z vrtanjem v globino hitro pride do
problematične temeljnice in popravi napako.«

Racionalizacija računovodskega dela
V podjetju Cosmos so z miniMAXom poenostavili rutinska dela, s čimer so
sprostili čas računovodij za kakovostno delo s podatki njihovih strank. Prihranki časa so veliki, tako pri obračunu plač kot tudi pri knjiženju v glavno
in davčne knjige. »Pri obračunu plač namestitvene aplikacije zahtevajo
mukotrpno delo z nastavitvami za vsak nov obračun,« je povedal Ocvirk.
Za celoten obračun plač je skrbela ena računovodkinja, ki je porabila veliko časa s samimi nastavitvami, preden je sploh lahko začela z delom. Kot
je pojasnil Ocvirk, v miniMAXu izvajanje nastavitev pri novem obračunu
plač ni potrebno, saj se predpisani podatki samodejno osvežujejo.
Pomembno racionalizacijo so dosegli tudi pri obveščanju strank, saj lahko
hitro pripravijo izpise in poročila, ki podjetnikom pomagajo pri znižanju
stroškov, povečanju učinkovitosti izterjave ter preglednosti poslovanja pa
tudi pri poslovanju s finančnimi in državnimi ustanovami.
Dodatne prihranke zagotavlja način dela, ko tudi stranka uporablja miniMAX,
na primer za izstavljanje računov. V tem primeru računovodji ni potrebno
pretipkavati podatkov s papirnega računa, ki ga stranka prinese v
računovodski servis, ampak ga samo pregleda in potrdi. V Cosmosu tre-

SAOP vsem sedanjim in novim naročnikom Računalniških novic nudi mini-MAX v uporabo za obdobje enega leta s 50-odstotnim
popustom.
Na spletni strani "www.minimax.si/rn" označite, da ste naročnik
Računalniških novic in miniMAX boste lahko kar eno leto uporabljali po polovični ceni. Se splača!

»

34

Računalniške novice

Kakovostna podpora povečuje učinkovitost
»miniMAX nam zagotavlja izredno kakovostno komunikacijo s proizvajalcem programa. SAOP sicer ponuja veliko kanalov pomoči, vendar
so vse pomoči na daljavo malo v primerjavi s tem, kar ponuja miniMAX.
Ob težavah nam strokovnjak preko zahteve po pomoči svetuje, ali z
našim dovoljenjem vstopi v zbirko podatkov in odpravi napako. Platforma Windows sicer ponuja možnost določene komunikacije, a je
vse bolj zapleteno kot v miniMAXu. Gre za nov in enostavnejši pristop, ki skrajšuje čas odpravljanja uporabniških problemov.«
Janez Ocvirk, direktor Cosmos, d. o. o.

Povečanje vrednosti računovodskega servisa
Vnašanje podatkov v računovodski sistem še zdaleč ni pravi cilj in poslanstvo računovodskega servisa. »Dejansko ni problem poknjižiti 100
ali 1.000 računov za trgovsko blago. Problem je, ko dobiš dokument,
katerega pravilna obravnava zahteva več znanja,« je povedal Ocvirk. V
večini organizacij torej lahko administrator vnaša rutinske račune,
medtem ko zahtevne računovodske naloge izvaja strokovnjak s
potrebnim znanjem. »miniMAX, nam bo omogočil delovanje, ki bo
ustvarjalo pri stranki in pri nas večji občutek koristnosti, ne pa samo
občutek, da izvajamo sicer nujno potrebne administrativne naloge
brez večje poslovne vrednosti. Na ta način bomo računovodje
strankam pomagale pri poslovanju in opravljali dela, ki jih stranke bolj
cenijo,« je še dejal Ocvirk. V Cosmosu z uporabo miniMAXa tako gradijo sistem kakovostnega sodelovanja s strankami, s katerim bodo pridobili vsi v tej vse preveč površno razumljeni vrednostni verigi.  (P.R.)
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