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1  

IZ VSEBINE DOKUMENTA 

Dokument je namenjen sistemskim integratorjem in razvijalcem, ki želijo v lasten informacijski 

sistem ali namensko aplikacijo (npr. ERP), vključiti rešitev bizBox eKompenzacije in s tem 

nadgraditi informacijski sistem z novimi funkcionalnostmi → procesi bizBox eKompenzacij, 

svojim uporabnikom pa ponuditi nove funkcije v že njim znanem uporabniškem vmesniku. 

Dokument je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov: 

• Konceptualna zasnova rešitve 

V tem sklopu so opisani vsi aspekti rešitve bizBox eKompenzacij (terminologija, 

teoretična izhodišča v procese kompenzacij, vsi procesi in funkcije bizBox eKompenzacij, 

šifranti, stanja in prehodi stanj zapisov ) 

• Error! Bookmark not defined. 

V tem sklopu so opisane integracijske možnosti bizBox eKompenzacij 

 

Dokument se bo sproti nadgrajeval in dopolnjeval.  

 

Za hiter začetek v praktično integracijo bizBox eKompenzacij se predlaga poglavje bizbox 

ekompenzacije – Integracija in se po potrebi uporabi poglavje Konceptualna zasnova rešitve, 

kadar določeni pojmi niso razumljivi. Morebitne napake ali nejasnosti ali nove predloge poglavij 

v dokumentu nam prosim sporočite.  
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2  

UVOD V BIZBOX EKOMPENZACIJE 

bizBox eKompenzacije je rešitev za digitalizacijo kompenzacij na platformi bizBox. Rešitev, kot 
ekosistem sodelovanja s poslovnimi partnerji ponuja celovito podporo zakonsko skladnih 
procesov in verodostojnih podpornih funkcij bizBox eKompenzacij, za enostavno in varno 
zapiranje konkretnih terjatev poslovnega partnerja do njegovih kupcev in konkretnih obveznosti 
poslovnega partnerja do njegovih dobaviteljev, in sicer z uporabo finančnega instrumenta 
bilateralnih (medsebojnih) in verižnih kompenzacij. 

 

Promocijska prezentacija za nove končne stranke bizBox eKompenzacij se nahaja v prilogah tega 

dokumenta. Glej prilogo: eKompenzacije - Promo presentation (End customer).pptx 

 

2.1 KONCEPTUALNA ZASNOVA REŠITVE  

2.1.1 Tipi kompenzacij 

V okviru rešitve bizBox eKompenzacije podpiramo procese na naslednjih tipih 
kompenzacij: 

2.1.1.1 Medsebojna kompenzacija 

Izvedba medsebojne kompenzacije med dvema poslovnima partnerjema oz. 

udeležencema kompenzacije je možna, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• Vzajemnost 

Udeleženca kompenzacije sta drug drugemu hkrati upnika in dolžnika (imata 

eden do drugega hkrati obveznosti in terjatve) 

 

• Istovrstnost 

Terjatvi, ki jih imata eden proti drugemu sta iste vrste in kakovosti (npr. terjatvi 

v denarju) 

 

• Zapadlost 

Terjatvi sta zapadli v plačilo (npr. računa sta zapadla v plačilo) 
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 Ob izpolnjenosti teh pogojev, eden od udeležencev kompenzacije (iniciator 

kompenzacije) pripravi predlog za medsebojno kompenzacijo, drugega pa o tem 

predlogu obvesti. 

 

 
Shematski prikaz izpolnjenosti pogojev za izvedbo medsebojne kompenzacije 

med dvema poslovnima partnerjema, udeležencema kompenzacije: 

 

 

 

 

 
 
Pri medsebojni kompenzaciji sta udeleženca kompenzacije drug drugemu 
hkrati upnika in dolžnika in s tem je krog dolžniško-upniških razmerij sklenjen. 
 
S to vzajemno relacijo med obema udeležencema in ob izpolnjenosti še drugih 
zgoraj naštetih pogojev za medsebojno kompenzacijo lahko poslovna partnerja 
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izvedeta medsebojno kompenzacijo, pri čemer je eden udeleženec 
kompenzacije iniciator, drugega po o tem predlogu obvesti in s tem se lahko 
prične proces vzajemnega potrjevanja kompenzacije. 
 
 

2.1.1.2 Verižna kompenzacija 

Verižno kompenzacijo → Zaključen krog dolžniško-upniških razmerij  med tremi ali več 

poslovnimi partnerji oz. udeleženci kompenzacije lahko izvedejo poslovni partnerji, če so 

pri vsakem udeležencu kompenzacije izpolnjeni naslednji pogoji: 

• Vzajemnost 

Terjatev mora biti vsaj vzajemna med dvema udeležencema kompenzacije  

 

 

• Istovrstnost 

Terjatve med udeleženci kompenzacije so iste vrste in kakovosti (npr. terjatve v 

denarju) 

 

• Zapadlost 

Terjatve morajo biti zapadle v plačilo (npr. račun je zapadel v plačilo) 

 

• Iztožljivost 

Terjatve morajo biti iztožljivi na sodišču 

 

• Likvidnost in resničnost  

Terjatve morajo biti likvidne in resnične 

 

 Ob izpolnjenosti teh pogojev, eden od udeležencev kompenzacije (iniciator 

kompenzacije) pripravi predlog za verižno kompenzacijo, druge pa o tem predlogu 

obvesti.  
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Shematski prikaz izpolnjenosti pogojev za izvedbo verižne kompenzacije med 

tremi ali več poslovnimi partnerji, udeleženci kompenzacije: 

 

 

 

 
 
Pri verižni kompenzaciji je vsak opazovani udeleženec kompenzacije v 
dolžniško-upniškem razmerju samo z njegovima sosednjima udeležencema (ne 
pa tudi z drugimi udeleženci kompenzacije): 
- do naslednjega udeleženca kompenzacije ima obveznost 
- do predhodnega udeleženca kompenzacije ima pa terjatev 
 
S temi relacijami med sosednjimi udeleženci kompenzacije in ob izpolnjenosti 
še drugih zgoraj naštetih pogojev za verižno kompenzacijo lahko udeleženci 
kompenzacije izvedejo verižno kompenzacijo, pri čemer je eden udeleženec 
kompenzacije iniciator, ostale pa o tem predlogu za verižno kompenzacijo 
obvesti in s tem se lahko prične proces vzajemnega potrjevanja kompenzacije. 
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V praksi posamezno podjetje – potencialni udeleženec verižne kompenzacije težko najde verigo 

dolžniško-upniških razmerij med tremi ali več poslovnimi partnerji, med katerimi je tudi sam 

potencialni udeleženec kompenzacije. Zato običajno podjetja, ki želijo inicirati verižne kompenzacije 

za namen ugotovitve ali obstaja veriga dolžniško-upniških razmerij najamejo zunanjo finančno 

agencijo (npr. »Faktoring« agencijo), ki med drugim opravlja in trži storitve analize in iskanja 

dolžniško-upniških razmerij na trgu za vse gospodarske subjekte oz. podjetja. 

 

2.1.2 Deležniki v procesih kompenzacije 

V sklopu procesov, ki so na voljo v bizBox eKompenzacijah lahko deležnike (podjetja) na 

kompenzacijah ločujemo glede na: 

Vlogo podjetja na kompenzaciji 

2.1.2.1 Iniciator kompenzacije  

Gre za udeleženca kompenzacije – podjetje (registrirano v EU), ki je 

pripravilo in objavilo predlog kompenzacije. Z objavo kompenzacije s 

strani iniciatorja kompenzacije se lahko prične proces potrjevanja 

predloga kompenzacij s strani soudeleženih podjetij (udeležencev 

kompenzacije). 

 

Iniciator kompenzacije ima v primerjavi z ostalimi udeleženci 

kompenzacije v procesih na kompenzaciji določene dodatne pristojnosti 

in odgovornosti in s tem funkcionalnosti kot npr.: 

- Kreiranje in objavo predloga kompenzacije 

- Spremljanje zahtevkov za spremembo in zavrnitev kompenzacije, s  

strani ostalih udeležencev kompenzacije 

- Kreiranje novo različice kompenzacije, ki še ni potrjena 

- Pripenjanje dokazil v imenu nečlanov sistema  

- itd. 

 

2.1.2.2 Udeleženec kompenzacije 

Udeleženec kompenzacije je podjetje (registrirano v EU), ki predloga 
kompenzacije ni iniciralo, ampak na kompenzaciji sodeluje kot 
soudeleženo podjetje – udeleženec kompenzacije. Udeležencem 
kompenzacije je predlog kompenzacije viden ob objavi s strani 
iniciatorja. Vsak udeleženec kompenzacije lahko izkaže interes 
sodelovanja na tej kompenzaciji, v obliki:  

▪ potrditve kompenzacije,  

▪ zahteve za spremembo kompenzacije,  

▪ zavrnitve kompenzacije,  

▪ odobritve storna že zaključene (potrjene s strani vseh 
udeležencev kompenzacije). 
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Članstvo podjetja v bizBox eKompenzacijah 

2.1.2.3 Član sistema 

Je podjetje, ki je registrirano v bizBoxu in pooblaščeno za uporabo 

bizBox eKompenzacij. Zahtevek za registracijo podjejta lahko poda 

katerokoli podjetje (katero posluje) naročniški službi ZZI. V sklopu 

postopka registracije podjetje navede osebe (vsaj eno osebo) in predloži 

ustrezno pooblastilo za te osebe (podpis odgovorne osebe v podjetju), s 

katerim pooblašča te osebe za izvajanje/procesiranje kompenzacij na 

tem podjetju v bizBox  eKompenzacijah.  

V sklopu postopka registracije podjetja, to podjetje izbere tudi želeni 

tržni paket od katerega je odvisno, katere funkcije v bizBox  

eKompenzacijah lahko uporabniki, pooblaščeni na tem podjetju v bizBox 

eKompenzacijah tudi izvajajo (npr. Paket – iniciator omogoča 

registriranemu podjetju iniciranje predlogov kompenzacij. Med tem ko 

pa npr. Paket – Udeleženec omogoča samo sodelovanje v procesih 

potrjevanja kompenzacije, ne pa tudi iniciranje kompenzacij). Iniciator 

kompenzacije je vedno član sistema.  

2.1.2.4 Nečlan sistema 

Je podjetje, ki (še) ni registrirano in pooblaščeno za uporabo bizBox 

eKompenzacij, je pa bilo dodano kot udeleženec kompenzacije na vsaj 

eden predlog za kompenzacijo s strani vsaj enega podjetja (člana 

sistema), katero ima pooblastila za iniciranje kompenzacij v bizBox 

eKompenzacijah. Nečlan sistema postane član sistema, ko opravi 

postopek registracije podjetja. Če nečlan iz kakršnegakoli razloga ne želi 

opraviti registracije podjetja v bizBox  eKompenzacijah, lahko iniciator 

še vedno zaključi proces na kompenzaciji, s tem da na kompenzacijo v 

imenu nečlana sistema z dokazili priloži na kompenzacijo ustrezne 

priloge (npr. izjavo o potrditvi kompenzacije ali specifikacijo obveznosti) 

, ki mu jih je posredoval nečlan sistema preko alternativnega kanala za 

obveščanje – npr. preko e-maila. Ko nečlan postane član sistema, ima v 

spletnem vmesniku dostop tudi do vseh kompenzacij, na katerih je 

sodeloval kot nečlan sistema. 

 

 

2.1.3 Kompenzacija – zasnova modela 

V tem poglavju je predstavljena zasnova modela ključnih entitet (in njihove medsebojne 

relacije), ki opisujejo in definirajo kompenzacijo. 

V tem poglavju je predstavljena zasnova modela ključnih entitet (in njihove medsebojne 

relacije), ki opisujejo in definirajo kompenzacijo. Abstrakten model zapisa ene 

kompenzacije in njene lastnosti lahko opišemo na naslednji način: 
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Kompenzacija 1 : 

 Glava kompenzacije 

 Udeleženci kompenzacije: 

Udeleženec kompenzacije 2 : 

Specifikacija obveznosti (Dobaviteljska stran) 3 : 

Specifikacije terjatev (Kupčevska stran) 4 : 

  , 

 

Udeleženec kompenzacije2: 

Specifikacija obveznosti (Dobaviteljska stran) 3 : 

Specifikacije terjatev (Kupčevska stran) 4 : 

 

 , . . . N 

   

 {  N >= 2; če N = 2, potem medsebojna kompenzacija;  če N > 2, potem verižna          

kompenzacija } 

1 Zapis ene kompenzacije je sestavljen iz podatkov, ki spadajo v grupo → glava kompenzacije in podatkov o udeležencih kompenzacije  

2 Zapis o enem udeležencu kompenzacije 

3 Zapis o specifikacijah obveznosti kompenzacije, ki jih ima udeleženec do njegovega dobavitelja (specifikacijo je  pripravil ta 

udeleženec kompenzacije) 

4 Zapis o specifikacijah terjatev kompenzacije, katere terja udeleženec od njegovega kupca (specifikacijo je  pripravil ta udeleženec  

kompenzacije) 

 

V naslednjih podpoglavjih tega poglavja so posamezne entitete zgornjega abstraktnega 

modela zapisa kompenzacije podrobneje predstavljene. 

 

2.1.3.1 Glava kompenzacije 

Kompenzacijo kreira iniciator kompenzacije. Sestavljena je iz t.i. »glave kompenzacije«, 

ki vsebuje informacije, katere so skupne vsem udeležencem kompenzacije. Te 

informacije so ključne za udeležence kompenzacije saj predstavljajo tiste informacije, na 
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podlagi katerih se posamezni udeleženec odloča ali bo v tem predlogu kompenzacije 

sodeloval. Med najpomembnejšimi podatki v glavi kompenzacije so: 

 

• Številka kompenzacije 

Številka, pod katero vodi to kompenzacijo iniciator kompenzacije 

• Datum valute kompenzacije  

Datum  - do kdaj želi iniciator knjižiti kompenzacijo v primeru, da bo ta uspela 

(bo potrjena s strani vseh udeležencev) 

• Znesek kompenzacije in valuta zneska 

Skupni znesek kompenzacije v izbrani valuti, katerega bodo lahko vsi udeleženci 

kompenzacije računovodsko knjižili, v primeru da bo kompenzacija potrjena s 

strani vseh udeležencev, vsak udeleženec pa bo specificiral (vsaj) svoje 

obveznosti v skupni vrednosti tega zneska oz. zneska kompenzacije. 

Kompenzacija vsebuje zraven glave še informacije o vseh udeležencih kompenzacije. V 

primeru, ko imamo na kompenzaciji dva udeleženca govorimo o medsebojni 

kompenzaciji,  če pa je teh udeležencev več kot dva, pa govorimo o verižni kompenzaciji. 

 

2.1.3.2 Udeleženci kompenzacije 

Kompenzacija je opisana kot zaključena veriga (sekvenca) udeležencev kompenzacije. 

Najlažje si to predstavljamo tako, da v krožnico nanizamo udeležence kompenzacije, pri 

čemer je vrstni red udeležencev kompenzacije pomemben - kdo je levi in desni sosed 

opazovanega udeleženca kompenzacije definira relacijo kdo je kupec in kdo je dobavitelj 

opazovanega udeleženca. S tem so dolžniško/upniška razmerje med udeleženci 

kompenzacije natančno definirano. Ta model se uporablja ne glede na tip kompenzacije 

(medsebojna in verižna).  

Zaključena veriga udeležencev pri verižni kompenzacija 
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Obrazložitev zgornje sheme: 

• Če pogledamo udeležence kompenzacije na krožnici v smeri urinega kazalca, 

potem govorimo o zaključenem krogu (sekvenci) obveznosti oz. o dolžniških 

razmerjih udeležencev kompenzacije 

Vsak opazovani udeleženec ima obveznost do njegovega naslednika v verigi. Opazovani 

udeleženec tako predstavlja kupca od naslednika, njegov naslednik pa njegovega 

dobavitelja. Krog je sklenjen, ko zadnji udeleženec dolguje prvemu udeležencu 

kompenzacije. 

 

• Če pogledamo udeležence kompenzacije na krožnici v obratni smeri urinega 

kazalca, potem govorimo o zaključenem krogu (sekvenci) terjatev oz. o upniških 

razmerjih udeležencev kompenzacije 

Vsak opazovani udeleženec ima terjatev do njegovega predhodnika v verigi. Opazovani 

udeleženec tako predstavlja dobavitelja od predhodnika, njegov predhodnik pa 

njegovega kupca. Krog je sklenjen, ko ima zadnji udeleženec terjatev do prvega 

udeleženca kompenzacije. 

 

→ Vsako verižno kompenzacijo tako lahko opišemo kot zaključen krog 

obveznosti ali kot zaključen krog terjatev. Torej ali opišemo kompenzacijo s 

samo obveznostmi ali s samo terjatvami je nepomembno. Pomembno je, da jo 

opišemo z zaključenim krogom ali obveznosti ali terjatev. 

 

Zaključena veriga udeležencev pri medsebojni kompenzaciji 
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Obrazložitev zgornje sheme: 

Kot je razvidno na zgornji shemi lahko pri medsebojni kompenzaciji (enako kot 

pri verižni kompenzaciji) prav tako govorimo o zaključenem krogu obveznosti / 

terjatev. 

• Če pogledamo udeleženca kompenzacije na krožnici v smeri urinega kazalca, 

potem govorimo o zaključenem krogu (sekvenci) obveznosti oz. o dolžniškem 

razmerju dveh udeležencev kompenzacije 

Vsak opazovani udeleženec ima obveznost do njegovega naslednika v verigi. Opazovani 

udeleženec tako predstavlja kupca od naslednika, njegov naslednik pa njegovega 

dobavitelja. Krog je sklenjen, ko zadnji udeleženec dolguje prvemu udeležencu 

kompenzacije. 

• Če pogledamo udeleženca kompenzacije na krožnici v obratni smeri urinega 

kazalca, potem govorimo o zaključenem krogu (sekvenci) terjatev oz. o 

upniškem razmerju dveh udeležencev kompenzacije 

Vsak opazovani udeleženec ima terjatev do njegovega predhodnika v verigi. Opazovani 

udeleženec tako predstavlja dobavitelja od njegovega predhodnika, njegov predhodnik 

pa njegovega kupca. Krog je sklenjen, ko ima zadnji udeleženec terjatev do prvega 

udeleženca kompenzacije. 

 

→ Vsako medsebojno kompenzacijo (enako kot verižno kompenzacijo) tako 

lahko opišemo kot zaključen krog obveznosti ali kot zaključen krog terjatev. 

Torej ali opišemo kompenzacijo s samo obveznostmi ali s samo terjatvami je 
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nepomembno. Pomembno je, da jo opišemo z zaključenim krogom ali 

obveznosti ali terjatev. Iz sheme medsebojne kompenzacije lahko razberemo,  

da je medsebojna kompenzacija samo poseben primer verižne kompenzacije, 

saj sta udeleženca hkrati en drugemu dolžnika kot upnika, še vedno pa gre za 

verigo (sicer samo med dvema udeležencema kompenzacije). 

 

Udeleženec kompenzacije je iz vidika 

članstva v sistemu bizBox eKompenzacije: 

• Član sistema  

• Nečlan sistema, 

vloge podjetja na kompenzaciji pa: 

• Iniciator  

• Udeleženec  

 

pri čemer velja še naslednje: iniciator je vedno samo eden udeleženec kompenzacije in 

je nujno tudi član sistema. Udeleženec kompenzacije pa ni iniciator, lahko pa je tako 

član sistema ali nečlan sistema, v danem trenutku opazovanja. Članstvo udeleženca 

kompenzacije se lahko tudi spremeni, še pred zaključkom procesov na kompenzaciji 

(primer: nečlan sistema je v času objave kompenzacije s strani iniciatorja še bil nečlan 

sistema, potem si je pa še pred zaključkom procesov na kompenzaciji uredil članstvo v 

sistemu in tako postal član sistema, kar pomeni da so mu od tega trenutka dalje na voljo 

funkcionalnosti člana sistema v sistemu). 

 

V sistemu je zaključena veriga udeležencev kompenzacije predstavljena kot lista 

udeležencev kompenzacije, vrstni red v listi pa pomeni: 

• Vsak udeleženec kompenzacije v listi je v dolžniškem razmerju (je dolžnik) s 

naslednikom na listi udeležencev kompenzacije 

• Udeležence, ki je na listi udeležencev kompenzacije nanizan prvi je iniciator 

kompenzacije 

• Udeleženec kompenzacije, ki je na listi udeležencev kompenzacije nanizan 

zadnji, je v dolžniškem razmerju s prvim udeležencem (iniciatorjem) 

→  s temi lastnostmi liste udeležencev kompenzacije je krog dolžniških razmerij 

med udeleženci sklenjen 
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Ključni podatke, ki jih vodimo na nivoju posameznega udeleženca kompenzacije so: 

• Davčna številka podjetja, udeleženca kompenzacije 

• Naziv podjetja, udeleženca kompenzacije 

• Naslov podjetja, udeleženca kompenzacije (ulica, številka pošte, kraj) 

• Država podjetja, udeleženca kompenzacije 

• Kontaktni podatki, udeleženca kompenzacije (e-mail, telefon, faks) 

 

 

 

2.1.3.3  Specifikacija kompenzacije 

Opisu dolga ali obveznosti, ki ga lahko opiše eden udeleženec imenujemo - specifikacija 

kompenzacije.  

Če opazovani udeleženec kompenzacije opiše: 

1) obveznosti (do naslednika v verigi oz. njegovega dobavitelja) pravimo, da je 

udeleženec pripravil (specificiral) - specifikacijo obveznosti, ki jih ima do njegovega 

dobavitelja oz. t.i. Dobaviteljsko specifikacijo 

2) terjatve (do predhodnika v verigi oz. njegovega kupca) pravimo, da je udeleženec 

kompenzacije pripravil (specificiral) – specifikacijo terjatev, ki jih ima do njegovega 

kupca oz. t.i. Kupčevsko specifikacijo. 

 

Ločimo torej dve vrsti specifikacije kompenzacije, in sicer glede na to: 
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kdo? (kateri udeleženec kompenzacije) opisuje kaj? (obveznost ali terjatev)  

 

Ko udeleženec kompenzacije opiše specifikacijo kompenzacije je struktura in način opisa 

specifikacije kompenzacije enaka ne glede na vrsto specifikacije (dobaviteljsko ali 

kupčevsko). Vsako specifikacijo kompenzacije lahko opišemo na dva načina: 

1) S postavkami specifikacije 

Primer:

 
Ena postavka specifikacije se sklicuje na zapadel račun ali dobropis. V primeru, da 

ima postavka pozitiven znesek se sklicujemo na račun, v primeru pa da vnesemo 

negativen znesek pa se sklicujemo na dobropis. Ključne informacije, ki jih vnašamo 

pri eni postavki specifikacije: 

• Številka dokumenta 

Gre za številko računa/dobropisa pri izdajatelju računa/dobropisa 

• Interna številka dokumenta 

Gre za interno številko računa/dobropisa, ki jo vodi udeleženec 

kompenzacije v svojih poslovnih knjigah (če ni izdajatelj računa, se ta 

številka običajno razlikuje od številke pri izdajatelju računa) 

• Datum zapadlosti 

Je datum zapadlosti računa/dobropisa 

• Znesek računa 

Je znesek na tem računu/dobropisu, ki ga želi udeleženec kompenzacije 

kompenzirati 

• Popust 

Predstavlja popust, izražen v procentih na znesek računa, ki se upošteva pri 

znesku, ki ga želi udeleženec kompenzacije kompenzirati 

 

Vsota vseh postavk na opazovani specifikaciji kompenzacije mora biti enak 

skupnemu znesku kompenzacije, ki je naveden v glavi kompenzacije (glej poglavje: 

Glava kompenzacije) 
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2) Specifikacijo kompenzacije navedemo opisno 

Kot alternativni način opisa specifikacije kompenzacije obstaja tudi možnost, da 

vnesemo specifikacijo opisno. Tak način vnosa specifikacije se običajno uporablja, 

kadar sta stranki v nekem pogodbenem razmerju, v kateri je dogovorjeno pogodben 

znesek, ki zapade v plačilu npr. vsak mesec.  

Primer: 

 
 

1) + 2)  Oba načina opisa specifikacije lahko tudi kombiniramo, in sicer da vnesemo tako 

postavke specifikacije in opis. 

+ ) Priloge na specifikaciji kompenzacije 

Na vsako specifikacijo kompenzacije lahko po vnosu pripenjamo poljubno 

število prilog (datotek). Priloge na specifikacije se lahko opcijsko uporabljajo za 

razna dodatna dokazila, ki se nanašajo na specifikacijo kompenzacije (npr. 

kopija računa, pogodbe itd.) 

 

 Opis istega dolžniškega/upniškega razmerja 

S specifikacijo kompenzacije udeleženec kompenzacije opiše: 

• svoj dolg (z dobaviteljsko specifikacijo) do naslednika v verigi 

• svoje terjatve (s kupčevsko specifikacijo) do predhodnika v verigi 
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Vidimo, torej da je opazovani udeleženec kompenzacije v poslovnem odnosu samo s 

svojima sosedoma (sosednjima udeležencema kompenzacije), z ostalimi (udeleženci 

kompenzacije) pa na opazovani kompenzaciji ni v poslovnem odnosu: 

• njegov neposredni naslednik je njegov dobavitelj 

• njegov neposredni predhodnik je njegov kupec 

Opomba: pri medsebojni kompenzaciji sta oba udeleženca en drugemu 

hkrati dobavitelja in kupca na zapadlih obveznostih in terjatvah.  

 

V bizBox eKompenzacijah smo omogočili, da lahko: 

Kupec opiše dolg do dobavitelja z dobaviteljsko specifikacijo, 

dobavitelje pa lahko opiše (ta isti) kupčev dolg - njegovo terjatev, s kupčevsko 

specifikacijo. 

 

Dolg opazovanega udeleženca specificira tako udeleženec, kakor tudi ga lahko 

njegov dobavitelj. Če dolg specificira opazovani udeleženec, to opiše z 

dobaviteljsko specifikacijo, saj specificira dolg do svojega dobavitelja. Če pa ta 

isti dolg udeleženca specificira njegov dobavitelj, pa iz vidika udeleženčevega 

dobavitelja le-ta identificira udeleženčev dolg kot svojo terjatev. Ta isti 

udeleženčev dolg tako lahko specificira kot terjatev, in sicer z kupčevsko 

specifikacijo. 

 

S tem načinom omogočamo vsakemu udeležencu kompenzacije 

»personaliziran« pogled na dolg oz. terjatev, glede na relacijo kupec dobavitelj 

na tem dolgu, katerega opisujemo s to specifikacijo  

kompenzacije. Isti dolg lahko opiše tako kupec kot dobavitelj, saj imata tako 

kupec vse informacije o tem dolgu (npr. račun ali dobropis ali pogodbo). Vsak 

udeleženec kompenzacije ima vedno svojo dobaviteljsko stran in svojo 

kupčevsko stran, katero lahko specificira. 

Vidnost/dostopnost istega dolžniškega / upniškega razmerja 

 

Konkretna specifikacija kompenzacije (dolg/terjatev) je v sistemu  bizbox 

eKompenzacije dostopna/vidna samo sosednjima udeležencema, ki sta v 

poslovnem odnosu kupec/dobavitelj, ne pa tudi drugim udeležencem 

kompenzacije.   

 

Če udeleženec kompenzacije specificira dolg do svojega dobavitelja je ta 

specifikacija vidna samo udeležencu, ki je specificiral in njegovemu dobavitelju. 

Njegovemu dobavitelju je ta specifikacija prikazana na kupčevski strani, saj gre 

iz perspektive udeleženčevega dobavitelja za njegove terjatve, udeležencu, ki pa 

jo je specificiral pa na njegovi dobaviteljski strani, saj gre za udeleženčev dolg do 

dobavitelja. 
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Če  udeleženec kompenzacije specificira terjatve do svojega kupca je ta 

specifikacija vidna samo udeležencu, ki je specificiral in njegovemu kupcu. 

Njegovemu kupcu je ta specifikacija prikazana na dobaviteljski strani, saj gre iz 

perspektive udeleženčevega kupca za njegove obveznosti, udeležencu, ki pa jo 

je specificiral pa na njegovi kupčevski strani, saj gre za udeleženčeve terjatve do 

kupca. 

 

 

Aktualna oz. trenutna specifikacija istega dolžniškega / upniškega razmerja 

 

Če dolg do dobavitelja specificira kupec, v obliki dobaviteljske specifikacije in le-

to objavi do svojega dobavitelja, potem je ta specifikacija trenutno aktualna in 

predstavlja trenutno specifikacijo dolga med tema udeležencema.  

 

Sedaj je dobavitelj (druga stran v tem razmerju) na vrsti, da pregleda to 

specifikacijo in v primeru, da se strinja z njo (običajno preveri ali se navedbe 

računov točni) to specifikacijo potrdi. S potrditvijo specifikacije je dolg med 

tema dvema udeležencema potrjen in po potrditvi ga nobena stran več ne more 

spreminjati na tej različici te kompenzacije. 

V primeru, da se dobavitelj ne strinja s specifikacijo (npr. specifikacija vsebuje 

napačne reference na račun), potem pripravi svojo različico tega istega dolga, in 

sicer v obliki kupčeve specifikacije ter ta njegov popravek  v obliki kupčeve 

specifikacije objavi do svojega kupca. V trenutku, ko dobavitelj objavi svojo 

različico te specifikacije se prvotna specifikacija kupca (ki jo je prvotno objavil) v 

sistemu zavrne, ta dobaviteljeva različica pa postane aktualna. Sedaj je na vrsti 

dobaviteljev kupec, da potrdi popravek. To zavračanje istega dolga z lastnim 

popravkom lahko med dobaviteljem in kupcem traja do trenutka ko eden potrdi 

specifikacijo, ki jo je pripravil drugi. Bistvo tako implementiranega načina 

potrjevanja/zavračanje specifikacije je: 

• Udeleženec kompenzacije ne more samo zavrnit specifikacije, brez 

argumentov. Specifikacija se zavrne implicitno, in sicer tako da 

udeleženec kompenzacije pripravi svojo različico specifikacije, v primeru 

da se ne strinja s partnerjevo specifikacijo. Na ta način v enem koraku 

objavimo popravek specifikacije in s tem dejanjem implicitno zavrnemo 

partnerjevo specifikacijo. Postopek potrditve je tako hitrejši  

• Potrditve specifikacije s strani partnerja, ki ni pripravil specifikacije 

pomeni »de facto« strinjanje s kompletno vsebino specifikacije, ki jo je 

pripravil partner in s tem izničimo efekt morebitnega kasnejših 

nesporazumov na nivoju specifikacije kompenzacije. Tako zavrnitev, kot 

potrditev specifikacije je transparentna obema partnerjema v sistemu.  

 

 

S potrditvijo specifikacije je dolg med tema dvema udeležencema tako potrjen 

in po potrditvi ga nobena stran več ne more spreminjati na tej različici te 

kompenzacije. 
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Prikaz  potencialnega scenarija potrditve specifikacije kompenzacije med dvema 

poslovnima partnerjema 

   

1. Poslovni partner 2 (lastnik specifikacije) objavi specifikacijo dolga do njegovega 

dobavitelja 

 
Specifikacija je sedaj dostopna v sistemu poslovnemu partnerju 2 in poslovnemu partnerju 3 

 

 
 

 

2. Poslovni partner 3 se s specifikacijo ne strinja, zato pripravi svojo različico 

specifikacije in jo objavi 

 

Z objavo specifikacije poslovnega partnerja 3 se specifikacija poslovnega partnerja 2 

samodejno zavrne. Zavrnjena specifikacija poslovnega partnerja 2 in objavljena specifikacija 

poslovnega partnerja 3 je sedaj dostopna v sistemu poslovnemu partnerju 2 in poslovnemu 

partnerju 3 
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3. Poslovni partner 2 se strinja s popravkom specifikacije poslovnega partnerja 3 in 

poslovni partner 2 to namero izrazi tako, da popravek specifikacije potrdi. 

S potrditvijo specifikacije je dolg poslovnega partnerja 2 do poslovnega partnerja 3 in hkrati 

terjatev poslovnega partnerja 3 do poslovnega partnerja 2 dokončno specificiran in potrjen v 

tej različici kompenzacije.  

(glej spodnjo shemo za prikaz situacije pod točko 3.) 
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Poslovni partner 2, če se ne bi strinjal s popravkom specifikacije od poslovnega 

partnerja 3 lahko ponovno objavil novo različico svoje dobaviteljske 

specifikacije. S tem dejanjem bi bil potem poslovni partner 3 v pozicijo, da 

potrdi ali ponovno pripravi popravek specifikacije. To se lahko nadaljujejo 

dokler ena stran ne potrdi specifikacije, ki jo je pripravil drugi partner. Pri 

potrjevanju specifikacije (katerekoli) je bistveno: 

 

Če en poslovni partner pripravi specifikacijo, jo drugi poslovni partner 

potrdi/zavrne in obratno: 

• če kupec pripravi specifikacijo do dobavitelja (dobaviteljsko 

specifikacijo) oz. specificira svojo dobaviteljsko stran, potem jo 

lahko kupčev dobavitelj potrdi/zavrne to specifikacijo na 

dobaviteljevi → kupčevi strani 

•  če dobavitelj pripravi specifikacijo do kupca (kupčevsko 

specifikacijo) oz. specificira svojo kupčevsko stran, potem jo 

lahko dobaviteljev kupec potrdi/zavrne  to specifikacijo na 

kupčevi → dobaviteljski strani 

 

To potrjeno specifikacijo vidi poslovni partner 2 na svoji dobaviteljski strani: 
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To potrjeno specifikacijo vidi poslovni partner 3 pa na svoji kupčevski strani: 
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2.1.4 Ključni procesi v bizBox eKompenzacijah 

Ključni procesi v bizBox eKompenzacijah implementirajo množico zakonsko skladnih 

procesov in podprocesov v življenjskem ciklu kompenzacije. 

Procesi, procesne funkcije in orodja so prilagojene posameznemu udeležencu 

kompenzacije upoštevajoč: 

• njegovo vlogo na kompenzaciji  

(iniciator ali udeleženec kompenzacije), 

• njegovo poslovno relacijo s kupcem in poslovno relacijo z dobaviteljem  

(moj kupec, moj dobavitelj, specifikacija → dobaviteljska stran, specifikacija → 

kupčevska stran) 

• njegovo poslovno zaupnost med njegovim dobaviteljem in med njegovim 

kupcem   

(dosegljivost in vidnost občutljivih podatkov npr. v specifikacijah kompenzacije, 

ki specificirajo dolg med udeležencem in njegovim dobaviteljem je zaupna med 

udeležencem in dobaviteljem in udeležencem in kupcem) 

• njegove preference oz. nastavitve v sistemu 

• njegovim potrebam po zaupnosti določenih informacij na samo uporabnike 

njegovega podjetja 

(interni pogovori na kompenzaciji med uporabniki mojega podjetja, zaznamki 

na kompenzacije oz. zadnji dogovori v zvezi z nadaljnjim delom na kompenzaciji 

med uporabniki na mojem podjetju)  

 

Dejanja, akcije in informacije posameznih udeležencev na opazovani kompenzaciji so 

transparentna in sledljiva vsem udeležencem kompenzacije upoštevajoč poslovna 

razmerja med udeleženci: 

• določena dejanja so vidna samo med udeležencem in njegovim kupcem 

• določena dejanja so vidna samo med udeležencem in njegovim dobaviteljem 

• ključna dejanja (npr. trenutni status udeleženca kompenzacije) so vidna vsem 

udeležencem kompenzacije 

• določena dejanja pa so vidna samo med internimi uporabniki pri udeležencu 

kompenzacije. 

Ključne procese v bizBox eKompenzacijah lahko razdelimo glede na vlogo udeleženca na 

kompenzaciji v naslednje tri skupine procesov: 

• Procesi, funkcije in orodja, ki so na voljo iniciatorju kompenzacije 

• Procesi, funkcije in orodja, ki so na voljo udeležencu kompenzacije, ki ni iniciator 

kompenzacije (udeleženec kompenzacije) 

• Procesi, funkcije in orodja, ki so na voljo vsem udeležencem kompenzacije ne 

glede vlogo na kompenzaciji (iniciator ali udeleženec kompenzacije) 
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2.1.4.1 Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije 

• Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije – iniciator 

V ta sklop procesov uvrščamo procesne funkcije in akcije, katere omogočajo iniciatorju 
kompenzacije upravljati njegove inicirane kompenzacije: 

1. Kreiraj kompenzacijo 

Akcija kreiraj kompenzacijo omogoča članu sistema inicirati novo kompenzacijo v 
sistemu. Vsebinsko nova kompenzacija pomeni: 

• Nova unikatna številka kompenzacije (številka mora biti v sistemu 
unikatna na nivoju podjetja, člana sistema, ki inicira kompenzacijo) 

• Kreira se prva različica kompenzacije s to novo unikatno številko 

Predpogoji: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

 

Podatki: 

Pri kreiranju nove kompenzacije vnesemo naslednje podatke: 

• Odgovorna oseba 

Oseba (z urejenim dostopom v bizBox eKompenzacijah) , kateri je ta 
kompenzacija dodeljena v delo. 

• Številka kompenzacije 

Unikatna številka kompenzacije na nivoju podjetja v sistemu. 

• Datum valute 

Orientacijski datum, do kdaj bi želel iniciator kompenzacije to 
kompenzacijo knjižiti, v primeru da bo potrjena s strani vseh udeležencev. 

• Valuta 

Valuta zneska kompenzacije (Vrednost iz šifranta → Podprte valute 
zneskov). 

• Znesek 

Znesek kompenzacije v izbrani valuti. 

• Udeleženci kompenzacije (2 pri medsebojni ali več kot 2 pri verižni): 

• Podjetje 
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Naziv in davčna številka podjetja, udeleženca kompenzacije.  

Udeleženec kompenzacije je podjetje registrirano v 
katerikoli državi članici EU. Davčna številka, mora biti 
vpisana  v validnem VAT number formatu, ki velja za 
posamezno članico EU. Obstoj in validnost davčne 
številke podjetja iz države članice najlažje preverimo v 
VIES registru: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.
do?selectedLanguage=EN 

 

• Država 

Država podjetja, udeleženca kompenzacije. 

• Mesto 

Mesto/Kraj podjetja, udeleženca kompenzacije. 

• Pošta številka 

Poštna številka podjetja, udeleženca kompenzacije. 

• Naslov 

Naslov podjetja, udeleženca kompenzacije (ulica in hišna št.) 

• E-pošta 

E-mail naslov na katerega udeleženec kompenzacije prejema 
pošto povezano z obdelavo kompenzacije. Priporoča se, da se ta 
podatek vedno navede. Namreč udeleženec kompenzacij, ki ni 
član sistema bo v tem primeru preko sistema samodejno prejel 
sporočilo o tem predlogu kompenzacije, s pozivom k registraciji 
v sistem. (glej tudi »OnBoarding« novega podjetja – udeleženca 
kompenzacij  in pa Nečlan sistema) 

 

Ob uspešnem kreiranju kompenzacije sistem samodejno prepozna vse udeležence, ki še 

niso člani sistema. Udeleženci kompenzacije, ki  niso člani sistema so v spletnem vmesniku 

označeni z ikono vprašaj, kot je prikazano na spodnji sliki: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
OnBoarding#_
OnBoarding#_
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Primer zgornjih podatkov (delni vnosa kompenzacije): 

    

Čarovnik za kreiranje kompenzacije v spletnem vmesniku 

 

 

• Dobaviteljska specifikacija (specifikacija obveznosti do dobavitelja): 

Vnos dobaviteljske specifikacije pri iniciranju kompenzacije je obvezna.  

• Številka specifikacije 

Številka/oznaka te specifikacije obveznosti do dobavitelja. 
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• Opis 

Vnos specifikacije obveznosti do dobavitelja v opisni obliki → 
npr. "Znesek 100,25 EUR po pogodbi št. XYZ". Če vnašamo 
specifikacijo samo opisno, potem postavke specifikacije 
spustimo. Lahko pa vnesemo in opis in postavke specifikacije. 

• Postavke specifikacije (min. 1 postavka specifikacije): 

o Znesek računa 

Znesek iz računa/dobropisa, ki ga želimo kompenzirati. 
Če je znesek >= 0, potem se ta postavka specifikacije 
sklicuje na zapadel račun, če je znesek < 0, pote, se ta 
postavka sklicuje na zapadel dobropis. 

o Odstotek popusta (%) 

Popust na znesek računa/dobropisa izražen 
procentualno. 

o Znesek popusta 

Popust na znesek računa/dobropisa izražen z zneskom. 

o Znesek kompenzacije 

Znesek kompenzacije je od zneska računa/dobropisa 
odštet znesek popusta. 

o Datum zapadlosti 

Datum zapadlosti računa/dobropisa, na katerega se 
navezuje ta znesek postavke specifikacije. 

o Št. dokumenta 

Številka računa/dobropisa pri izdajatelju 
računa/dobropisa na katerega se navezuje ta znesek 
postavke specifikacije. 

o Inetrna št. dokumenta 

Interna številka računa/dobropisa pri podjetju, ki vnaša 
to postavko specifikacije. 

o Tip dokumenta 

Morebitna interna oznaka tipa dokumenta (račun / 
dobropis) – običajno imajo podjetja lasten šifrant teh 
oznak → npr. INV kot kratica za INVOICE. 

   Primer zgornjih podatkov (delni vnosa kompenzacije): 
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Za podrobnejši opis upravljanja specifikacij kompenzacije glej poglavje Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, podpoglavje Upravljanje specifikacij 
kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije 

 

• Kupčevska specifikacija (specifikacija terjatev do kupca): 

Vnos kupčevske specifikacije pri iniciranju kompenzacije ni obvezna. 

• Številka specifikacije 

Številka/oznaka te specifikacije terjatev do kupca. 

• Opis 

Vnos specifikacije terjatev do kupca v opisni obliki → npr. 
"Znesek 200,00 EUR po pogodbi št. ABC". Če vnašamo 
specifikacijo samo opisno, potem postavke specifikacije 
spustimo. Lahko pa vnesemo in opis in postavke specifikacije. 

• Postavke specifikacije (min. 1 postavka specifikacije): 

o Znesek računa 

Znesek iz računa/dobropisa, ki ga želimo kompenzirati. 
Če je znesek >= 0, potem se ta postavka specifikacije 
sklicuje na zapadel račun, če je znesek < 0, pote, se ta 
postavka sklicuje na zapadel dobropis. 

o Odstotek popusta (%) 

Popust na znesek računa/dobropisa izražen 
procentualno. 
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o Znesek popusta 

Popust na znesek računa/dobropisa izražen z zneskom. 

o Znesek kompenzacije 

Znesek kompenzacije je od zneska računa/dobropisa 
odštet znesek popusta. 

o Datum zapadlosti 

Datum zapadlosti računa/dobropisa, na katerega se 
navezuje ta znesek postavke specifikacije. 

o Št. dokumenta 

Številka računa/dobropisa pri izdajatelju 
računa/dobropisa na katerega se navezuje ta znesek 
postavke specifikacije. 

o Inetrna št. dokumenta 

Interna številka računa/dobropisa pri podjetju, ki vnaša 
to postavko specifikacije. 

o Tip dokumenta 

Morebitna interna oznaka tipa dokumenta (račun / 
dobropis) – običajno imajo podjetja lasten šifrant teh 
oznak → npr. INV kot kratica za INVOICE. 

Primer zgornjih podatkov (delni vnosa kompenzacije): 

 

Za podrobnejši opis upravljanja specifikacij kompenzacije glej poglavje Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, podpoglavje Upravljanje specifikacij 
kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije 
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Posledica: 

• Kompenzacija je kreirana v sistemu: 

• Status kompenzacije je V pripravi 

• Stanje vseh udeležencev kompenzacije je V pripravi 

• Stanje vseh vnesenih specifikacij kompenzacije je V pripravi 

 

2. Izbriši kompenzacijo 

Akcija izbriši kompenzacijo omogoča iniciatorju, da iz sistema izbriše 
kompenzacijo, katera je bila predhodno kreirana. Brisanje kompenzacij je 
dovoljeno samo na kompenzacijah, ki še niso bile odprte (objavljene drugim 
udeležencem).  

Predpogoji: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Status kompenzacije je V pripravi 

 

 

Podatki: 
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Pri akciji izbriši kompenzacijo ni potrebno vnesti nobenih dodatnih podatkov.  

Posledica: 

Zapis kompenzacije (udeležencev in specifikacije kompenzacije) se izbrišejo iz 
sistema. 

 

3. Uredi kompenzacijo (pred objavo) 

Akcija uredi  kompenzacijo omogoča članu sistema iniciatorju, da uredi podatke 
na obstoječi 1. različici kompenzaciji, katera še ni bila objavljena do udeležencev.  

Predpogoji: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu V pripravi 

 

Podatki: 

Pri urejanju kompenzacije lahko uredimo vse tiste podatke, ki so nam na voljo pri 
akciji kreiraj kompenzacijo (glej akcijo 1. Kreiraj kompenzacijo, v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije za opis podatkov, ki jih lahko 
urejamo). 
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Pri urejanju kompenzacije se v spletnem vmesniku uporablja enak čarovnik kot 
pri kreiranju kompenzacije (glej zgoraj akcijo 1. Kreiraj kompenzacijo, v poglavju 
Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije za opis podatkov, ki jih 
lahko urejamo). 

 

Posledica: 

• Kompenzacija je posodobljena v sistemu: 

• Status kompenzacije je V pripravi 

• Stanje vseh udeležencev kompenzacije je V pripravi 

• Stanje vseh vnesenih specifikacij kompenzacije je V pripravi 

 

4. Storniraj kompenzacijo (pred objavo) 

Akcija storniraj kompenzacijo omogoča članu sistema iniciatorju, da stornira 
kompenzacijo, ki še ni bila objavljena udeležencem kompenzacije → ni še bila 
odprta in razposlana udeležencem kompenzacije.  

Ta akcija se v praksi uporablja v redkih primerih, saj takšna kompenzacija še ni bila objavljena do 

ostalih udeležencev, kar pomeni, da ostali udeleženci kompenzacije ne vedo za obstoj te 

kompenzacije. Primer uporabe te akcije bi bil npr. da iniciator želi zapreti to številko kompenzacije v 

sistemu, torej ne želi da se ta številka še kadarkoli v prihodnosti uporabi pri kreiranju nove 

kompenzacije (številka kompenzacije mora biti namreč vedno unikatna na nivoju podjetja, 

udeleženca kompenzacije in če bi iniciator namesto storniral,  izbrisal kompenzacijo, bi lahko to 

številko, ki je že bila dodeljena kompenzaciji ponovno uporabil na drugi kompenzaciji). 

Predpogoji: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu V pripravi 
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Podatki: 

Pri akciji Storniraj kompenzacijo (pred objavo) je potrebno navesti razlog za 
storno. 

Posledica: 

• Kompenzacija je posodobljena v sistemu: 

• Status kompenzacije je Storno (pred objavo) 

• Stanje vseh udeležencev, ki niso iniciator kompenzacije je 
(ostane) V pripravi 

• Stanje iniciatorja kompenzacije je Storno 

• Stanje vseh vnesenih specifikacij kompenzacije (ostane) V 
pripravi 

 

5. Odpri in razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo) 

Akcija odpri in razpošlji kompenzacije, omogoča iniciatorju kompenzacije, da 
objavi kompenzacijo vsem udeležencem kompenzacije in s tem dogodkom se 
lahko prične proces potrjevanja te kompenzacije. Po objavi kompenzacije je 
ostalim udeležencem kompenzacije ta kompenzacija tudi prvič dostopna (pred 
objavo je ta kompenzacija dostopna samo iniciatorju kompenzacije).  Akcijo je 
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možno izvesti takoj ali pa v prihodnosti (udeleženec lahko prilagodi datum v 
prihodnosti, kdaj naj sistem samodejno izvede to akcijo v prihodnosti). 

 

Predpogoji: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu V pripravi 

 

 

• Odpri in razpošlji kompenzacijo – Takoj 

Akcija odpri in razpošlji kompenzacijo se izvede takoj oz. na zahtevo  
uporabnika.  

 

• Odpri in razpošlji kompenzacijo - Samodejno (V prihodnosti) 
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Odpiranje in razpošiljanje kompenzacije samodejno (na nivoju sistema) 
in v prihodnosti se uporablja v primerih, ko iniciator želi npr. paketno 
odirati kompenzacije, katerih stanje ustreza določenim predpogojem in 
želi, da se paket kompenzacij, ki izpolnjujejo kriterije vsak dan v sistemu 
samodejno odprejo ob določeni uri v dnevu (brez da bi bilo potrebno pri 
posamezni kompenzaciji ročno klicati akcijo Odpri in razpošlji). 

 

To samodejno odpiranje kompenzacij lahko vsak iniciator omogoči, preko 
nastavitev za razpošiljanje kompenzacij v nastavitvah podjetja: 

 

  

V primeru, da ima podjetje v nastavitvah podjetja nastavljeno samodejno 
odpiranje kompenzacij, potem sistem samodejno izvede odpiranje 
kompenzacije na podlagi nastavljenih kriterijev v nastavitvah za 
razpošiljanje in trenutnih podatkov na kompenzaciji. Glavni kriterij za 
samodejno odpiranje in razpošiljanje kompenzacij predstavlja odmik 
števila dni od datuma valute, ki je naveden na posameznih 
kompenzacijah, ki so trenutno še v statusu V pripravi. Vsebinsko to 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 39/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

pomeni, da iniciator običajno želi, da se kompenzacija samodejno odpre 
nekaj dni pred datumom valute.  

Zakaj je kriterij za odpiranje nekaj dni pred datumom valuto? Datum valute predstavlja 

orientacijski datum, do kdaj želi iniciator kompenzacije knjižiti kompenzacijo, v primeri da 

bo potrjena s strani vseh udeležencev. Ker vemo, da potrebujemo še nekaj časa, da vsak 

udeleženec kompenzacije zaključi vse potrebne procese na tej  kompenzacije, je še 

potrebno upoštevati vsaj nekaj dni, da imajo udeleženci to možnost za zaključek vseh 

procesov tudi na voljo.  

Za samodejno odpiranje kompenzacije mora bit izpolnjen naslednjih 
kriterij: 

 

Datum samodejnega odpiranja kompenzacije =  

Datum valute kompenzacije –   

Nastavitev podjetja: Datum pošiljanja (št. dni pred 

valuto) → vrednost mora biti >= 0, da storitev 

vklopimo 

; 

Sistem vsako minuto nato preverja, pri vseh iniciranih kompenzacijah ali katera 

kompenzacija  izpolnjuje zgornji kriterij za samodejno odprianje: 

Če je Datum samodejnega odpiranja kompenzacije <= 

DANES se bo akcija izvedla še danes; sicer pa se bo 

akcija izvedla na izračunan datum v prihodnosti 
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Pri dejanskem čas odpiranja kompenzacije v izračunanem dnevu 
se upoštevajo še naslednje nastavitve podjetja: 

Ob uri v dnevu: npr. 6 (ob 6h zjutraj) 

Avtomatske obdelave - Ura med: npr. 8 in 19 (med 8h in 19h 

se naj preverja) 

→ Na zgornjem primeru nastavitev se bo akcija izvedla na: 

Datum samodejnega odpiranja kompenzacije, po 6h zjutraj, in 

sicer enkrat med 8 in 19h na izračunan Datum odpiranja 

To storitev samodejnega odpiranja uporabljamo tudi v primeru, 
ko želimo kompenzacije odpirati in razpošiljati paketno ob točno 
določeni uri v dnevu (npr. po 16h, vsak dan). 

Podatki: 

Pri akciji Odpri in razpošlji kompenzacijo – Takoj ni potrebno vnesti nobenih 
podatkov. Če želimo uporabljati akcijo Odpri in razpošlji kompenzacijo - 
Samodejno (V prihodnosti), potem mora imeti podjetje, udeleženca 
kompenzacije, v nastavitvah podjetja, v razdelku - Razpošiljanje imeti to storitev 
vklopljeno (morajo obstajati podatki → vneseni kriteriji za samodejno odpiranje 
in razpošiljanje kompenzacije, kot je opisano zgoraj). 

 

Posledica: 

• Kompenzacija je posodobljena v sistemu: 

• Status kompenzacije je Odprto  

• Status udeleženca kompenzacije → iniciator je Potrjeno 

Iniciator vedno implicitno potrdi kompenzacijo v sklopu akcije odpri in razpošlji. In to iz 

dveh razlogov: 

o ker ni smiselno inicirati kompenzacije, katere iniciator ne bi potrdil 

o da iniciator ne rabi najprej odpreti kompenzacijo, potem v ločeni akciji še 

potrditi (to bi bil nepotreben dodatni korak)  

• Status ostalih udeležencev (ki niso iniciator), je Neprevzeto 

V primeru, da kompenzacija vsebuje nečlane sistema, 
pred odprtjem kompenzacije pa je iniciator 
kompenzacije pri teh nečlanih navedel validne e-mail 
naslove teh nečlanov, potem je sistem z akcijo odpri in 
razpošlji poslal predlog za to kompenzacijo na navedene 
e-maile. V e-mailu je sistem poslal kot priponke 
(vizualizacijo kompenzacije, vizualizacijo potrditve), tako 
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da vsak nečlan prejme na e-mail vse potrebne 
informacije za odločitev ali bo v tej kompenzaciji tudi 
sodeloval. V e-mailu je naveden tudi poziv nečlanu k 
brezplačni registraciji v sistem bizBox eKompenzacije. 

• Status vseh specifikacij kompenzacije, ki jih je pred odpiranjem 
kompenzacije vnesel iniciatorja je Objavljeno 

Te specifikacije kompenzacije so po uspešni izvedbi akcije odpri in razpošlji dosegljive tudi 

iniciatorjevemu kupcu in iniciatorjevemu dobavitelju. 

 

 

6. Kreiraj novo različico kompenzacije (po objavi in pred vzajemno potrditvijo s 
strani vseh udeležencev) 

Akcija kreiraj novo različico kompenzacije omogoča iniciatorju, da kreira novo 
različico kompenzacije te iste številke, in sicer je ta akcija omogočena iniciatorju: 

po tem ko je bila kompenzacija že objavljena (odprta in razposlana – 
status je Odprto), ni pa bila še potrjena s strani vseh udeležencev 
kompenzacij (status kompenzacije še ni Zaključeno).  

Ko je kompenzacija potrjena s strani vseh udeležencev, iniciator namreč več ne more spreminjati 

podatkov na kompenzaciji. 

Vsebinsko se ta akcija uporablja običajno v primeru, ko ima kateri od udeležencev 
željo po spremembi kakšnih podatkov na tej kompenzaciji in to pomeni, da če bo 
sprememba upoštevana s strani iniciatorja, bo po objavi teh sprememb ta 
udeleženec tudi potrdil to kompenzacijo. Običajno iniciator poskuša upoštevati 
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vse zahteve za spremembo kompenzacije, od vseh udeležencev v novi različici 
kompenzacije, če je to možno.  

Primer: 

• Iniciator objavi kompenzacijo v višini 1.000,00 EUR. 

• Eden od udeležencev prevzame kompenzacijo v delo in poda zahtevo za 
spremembo, v kateri navede prošnjo za spremembo zneska na 
kompenzaciji na 990,00 EUR 

• Iniciator to spremembo upošteva in v novi različici kompenzacije 
spremeni znesek na 990,00 EUR 

• Udeleženec, ki je v drugem koraku podal zahtevo za spremembo 
kompenzacije sedaj to kompenzacijo tudi potrdi 

 

Pravila: 

• V primeru, da iniciator kompenzacije, v novi različici kompenzacije 
spremeni katerega od naslednjih ključnih podatkov: 

• Znesek kompenzacije 

• Datum valute  

se proces potrjevanja te kompenzacije začne znova za vse udeležence 
kompenzacije ob objavi nove različice kompenzacije (to pomeni, da se 
stanje vsem udeležencem (razen iniciatorju) na novi različici 
kompenzacije spremeni v Neprevzeto, morebitne specifikacije 
udeležencev, če so morda obstajale v prejšnji različici pa niso več na 
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voljo v tej različici, saj jih je potrebno specificirati na novo zaradi 
spremembe ključnih podatkov ba kompenzaciji). 

• V primeru, da iniciator kompenzacije, v novi različici kompenzacije 
spremeni katerega od udeležencev kompenzacije podatkov, potem se 
vsem udeležencem kompenzacije, ki so bili od teh spremenjenih 
udeležencev v relaciji kupec/dobavitelj  ponastavi proces potrjevanja, 
ostalim se pa ohrani stanje v procesu potrjevanja iz prejšnje različice. 

• V primeru, da iniciator kompenzacije, v novi različici kompenzacije ne 
spremeni nobenega od ključnih podatkov: ne Zneska kompenzacije in 
ne Datum valute in ne katerega od udeležencev kompenzacije, potem 
se vsem udeležencem kompenzacije v novi različici kompenzacije ohrani  
stanje iz prejšnje različice. 

 

Predpogoji: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Zadnja različica kompenzacije je v statusu Odprto 

 

Podatki: 

Pri urejanju kompenzacije lahko uredimo vse tiste podatke, ki so nam na voljo pri 
akciji kreiraj kompenzacijo (glej zgoraj akcijo 1. Kreiraj kompenzacijo, v poglavju 
Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije za opis podatkov, ki jih 
lahko urejamo). 

 

Posledica: 

• Kompenzacija je posodobljena v sistemu: 

• Kreirana je nova različica kompenzacije s status kompenzacije 
Odprto  

• Status udeleženca kompenzacije → iniciator je Potrjeno 

• Status ostalih udeležencev (ki niso iniciator): 

• Če je iniciator v novi različici spremenil enega izmed 
naslednjih podatkov: Datum valute ali Znesek kompenzacije 

o Potem se vsem udeležencem ponastavi proces 
potrjevanja in so vsi v statusu Neprevzeto 
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• Če je iniciator v novi različici spremenil kakšnega od 
udeležencev kompenzacije (dodal/odstranil) ne pa tudi 
Datuma valute in Zneska kompenzacije, potem se vsem 
udeležencem kompenzacije, ki so bili od teh spremenjenih 
udeležencev v relaciji kupec/dobavitelj  ponastavi proces 
potrjevanja in so vsi v statusu Neprevzeto 

o Potem se vsem tem udeležencem ponastavi proces 
potrjevanja in so vsi v statusu Neprevzeto 

o Ostali udeleženci ostanejo v procesu potrjevanja v 
stanju, kot so bili v prejšnji različici kompenzacije  

• Če je iniciator v novi različici ni spremenil Datuma valute in 
ne Zneska kompenzacija in ne nobenega udeleženca 
kompenzacije 

Potem se vsem udeležencem kompenzacije, vključno z 
iniciatorju ohrani stanje v procesu potrjevanja, kot je 
bilo na prejšnji različici kompenzacije 

V primeru, da kompenzacija vsebuje nečlane sistema, 
pred pripravo nove različice kompenzacije pa je iniciator 
kompenzacije pri teh nečlanih navedel validne e-mail 
naslove teh nečlanov, potem je sistem z akcijo nova 
različica kompenzacije poslal novo različico predloga za 
to kompenzacijo na navedene e-maile. V e-mailu je 
sistem poslal kot priponke (vizualizacijo kompenzacije, 
vizualizacijo potrditve), tako da vsak nečlan prejme na e-
mail vse potrebne informacije za odločitev ali bo v tej 
različici kompenzaciji tudi sodeloval. V e-mailu je 
naveden tudi poziv nečlanu k brezplačni registraciji v 
sistem bizBox eKompenzacije. 

• Status vseh specifikacij kompenzacije, ki jih je pred odpiranjem 
kompenzacije vnesel iniciatorja je Objavljeno 

• Če je iniciator v novi različici spremenil enega izmed 
naslednjih podatkov: Datum valute ali Znesek kompenzacije 

o Potem se vsem udeležencem ne prenesejo specifikacije 
iz prejšnje različice kompenzacije 

• Če je iniciator v novi različici spremenil kakšnega od 
udeležencev kompenzacije (dodal/odstranil) ne pa tudi 
Datuma valute in Zneska kompenzacije  

o Potem se vsem tem udeležencem ne prenesejo 
specifikacije iz prejšnje različice kompenzacije  

o Ostali udeležencem  se prenesejo specifikacije iz 
prejšnje različice kompenzacije  
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• Če je iniciator v novi različici ni spremenil Datuma valute in 
ne zneska kompenzacija in ne nobenega udeleženca 
kompenzacije 

Potem se vsem udeležencem prenesejo specifikacije iz 
prejšnje različice kompenzacije 

 

 

7. Zaključi brez potrditve  

Akcija omogoča iniciatorju kompenzacije, da zaključi medsebojno kompenzacijo 
kot uspelo, brez da čaka na potrditev kompenzacije s strani drugega udeleženca 
kompenzacije. V praksi se uporablja termin → Zaključi medsebojno kompenzacijo 
- enostransko. 

Predpogoji in pravila: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Tip kompenzacije je – Medsebojna kompenzacija 

• Drugi udeleženec je v statusu Neprevzeto. Ta pogoj mora biti izpolnjen, 
saj v primeru, če je udeleženec že prevzel kompenzacijo v delo (status 
udeleženca je Prevzeto) je s tem dejanjem izrazil, da želi sodelovati v 
procesu potrjevanja in v tem primeru iniciator ne more zaključiti te 
kompenzacije enostransko, saj je drugi udeleženec kompenzacije jasno 
izkazal interes sodelovanja na tej kompenzaciji 

• Iniciator kompenzacije je odprl in razposlal kompenzacijo. Status 
kompenzacije je Odprto. To pomeni da, je iniciator kompenzacijo objavil 
in s tem je ta kompenzacija vidna, dosegljiva tudi drugemu udeležencu, 
kateri ima sedaj možnost izkazati interes sodelovanja v procesu 
potrjevanja na tej kompenzaciji - udeleženec to stori tako, da 
kompenzacijo vsaj prevzame (njegov status je Prevzeto) 

• Iniciator je pripravil in objavil tako kupčevsko kot dobaviteljsko 
specifikacijo udeleženca kompenzacije (status obeh specifikacij je 
Objavljeno) 
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Podatki: 

Pri akciji zaključi kompenzacijo brez potrditve ni potrebno vnesti nobenih 
dodatnih podatkov. Akcija je v spletnem vmesniku omogočena iniciatorju, ko so 
izpolnjeni zgoraj opisani predpogoji, sicer pa se akcija ne prikaže v spletnem 
vmesniku.  

Posledica: 

• Kompenzacija je v statusu: Za knjiženje 

• Oba udeleženca kompenzacije sta v statusu: Za knjiženje (tako lahko tudi 
udeleženec, ki ni sodeloval v procesu potrjevanja knjiži to enostransko 
zaključeno kompenzacijo, kljub temu da v procesu potrjevanja 
kompenzacije ni sodeloval) 

• Status obeh specifikacij kompenzacij je Potrjeno  
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8. Storniraj kompenzacijo (po objavi in pred vzajemno potrditvijo s strani vseh 
udeležencev) 

Akcija storniraj kompenzacijo (po objavi in preden je morebiti kompenzacija 
potrjena strani vseh udeležencev) uporabi iniciator kompenzacija kadar 
kompenzacija ne more uspeti, iniciator to situacijo identificira nato pa želi 
zaključiti to kompenzacijo kot neuspelo v sistemu ter s tem dejanjem tudi 
zaključiti vse procese na tej kompenzaciji tudi pri ostalih udeležencih 
kompenzacije.  

Akcijo storniraj kompenzacijo torej iniciator uporabi kadar ugotovi, da v procesu 
potrjevanja ni prišlo do vzajemne potrditve s strani vseh udeležencev 
kompenzacije, vsi udeleženci pa so že izkazali svoj interes na kompenzaciji. 

Udeleženci kompenzacije lahko po odprtju kompenzacije izrazijo svojo namero o 
sodelovanju v tej kompenzacije izrazijo na natanko enega od treh različnih 
načinov, s čimer izrazi svojo namero in želeni obliki sodelovanja na tej 
kompenzaciji: 

• Potrdi kompenzacijo 

Udeleženec se strinja s to kompenzacijo in jo zato tudi potrjuje (glej akcijo 
2. Potrdi kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 
Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

• Podaj zahtevo za spremembo kompenzacije 

Udeleženec kompenzacije se pogojno strinja s to kompenzacijo, in sicer 
se bo strinjal v primeru, če bo iniciator na kompenzaciji upošteval želen 
popravek podatkov, ki ga tak udeleženec kompenzacije s to namero 
posreduje iniciatorju (zahtevek je pa viden tudi drugim udeležencem 
kompenzacije) preko t.i. zahtevka za spremembo kompenzacije. V 
zahtevi za spremembo, ki ga poda v pisni obliki navede podatke, katere 
želi da iniciator upošteva pri spremembi te kompenzaciji - npr. "Prosim 
za spremembo zneska kompenzacije na 100,25 EUR" (glej akcijo 4. 
Zahteva za spremembo kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

Iniciator kompenzacije lahko zahtevo za spremembo upošteva tako, da 
kreira novo različico kompenzacije (glej akcijo  6. Kreiraj novo različico 
kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije za opis te akcije). 

Običajno iniciator kompenzacije zbere vse morebitne zahtevke za 
spremembo kompenzacije, preden kreira novo različico kompenzacijo – 
seveda če je možno upoštevati vse zahtevke za spremembo na tej 
kompenzaciji.  

• Zavrni kompenzacijo  

Udeleženec se ne strinja s to kompenzacijo in posledično ne bo 
sodeloval v procesu potrjevanja te kompenzacije. V akciji zavrni 
kompenzacijo navede tudi razlog zavrnitve kompenzacije (glej akcijo 3. 
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Zavrni kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 
Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

 

Akcija storniraj kompenzacijo iniciator torej običajno uporabi, kadar 
kompenzacija ne more uspeti, to pa je: 

• Kadar vsaj eden udeleženec kompenzacije zavrne kompenzacijo  

in/ali 

• Kadar vsaj eden udeleženec poda zahtevo za spremembo kompenzacije, 
teh vseh sprememb pa iniciator ne more upoštevati.  

 

Predpogoji in pravila: 

• Podjetje je člana sistema ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

 

Podatki: 

Pri akciji Storniraj kompenzacijo je potrebno navesti razlog za storno. 
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Posledica: 

• Kompenzacija je v statusu: Storno 

• Udeleženec kompenzacije – iniciator je v statusu Storno in s tem so vsi 
procesi za tega udeleženca na tej kompenzaciji zaključeni 

• Ostali udeleženci kompenzacije (ki niso iniciator) ostanejo v status, kjer 
so bili pred uspešno izvedbo akcije storniraj kompenzacijo. Namreč po 
stornaciji mora še vsak udeleženec "knjižiti" ta storno še pri sebi (glej 
akcijo 6. Storno člena (udeleženca), v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

• Status vseh specifikacij, pri vseh udeležencih kompenzacije ostane takšno 
kakršno je bilo pred uspešno izvedbo akcije storniraj kompenzacijo 

 

• Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije - iniciator v imenu 
nečlana sistema  

V ta sklop procesov spadajo procesne akcije, ki so na voljo iniciatorju, da lahko izvaja 
določene akcije v bizBox eKompenzacijah (katere bi sicer bile na voljo nečlanu sistema, 
če bi se ta včlanil v sistem in postal član sistema) v imenu nečlana sistema. S temi 
akcijami tako omogočamo iniciatorju kompenzacije, da pripelje kompenzacijo do 
zaključka procesov, tudi če so med udeleženci kompenzacije nečlani sistema, ki se iz 
kakršnegakoli razloga ne želijo včlanit sistem. 

Trenutno lahko iniciator v imenu nečlana sistema izvaja le podmnožico procesov, ki so 
sicer na voljo članom sistema. Trenutno je možno v imenu nečlana izvajati omejeno 
število akcij, in sicer tiste, ki omogočajo uspešen zaključek kompenzacije (kompenzacija 
je uspela → vsi udeleženci kompenzacije so potrdili kompenzacijo). 

Vse spodaj navedene akcije, ki so na voljo iniciatorju, da v imenu nečlana sistema izvede 
akcijo operirajo z datotekami oz. prilogami in predstavljajo dokazilo od nečlana, kateri 
želi sodelovati v kompenzaciji na način, da želi kompenzacijo potrditi ter iniciatorju kot 
dokazilo o tej nameri pošlje razna dokazila. Vse priloge na spodnjih akcijah se z uspešno  
izvedbo dodajajo na dobaviteljsko specifikacijo nečlana sistema. Te akcije so iniciatorju 
na voljo v modulu Priloge: 

 

1. Dodaj prilogo na nečlana  

Akcija omogoča iniciatorju kompenzacije, da v imenu nečlana doda več kot 
prilogo oz. datoteko (eno na klic akcije). Priloga se dodaja na nečlanovo 
dobaviteljsko specifikacijo in služi kot dokazilo ali dodatna dokumentacija k  

Akcijo uporabimo kadar nečlana sistema pošlje iniciatorju več kot eno datoteko 
kot dokazila, vse te datoteke se pa vsebinsko navezujejo na eno kompenzacijo, 
na kateri je nečlan sistema udeleženec kompenzacije. 
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Primeri uporabe: 

• Udeleženec, nečlan sistema pošlje iniciatorju dobaviteljsko specifikacijo, 

ločeno v več datotekah. Izjavo, da potrjuje kompenzacijo pa prav tako v 

ločeno datoteki. V tem primeru, dodamo vse priloge, ki so del 

dobaviteljske specifikacije v sistem z uporabo te akcije - dodaj prilogo 

nečlana (za vsako posamično datoteko uporabimo en krat to akcij). Za 

dodajanje priloge, ki pa vsebuje izjavo, da nečlan potrjuje kompenzacije, 

pa na koncu (ko smo že dodali vse datoteke, ki opisujejo dobaviteljsko 

specifikacijo) uporabimo enkrat akcijo – 3. Dodaj potrdilo kompenzacije 

nečlana in objavi njegovo dobaviteljsko specifikacijo, opisano spodaj. 

• Udeleženec, nečlan sistema bi želel na kompenzacijo dodati zraven ene 
datoteke (ki vsebuje dobaviteljsko specifikacijo in izjavo, da potrjuje 
kompenzacijo) še dodatne datoteke priloge, vezane na kompenzacijo 
(npr. pogodbo ali katalog ali scan iz kataloga, dobavnico itd.). V tem 
primeru, dodamo najprej vse te dodatne priloge (vse razen datoteke z 
dobaviteljsko specifikacijo in izjavo o potrditvi kompenzacije) z uporabo 
te akcije - dodaj prilogo nečlana (za vsako posamično datoteko 
uporabimo enkrat to akcij). Na koncu (ko smo vse te priloge že dodali) 
pa uporabimo enkrat akcijo – 3. Dodaj potrdilo kompenzacije nečlana in 
objavi njegovo dobaviteljsko specifikacijo, opisano spodaj 

• Udeleženec, nečlan sistema bi želel na kompenzacijo dodati zraven ene 
datoteke (ki vsebuje samo izjavo, da potrjuje kompenzacijo) še dodatne 
datoteke priloge, vezane na kompenzacijo (npr. pogodbo ali katalog ali 
scan iz kataloga, dobavnico itd.). Dobaviteljsko specifikacijo, pa je že 
namesto nečlana objavil nečlanov dobavitelj in je nečlan ne rabi 
objaviti.   V tem primeru, dodamo najprej vse te dodatne priloge (vse 
razen datoteke ki vsebuje samo izjavo, da potrjuje kompenzacijo) z 
uporabo te akcije - dodaj prilogo nečlana (za vsako posamično datoteko 
uporabimo enkrat to akcij). Na koncu (ko smo vse te priloge že dodali) 
pa uporabimo enkrat akcijo – 2. Dodaj potrdilo kompenzacije nečlana, 
opisano spodaj 

 

Predpogoji in pravila: 

• Podjetje je član sistema in ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je v statusu Neprevzeto ali 
Prevzeto 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je iniciatorju poslal prilogo 
(datoteko) npr. preko drugega kanala za komunikacijo – npr. preko e-
maila 
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Podatki: 

Pri akciji dodaj prilogo na nečlana sistema je potrebno izbrati:  

• Datoteko  

• Kompenzacijo  

• Podjetje – nečlana sistema 

 

Primer uporabe: 

• Udeleženec - iniciator kompenzacije izbere v sistemu modul Priloge 

• Datoteko, ki jo je poslal nečlan sistema, iniciator naloži v modul Priloge, 
preko gumba dodaj 

• Po uspešnem nalaganju priloge, udeleženec – iniciator izbere to prilogo 
in klikne na gumb Poveži 

 

• Prikaže se seznam odprtih kompenzacij, ki vsebujejo nečlane sistema in 
na katere lahko iniciator dodaja priloge 
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•  Na seznamu iniciator poišče kompenzacijo in nečlana ter izbere možnost 
→ Dodaj prilogo nečlana 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je v statusu Prevzeto 

• Priloga se doda kot priponka na dobaviteljsko specifikacijo udeleženca 
kompenzacije - nečlana sistema  

  

2. Dodaj potrdilo kompenzacije nečlana 

Akcijo uporabi iniciator kompenzacije na udeležencu kompenzacije – nečlanu 
sistema, kadar se udeleženec kompenzacije – nečlan sistema strinja s 
kompenzacijo in pa s specifikacijo obveznosti, ki jih ima nečlan do svojega 
dobavitelja. Potrdilo oz. izjavo o strinjanju s kompenzacijo in s specifikacijo pa je 
udeleženec kompenzacije - nečlan sistema poslal iniciatorju v eni datoteki npr. 
preko e-maila. 

Če je nečlan poslal iniciatorju kompenzacije izjavo o strinjanju s 
kompenzacijo v več kot eni datoteki, potem iniciatorju uporabi pred to 
akcijo najprej akcijo dodaj prilogo na nečlana sistema (za vse datoteke, 
razen zadnje). Pri zadnji datoteki pa uporabi to akcijo. 

Predpogoji in pravila: 

• Podjetje je član sistema in ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 
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• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je v statusu Neprevzeto ali 
Prevzeto 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je iniciatorju poslal prilogo 
(datoteko) npr. preko drugega kanala za komunikacijo – npr. preko e-
maila 

• Pred izvedbo akcije s strani iniciatorja mora v sistemu obstajati tudi 
nečlanova dobaviteljska specifikacija, katero pa je v tem primeru pripravil 
in objavil nečlanov dobavitelj. Nečlan je prejel to specifikacijo na svoj e-
mail naslov → poslal mu jo je sistem v sklopu akcije odpri in razpošlji 
kompenzacijo ali v primeru, če je nastala nova različica kompenzacije po 
odprtju prve različice, je nečlan sistema ponovno prejel e-mail s podatki 
o kompenzaciji in obstoju dobaviteljske specifikacije, v primeru, da jo je 
pripravil nečlanov dobavitelj. 

 

Podatki: 

Pri akciji dodaj potrdilo kompenzacije na nečlana sistema je potrebno izbrati:  

• Datoteko  

• Kompenzacijo  

• Podjetje – nečlana sistema 

 

Primer uporabe: 

• Udeleženec - iniciator kompenzacije izbere v sistemu modul Priloge 

• Datoteko, ki jo je poslal nečlan sistema, iniciator naloži v modul Priloge, 
preko gumba dodaj 

• Po uspešnem nalaganju priloge, udeleženec – iniciator izbere to prilogo 
in klikne na gumb Poveži 
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• Prikaže se seznam odprtih kompenzacij, ki vsebujejo nečlane sistema in 
na katere lahko iniciator dodaja priloge 

 

•  Na seznamu iniciator poišče kompenzacijo in nečlana ter izbere možnost 
→ Dodaj potrdilo komp. nečlana 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je v statusu Potrjeno 

• Priloga se doda kot priponka na dobaviteljsko specifikacijo udeleženca 
kompenzacije - nečlana sistema. Vrsta priponke je potrdilo kompenzacije 

• Vse specifikacije nečlana (njegova dobaviteljska stran in kupčevska stran, 
če so obstajale pred izvedbo akcije) so v statusu Potrjeno  

• Če so pred izvedbo te akcije na tej kompenzaciji vsi ostali udeleženci 
kompenzacije že potrdili kompenzacijo, ta udeleženec kompenzacije – 
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nečlan pa je zadnji udeleženec kompenzacije, ki še ni potrdil 
kompenzacije, potem se status kompenzacije spremeni v Zaključeno 
(potrjeno s strani vseh udeležencev kompenzacije)   

 

3. Dodaj potrdilo kompenzacije nečlana in objavi njegovo dobaviteljsko 
specifikacijo 

Akcijo uporabi iniciator kompenzacije na udeležencu kompenzacije – nečlanu 
sistema, kadar se udeleženec kompenzacije – nečlan sistema strinja s 
kompenzacijo. Nečlan je nato pripravil specifikacijo obveznosti do dobavitelja in 
pod specifikacijo je pripisal potrdilo oz. izjavo o strinjanju s kompenzacijo. 
Nečlanovo specifikacijo in pa izjavo o strinjanju s to kompenzacijo je nečlan 
sistema nato poslal iniciatorju v eni datoteki npr. preko e-maila. 

Če je nečlan poslal iniciatorju kompenzacije specifikacijo obveznosti, ki jih 
ima do dobavitelja v ločeni datoteki od izjave o strinjanju s kompenzacijo 
(torej v več kot eni datoteki) ali celo v več kot dveh datotekah, potem 
iniciatorju uporabi pred to akcijo najprej akcijo dodaj prilogo na nečlana 
sistema (za vse datoteke, ki niso potrdilo kompenzacije → izjava o 
strinjanju) in šele na koncu doda datoteko, ki vsebuje izjavo o strinjanju s 
to kompenzacijo z uporabo te akcije.  

 

Predpogoji in pravila: 

• Podjetje je član sistema in ima omogočeno kreiranje kompenzacije v 
sistemu 

• Udeleženec je iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je v statusu Neprevzeto ali 
Prevzeto 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je iniciatorju poslal prilogo 
(datoteko) npr. preko drugega kanala za komunikacijo – npr. preko e-
maila 

 

Podatki: 

Pri akciji dodaj potrdilo kompenzacije na nečlana sistema je potrebno izbrati:  

• Datoteko  

• Kompenzacijo  

• Podjetje – nečlana sistema 
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Primer uporabe: 

• Udeleženec - iniciator kompenzacije izbere v sistemu modul Priloge 

• Datoteko, ki jo je poslal nečlan sistema, iniciator naloži v modul Priloge, 
preko gumba dodaj 

• Po uspešnem nalaganju priloge, udeleženec – iniciator izbere to prilogo 
in klikne na gumb Poveži 

 

• Prikaže se seznam odprtih kompenzacij, ki vsebujejo nečlane sistema in 
na katere lahko iniciator dodaja priloge 

 

•  Na seznamu iniciator poišče kompenzacijo in nečlana ter izbere možnost 
→ Dodaj potrdilo komp. nečlana 
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Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije - nečlan sistema je v statusu Potrjeno 

• Priloga se doda kot priponka na dobaviteljsko specifikacijo udeleženca 
kompenzacije - nečlana sistema. Vrsta priponke je potrdilo kompenzacije 

• Specifikacije nečlana: 

o če je pred izvedbo akcije  obstajala nečlanova kupčevska 
specifikacija, ki jo je objavil njegov kupec pred izvedbo akcije, 
potem se tej spremni status v Potrjeno  

o če je pred izvedbo akcije  obstajala nečlanova dobaviteljska 
specifikacija, ki jo je objavil njegov dobavitelj pred izvedbo akcije, 
potem se tej spremni status v Zavrnjeno, nečlanova različica te 
specifikacije, katero pa je iniciator objavil v sklopu te akcije, pa se 
objavi kot priponka na dobaviteljsko stran pri nečlanu, status 
nečlanove dobaviteljske strani se tako spremeni v Objavljeno 

o če je pred izvedbo akcije  ni obstajala nečlanova dobaviteljska 
specifikacija, ki jo je objavil njegov dobavitelj, potem se v sklopu 
te akcije, nečlanova različica te specifikacije, ki jo dodaja iniciator 
samo objavi kot priponka na dobaviteljsko stran pri nečlanu, 
status nečlanove dobaviteljske strani se tako spremeni v 
Objavljeno 

• Če so pred izvedbo te akcije na tej kompenzaciji vsi ostali udeleženci 
kompenzacije že potrdili kompenzacijo, ta udeleženec kompenzacije – 
nečlan pa je zadnji udeleženec kompenzacije, ki še ni potrdil 
kompenzacije, potem se status kompenzacije spremeni v Zaključeno 
(potrjeno s strani vseh udeležencev kompenzacije)   

 

2.1.4.2 Vloga podjetja na kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) 

V tem sklopu procesov obravnavamo procesne akcije, ki so na voljo udeležencem, ki 
niso inicirali kompenzacije. Procesi pri teh udeležencih kompenzacije se lahko pričnejo 
takoj, ko je kompenzacija odprta s strani inciatorja kompenzacije (glej akcijo 5. Odpri in 
razpošlji kompenzacijo v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije). S tem dejanjem iniciatorja je kompenzacija pri teh udeležencih prvič tudi 
vidna v sistemu. Začetni status udeležencev kompenzacije ob odprtju kompenzacije je 
Neprevzeto, kar vsebinsko pomeni, da je udeležencu kompenzacije ta kompenzacija 
dosegljiva v sistemu, udeleženec pa še ni prevzel kompenzacije v delo, oz. še ni pričel 
procesa potrjevanja kompenzacije. 

V primeru, da kompenzacija vsebuje tudi udeležence kompenzacije, ki niso člani sistema 
le-ti prejmejo z odprtjem kompenzacije - samodejno (na sistemskem nivoju) tudi e-mail 
v katerem se lahko seznanijo o obstoju te kompenzacije. V vsebini e-maila so ključne 
informacije o tej kompenzacije (številka kompenzacije, kdo je iniciator), v priponkah pa 
se nahaja vizualizacija kompenzacije (informacije o udeležencih kompenzacije, 
specifikacije kompenzacije, ki se tičejo udeleženca kompenzacije, prejemnika e-maila) in 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 58/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

pa vizualizacija potrditev kompenzacije (kateri udeleženci so že potrdili kompenzacijo) . 
Več o tem se nahaja v poglavjih: Vizualizacija kompenzacije in »OnBoarding« novega 
udeleženca 

    

• Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije, ki ni iniciator 

1. Prevzemi kompenzacijo 

Akcija prevzemi kompenzacijo omogoča udeležencu kompenzacije prevzem 
kompenzacije v delo in s tem pričetek procesa potrjevanja kompenzacije pri tem 
udeležencu kompenzacije. Namera o prevzemu v delo s strani tega udeleženca je 
v sistemu transparentna vsem udeležencem kompenzacije. Udeleženec 
kompenzacije tako s tem dejanjem sporoča, drugim udeležencem, da bo 
sodeloval v procesu potrjevanja kompenzacije, ali bo kompenzacijo potrdil ali 
zavrnila ali pa zahteval spremembo kompenzacije pa še ni sporočil. Namen tega 
statusa udeleženca, da lahko v miru pripravi tudi vse specifikacije kompenzacije, 
ne pa še tudi objavi teh informacij do ostalih udeležencev kompenzacije. V 
primeru medsebojne kompenzacije, je status drugega udeleženca kompenzacije 
Prevzeto tudi jasen signal, da naj iniciator ne zaključi enostransko te 
kompenzacije, saj želi ta udeleženec kompenzacije v procesu potrjevanja 
sodelovati.   

Udeleženci kompenzacije lahko po odprtju kompenzacije izrazijo svojo namero o 
sodelovanju v tej kompenzacije izrazijo na natanko enega od treh različnih 
načinov, s čimer izrazi svojo namero in želeni obliki sodelovanja na tej 
kompenzaciji: 

• Potrdi kompenzacijo 

Udeleženec se strinja s to kompenzacijo in jo zato tudi potrjuje (glej akcijo 
2. Potrdi kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 
Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

• Podaj zahtevo za spremembo kompenzacije 

Udeleženec kompenzacije se pogojno strinja s to kompenzacijo, in sicer 
se bo strinjal v primeru, če bo iniciator na kompenzaciji upošteval želen 
popravek podatkov, ki ga tak udeleženec kompenzacije s to namero 
posreduje iniciatorju (zahtevek je pa viden tudi drugim udeležencem 
kompenzacije) preko t.i. zahtevka za spremembo kompenzacije. V 
zahtevi za spremembo, ki ga poda v pisni obliki navede podatke, katere 
želi da iniciator upošteva pri spremembi te kompenzaciji - npr. "Prosim 
za spremembo zneska kompenzacije na 100,25 EUR" (glej akcijo 4. 
Zahteva za spremembo kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

Iniciator kompenzacije lahko zahtevo za spremembo upošteva tako, da 
kreira novo različico kompenzacije (glej akcijo  6. Kreiraj novo različico 
kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije za opis te akcije). 

OnBoarding#_
OnBoarding#_
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Običajno iniciator kompenzacije zbere vse morebitne zahtevke za 
spremembo kompenzacije, preden kreira novo različico kompenzacijo – 
seveda če je možno upoštevati vse zahtevke za spremembo na tej 
kompenzaciji.  

• Zavrni kompenzacijo  

Udeleženec se ne strinja s to kompenzacijo in posledično ne bo 
sodeloval v procesu potrjevanja te kompenzacije. V akciji zavrni 
kompenzacijo navede tudi razlog zavrnitve kompenzacije (glej akcijo 3. 
Zavrni kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 
Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije). 

 

Z akcijo prevzemi kompenzacijo so udeležencu kompenzacije prvič tudi na voljo 
funkcije za upravljanje specifikacij (glej poglavje Vloga podjetja na kompenzaciji: 
Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, podpoglavje Upravljanje specifikacij 
kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije za opis teh funkcij). 

 

Predpogoji in pravila: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec ni iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije je v status Neprevzeto 
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Podatki: 

Pri akciji Prevzemi kompenzacijo ni potrebno podati nobenih vhodnih podatkov 
za izvedbo akcije. 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije – akter, ki ni iniciator je v statusu Prevzeto  

 

2. Potrdi kompenzacijo 

Akcija potrdi kompenzacijo, omogoča udeležencu članu sistema, ki ni iniciator 
kompenzacije, da kompenzacijo potrdi. S tem, dejanjem ta udeleženec 
kompenzacije potrjuje to kompenzacijo in v primeru, da bo ta kompenzacija 
potrjena  s strani še preostalih udeležencev kompenzacije, bo ta kompenzacije 
uspela. 

 

Pravila:  

• Stanje udeleženčeve dobaviteljske specifikacije pred izvedbo akcije: 

Pred izvedbo akcije potrdi kompenzacijo mora imeti udeleženec 
kompenzacije (vsaj) kreirano (lahko tudi objavljeno) dobaviteljsko 
specifikacijo, ki je obvezna za izvedbo potrditve kompenzacije (za več 
informacij o upravljanju specifikacij kompenzacij glej poglavje Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, 
podpoglavje Upravljanje specifikacij kompenzacije na nivoju udeleženca 
kompenzacije): 

o V primeru, da je pred izvedbo akcije za udeleženca 
kompenzacije to specifikacijo že vnesel in objavil njegov 
dobavitelj in  

▪ če se udeleženec strinja s to specifikacijo mu ni 
potrebno vnašati ponovno te specifikacije ter lahko 
samo kompenzacijo potrdi. Z akcijo potrdi 
kompenzacijo udeleženec tako tudi potrjuje to 
specifikacijo, ki jo je objavil njegov dobavitelj 

▪ če se udeleženec ne strinja s to specifikacijo, v tem 
primeru pred izvedbo akcije potrdi kompenzacijo, 
kompenzacijo najprej prevzame, da se mu omogočijo 
funkcije urejanja specifikacij, nato pa pripravi in shrani 
svojo različico dobaviteljske specifikacije (status 
specifikacije je V pripravi). Po uspešni akciji potrdi 
kompenzacijo se udeleženčeva različica dobaviteljske 
specifikacije objavi, dobaviteljeva različica na 
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udeleženčevi dobaviteljski strani pa zavrne. Sedaj je na 
vrsti dobavitelj da ta popravek potrdi ali pa on ponovno 
pripravi nov popravek te specifikacije ter ga posreduje 
udeležencu v potrditev 

o V primeru, da pred izvedbo akcije za udeleženca kompenzacije  
specifikacijo ni vnesel in objavil njegov dobavitelj,  

▪ potem mora udeleženec kompenzacije najprej 
kompenzacijo prevzeti (v delo) in vnesti in shraniti 
dobaviteljsko specifikacijo (status specifikacije je V 
pripravi). Nato lahko izvede akcijo potrdi kompenzacijo, 
ki v tem primeru zraven potrditve kompenzacije izvede 
tudi objavo dobaviteljske specifikacije udeleženca do 
njegovega dobavitelja. Sedaj je na vrsti dobavitelj da ta 
popravek potrdi ali pa on pripravi nov popravek te 
specifikacije ter ga posreduje udeležencu v potrditev 

• Stanje udeleženčeve kupčevske specifikacije pred izvedbo akcije: 

Pred izvedbo akcije potrdi kompenzacijo lahko ima udeleženec 
kompenzacije (vsaj) kreirano (lahko tudi objavljeno) kupčevsko 
specifikacijo, ki pa ni obvezna za izvedbo potrditve kompenzacije (za več 
informacij o upravljanju specifikacij kompenzacij glej poglavje Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, 
podpoglavje Upravljanje specifikacij kompenzacije na nivoju udeleženca 
kompenzacije): 

o V primeru, da je pred izvedbo akcije za udeleženca 
kompenzacije to specifikacijo že vnesel in objavil njegov kupec 
in  

▪ če se udeleženec strinja s to specifikacijo mu ni 
potrebno vnašati ponovno te specifikacije ter lahko 
samo kompenzacijo potrdi. Z akcijo potrdi 
kompenzacijo udeleženec tako potrjuje tudi to 
specifikacijo, ki jo je objavil njegov kupec 

▪ če se udeleženec ne strinja s to specifikacijo, v tem 
primeru pred izvedbo akcije potrdi kompenzacijo, 
kompenzacijo najprej prevzame, da se mu omogočijo 
funkcije urejanja specifikacij, nato pa pripravi in shrani 
svojo različico kupčevske specifikacije (status 
specifikacije je V pripravi). Po uspešni akciji potrdi 
kompenzacijo se udeleženčeva različica kupčevske 
specifikacije objavi, kupčeva različica na udeleženčevi 
kupčevski strani pa zavrne. Sedaj je na vrsti kupec da ta 
popravek potrdi ali pa on ponovno pripravi nov 
popravek te specifikacije ter ga posreduje udeležencu v 
potrditev 
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o V primeru, da pred izvedbo akcije za udeleženca kompenzacije  
specifikacijo ni vnesel in objavil njegov kupec,  

▪ potem lahko udeleženec kompenzacije, če želi (ni pa 
nujno) proaktivno vnese tudi kupčevsko specifikacijo. V 
tem primeru mora najprej kompenzacijo prevzeti (v 
delo) in vnesti in shraniti kupčevsko specifikacijo (status 
specifikacije je V pripravi). Nato izvede akcijo potrdi 
kompenzacijo, ki v tem primeru zraven potrditve 
kompenzacije izvede tudi objavo kupčevske 
specifikacije udeleženca do njegovega kupca. Sedaj je 
na vrsti kupec da ta popravek potrdi ali pa on pripravi 
nov popravek te specifikacije ter ga posreduje 
udeležencu v potrditev 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec ni iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije je v status Neprevzeto ali Prevzeto 

• Udeleženec ima vneseno dobaviteljsko specifikacijo (objavil jo je pred 
tem njegov dobavitelj → status specifikacije je Objavljeno. Če temu ni 
tako, potem mora udeleženec najprej prevzeti kompenzacijo v delo in 
kreirati dobaviteljsko specifikacijo ter jo shraniti → status specifikacije je 
V pripravi) 
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Podatki: 

Pri akciji Potrdi kompenzacijo mora imeti udeleženec kompenzacije izpolnjeno 
svojo dobaviteljsko stran specifikacij (če jo je dodal udeleženec, potem je v 
statusu V pripravi, če pa jo je dodal udeleženčev dobavitelj, pa mora biti ta 
objavljena → v statusu Objavljeno).  

Akcijo potrdi kompenzacijo lahko udeleženec izvede takoj, lahko pa prestavi 
izvedbo akcije na čas v prihodnosti. Izvedba akcija potrdi kompenzacijo omogoča 
(podobno kot samodejno odpiranje in razpošiljanje kompenzacij za iniciatorja 
kompenzacije), zakasnitev izvedbe te akcije za kompenzacije, ki izpolnjujejo 
določene kriterije.  

▪ Potrdi kompenzacijo – Takoj 

Akcija potrdi kompenzacijo se izvede takoj ob zahtevi za izvedbo s strani  
uporabnika. 

▪ Potrdi kompenzacijo - V prihodnosti 

Potrditev kompenzacije izvede sistem samodejno (na nivoju sistema) ob 
izračunanem času glede na določene kriterije, kateri morajo biti 
izpolnjeni na kompenzaciji ali pa na izbran datum (slednja opcija je na 
voljo samo preko spletnega vmesnika). 

To samodejno potrjevanje kompenzacij si lahko vsak udeleženec 
kompenzacij omogoči, preko nastavitev za razpošiljanje kompenzacij v 
nastavitvah podjetja ali pa da pri posamezni  kompenzaciji ob izvedbi te 
akcije izbere želeni datum v prihodnosti. 

Možnost izbire izvedbe akcije potrdi kompenzacijo v prihodnosti, na 
nivoju posamezne kompenzacije v spletnem vmesniku 
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Možnost izbire izvedbe akcije potrdi kompenzacijo v prihodnosti glede na 
sistemsko nastavljen odmik od datuma valute kompenzacije 

V primeru, da ima podjetje v nastavitvah podjetja nastavljeno samodejno 
potrjevanje kompenzacij v prihodnosti, potem sistem samodejno izvede 
to akcijo na podlagi nastavljenih kriterijev v nastavitvah za razpošiljanje 
in trenutnih podatkov na kompenzaciji. Glavni kriterij za samodejno 
odpiranje in razpošiljanje kompenzacij predstavlja odmik števila dni od 
datuma valute, ki je naveden na posameznih kompenzacijah, ki so 
trenutno še v statusu Odprto.  

Vsebinsko to pomeni, da udeleženec kompenzacije želi sporočiti drugim 
udeležencem svojo namero o sodelovanju na tej kompenzaciji nekaj dni 
pred datumom valute → namera je potrditev kompenzacije.  

Datum valute predstavlja orientacijski datum, do kdaj želi iniciator 
kompenzacije knjižiti kompenzacijo, v primeru da bo ta potrjena s strani 
vseh udeležencev. Ker vemo, da potrebujemo še nekaj časa, da vsak 
udeleženec kompenzacije zaključi vse potrebne procese na tej 
kompenzacije, je še potrebno upoštevati vsaj nekaj dni, da imajo 
udeleženci to možnost za zaključek vseh procesov tudi na voljo.  

Za samodejno paketno potrjevanje kompenzacij mora biti na 
kompenzacijah izpolnjen naslednjih kriterij: 

 

Datum samodejne potrditve kompenzacije na nivoju udeleženca 

v prihodnosti =  

Datum valute kompenzacije –   
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Nastavitev podjetja: Datum potrjevanja člena (Št. 

dni pred valuto) → vrednost mora biti >= 0, da 

storitev vklopimo; 

Sistem nato vsakih nekaj minut preverja, pri vseh iniciranih kompenzacijah ali katera 

kompenzacija  izpolnjuje zgornji kriterij za samodejno potrditev kompenazcije s strani 

udeleženca kompenzacije: 

Če je Datum samodejne potrditve kompenzacije na 

nivoju udeleženca v prihodnosti <= DANES se bo 

akcija izvedla še danes; sicer pa se bo akcija 

izvedla na izračunan datum v prihodnosti 

Pri dejanskem čas potrditve kompenzacije v izračunanem dnevu 
se upoštevajo še naslednje nastavitve podjetja: 

Ob uri v dnevu: npr. 4 (ob 4h zjutraj) 

Avtomatske obdelave - Ura med: npr. 4 in 20 (med 4h in 20h 

se naj preverja) 

→ Na zgornjem primeru nastavitev se bo akcija izvedla na: 

Datum samodejne potrditve kompenzacije na nivoju udeleženca 

v prihodnosti, po 4h zjutraj, in sicer enkrat med 4 in 20h  

To storitev samodejnega potrjevanja kompenzacije uporabljamo 
tudi v primeru, ko želimo kompenzacije potrjevati paketno ob 
točno določeni uri v dnevu (npr. po 16h, vsak dan). 

 

Posledica: 

• Če je to zadnji udeleženec kompenzacije, ki še ni potrdil kompenzacije 
(ostali pa so že vsi), potem se status kompenzacije spremeni iz Odprto v 
Zaključeno 

• Udeleženec kompenzacije – akter je v statusu Potrjeno  

• Sprememba stanj na specifikacijah udeleženca 

o Vse specifikacije na dobaviteljski / kupčevski strani udeleženca 
akterja, ki jih je pripravil in shranil udeleženec pred izvedbo akcije 
potrdi kompenzacijo (status teh specifikacij je V pripravi) 
preidejo v status Objavljeno: 

▪ Če pred izvedbo akcijo obstaja že objavljena specifikacija 
s strani dobavitelja in / ali kupca se dobaviteljeva / 
kupčevska različica zavrne (status teh specifikacij gre iz 
Objavljeno v Zavrnjno) 

o Vse  specifikacij, na dobaviteljski / kupčevski strani udeleženca 
akterja, ki jih pripravil in objavil udeleženčev kupec in/ali 
dobavitelj, sam udeleženec pa ni pripravil popravka teh 
specifikacij  in se s temi specifikacijami torej strinja 
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▪ Se te specifikacije z akcijo potrdi kompenzacije prav tako 
potrdijo (status specifikacij preide v Potrjeno). 
Udeležencu kompenzacije, ki ta potrjena specifikacija 
predstavlja dobaviteljsko stran, pred to akcijo pa je ta 
udeleženec kompenzacije že potrdil kompenzacijo, 
potem ta udeleženec preide iz statusa Potrjeno v status 
Za knjiženje. 

 

3. Zavrni kompenzacijo 

Akcija zavrni kompenzacijo omogoča udeležencu kompenzacije da transparentno 
izkaže voljo → da te kompenzacije ne bo potrdil, pri tem pa navede razlog 
zavrnitve. 

 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec ni iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije je v status Neprevzeto ali Prevzeto 
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Podatki: 

Pri akciji Zavrni kompenzacijo je potrebno navesti razlog zavrnitve v opisni obliki. 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije – akter je v statusu Zavrnjeno  

Ker kompenzacije sedaj ne more uspeti, saj je vsaj eden udeleženec kompenzacije zavrnil 

kompenzacijo je sedaj na iniciatorju kompenzacije, da tako kompenzacijo stornira ali pa pripravi novo 

različico kompenzacijo, kjer upošteva morebitne razloge za zavrnitev, če je možno. V primeru, da ni 

možno teh sprememb upoštevati iniciator zaključi to kompenzacijo kot neuspelo, in sicer s storno 

akcijo na odprti kompenzaciji. 

 

4. Zahteva za spremembo kompenzacije 

Akcija zahteva za spremembo predstavlja možnost, da udeleženec izrazi zahtevo 
za spremembo kompenzacije (npr. datum valute kompenzacije, znesek 
kompenzacije ipd.) in s tem izkaže pogojno sodelovanje v kompenzaciji, v primeru 
da bo iniciator kompenzacije njegovo spremembo upošteval (s kreiranjem nove 
različice te številke kompenzacije). 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec ni iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije je v status Neprevzeto ali Prevzeto 
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Podatki: 

Pri akciji Zahteva za spremembo kompenzacije je potrebno navesti zahtevek v 
opisni obliki, v katerem navedemo oz. obrazložimo katere podatke naj iniciator 
spremeni na kompenzaciji. 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije – akter je v statusu Zahteva za spremembo  

Ker kompenzacije sedaj ne more uspeti, saj je vsaj eden udeleženec kompenzacije podal zahtevo za 

spremembo kompenzacijo je sedaj na iniciatorju kompenzacije, da tako kompenzacijo stornira ali pa 

pripravi novo različico kompenzacijo, kjer upošteva morebitne zahteve za spremembo, ki jih je podal 

udeleženec kompenzacije, če je to seveda možno upoštevati. V primeru, da ni možno teh sprememb 

upoštevati iniciator zaključi to kompenzacijo kot neuspelo, in sicer s storno akcijo na odprti 

kompenzaciji.  

 

5. Vrni kompenzacijo v prevzeto  

Akcija vrni (kompenzacijo) v prevzeto omogoča udeležencu kompenzacije 
razveljavitev predhodno izvedene akcije zahteva za spremembo kompenzacije 
(glej akcijo 4. Zahteva za spremembo kompenzacije v tem poglavju Vloga podjetja 
na kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis akcije). Akcije se 
lahko uporabi, kadar si udeleženec kompenzacije, navkljub zahtevku za 
spremembo, premisli glede zahtevka in želi to dejanje razveljaviti. To dejanje je 
vidno vsem udeležencem kompenzacije. 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec ni iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusu Odprto 

• Udeleženec kompenzacije je v status Zahteva za spremembo 
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Podatki: 

Pri akciji Vrni v prevzeto ni potrebno navesti nobenih dodatnih podatkov. 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije – akter je v statusu Prevzeto  

 

2.1.4.3 Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije 

V tem sklopu procesov obravnavamo procesne akcije, ki so na voljo vsem udeležencem 
kompenzacij, ne glede na vlogo udeleženca na kompenzacije (je iniciator ali ni iniciator 
kompenzacije). 

• Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije  

1. Spremeni številko kompenzacije 

Spremeni številko kompenzacije je akcija, ki omogoča udeležencu kompenzacije 
kadarkoli v procesu spremeniti svojo interno številko kompenzacije. 

Pravila za številčenje kompenzacij: 
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▪ Številko kompenzacije postavi iniciator kompenzacije pri kreiranju 
kompenzacije.  

▪ Vsak udeleženec kompenzacije ima možnost, da po objavi kompenzacijo 
vodi to kompenzacijo pod svojo lastno številko. Tako da lahko rečemo, da 
ima vsaka kompenzacija iz stališča posameznega udeleženca 
kompenzacije 2 številki: 

• To ki jo postavi iniciator 

• (opcijsko) interno številko kompenzacije 

Ob odprtju kompenzacije je interna številka kompenzacije enaka številki kompenzacije, ki 

jo je postavil iniciator kompenzacije 

 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec kompenzacije – akter je v statusu vsaj Prevzeto  

 

 

Podatki: 

Pri akciji Spremeni številko kompenzacije je potrebno vnesti novo številko 
kompenzacije. 
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Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije uspešno spremeni interno številko 
kompenzacije 

 

Glej tudi poglavje Kalkulator za samodejni izračun nove številke kompenzacije, za 
opis pripomočka, ki je na voljo udeležencem kompenzacije za samodejni izračun 
naslednje proste številke kompenzacije na nivoju tega udeleženca kompenzacije.  

 

2. Spremeni odgovorno osebo kompenzacije 

Akcija omogoča izbor oz. spremembo odgovorne osebe na tej kompenzaciji. 
Odgovorna oseba na kompenzaciji predstavlja osebo pri podjetju udeleženca 
kompenzacije, z urejenim dostopom do aplikacije bizBox eKompenzacije, ki je 
odgovorna za procesno izvedbo te kompenzacije. Odgovorno osebo lahko na 
kompenzaciji tudi kadarkoli spremenimo. 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Če udeleženec kompenzacije – akter ni iniciator kompenzacije, potem 
mora biti ta udeleženec v statusu vsaj Prevzeto 
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Podatki: 

Pri akciji Spremeni odgovorno osebo kompenzacije je potrebno izbrati odgovorno 
osebo kompenzacije. 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije uspešno spremeni odgovorno osebo 
kompenzacije 

 

3. Knjiži kompenzacijo 

Akcija knjiži kompenzacijo omogoča udeležencu kompenzacije (iniciator ali ni 
iniciator), da izvede sklepno dejanje na uspeli kompenzaciji (potrjeni s strani 
vseh udeležencev kompenzacije), po tem ko je udeleženec kompenzacijo potrdil 
in po tem ko ima udeleženec kompenzacije izpolnjene pogoje za knjiženje 
kompenzacije, to je ko ima potrjeno dobaviteljsko specifikacijo kompenzacije. 

 Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Udeleženec kompenzacije je v statusu Za knjiženje 

• Dobaviteljska specifikacija, ki jo je lahko pripravil udeleženec ali pa njegov 
dobavitelj je v statusu Potrjeno 

• Kompenzacija je lahko v statusih Zaključeno ali Za knjiženje 

 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 73/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

Podatki: 

Pri akciji Knjiži kompenzacijo ni potrebno navesti nobenih dodatnih podatkov. 
Akcija lahko izvede udeleženec kompenzacije, ko so izpolnjeni zgoraj navedeni 
predpogoji. 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije je v statusu Knjiženo in s tem dejanjem je 
udeleženec zaključil delo na tej kompenzaciji 

• V primeru, da je pred izvedbo te akcije bil to zadnji udeleženec 
kompenzacije, ki še ni knjižil kompenzacije, ostali udeleženci 
kompenzacije pa so pred tem dejanjem imeli že vsi izpolnjene pogoje za 
knjiženje kompenzacije, kakor tudi so ti ostali že tudi knjižili 
kompenzacijo, potem z uspešno izvedbo te akcije pri udeležencu 
kompenzacije preide tudi kompenzacija v status Knjiženo in s tem so 
tudi vsi udeleženci kompenzacije zaključili vse procese na tej uspešno 
zaključeni kompenzaciji. 

 

4. Predlog za storno  (zaključene kompenzacije) 

Akcija predlog za storno (zaključene kompenzacije – kompenzacijo katero so 
potrdili vsi udeleženci kompenzacije) se uporabi v primeru, ko eden (ali več) 
udeležencev kompenzacije želi iz nekih poslovnih razlogov stornirati 
kompenzacijo, kljub temu da je bila predhodno že potrjena s strani vseh 
udeležencev. Da bi se ta želja lahko uresničila, morajo ta predlog za storno 
potrditi tudi ostali udeleženci kompenzacije, ki so prav tako potrdili 
kompenzacijo. Torej s to akcijo zbiramo potrdila za storno že potrjene 
kompenzacije. 

V sistemu ta akcija istočasno "tekmuje" z akcijo Knjiži kompenzacijo (opisano v 
prejšnji točki). Udeleženci, ki se ne strinjajo s predlogom za storno že vzajemno 
potrjene kompenzacije, enostavno knjižijo kompenzacijo, tisti ki pa se strinjajo s 
stornom pa prav tako izvedejo to akcijo – predlog za storno. Torej akcija predlog 
za storno lahko uspe samo, če vsi preostali udeleženci izvedejo to akcijo, s čimer 
izrazijo voljo, da se s tem dejanjem strinjajo. Iz tega sledi, da če je kateri od ostalih 
udeležencev že knjižil kompenzacijo, potem ni smiselno uporabiti te akcije, saj 
storno ne more uspeti. V primeru, da pride to te situacije – da je kateri od 
preostalih udeležencev kompenzacije v že v statusu Knjiženo ali pa da knjiži 
kompenzacijo po tem, ko je neki udeleženec kompenzacije podal predlog za 
storno, potem je smiselno da ta udeleženec kompenzacije razveljavi svoj predlog 
za storno (to lahko stori z akcijo 6. Vrni v potrjeno, ki je opisana v tem poglavju v 
točki 6) in vseeno knjiži kompenzacijo tudi pri sebi. 

 

 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 74/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Kompenzacija je lahko v statusih Zaključeno in Za knjiženje  

• Udeleženec kompenzacije je v statusu Potrjeno ali Za knjiženje 

 

 

Podatki: 

Pri akciji Predlog za storno kompenzacije ni potrebno navesti nobenih dodatnih 
podatkov. Akcija lahko izvede udeleženec kompenzacije, ko so izpolnjeni zgoraj 
navedeni predpogoji. 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije je v statusu Predlog za storno 

• V primeru, da je pred izvedbo te akcije bil to zadnji udeleženec 
kompenzacije, ki še ni podal oz. potrdil predloga za storno 
kompenzacije, ostali udeleženci kompenzacije pa so pred tem dejanjem 
imeli že to storili (vsi ostali udeleženci kompenzacije so v statusu 
Predlog za storno, potem z uspešno izvedbo te akcije pri udeležencu 
kompenzacije preide tudi kompenzacija v status Storno in s tem je 
predlog za storno kompenzacije tudi uspel. Vsak udeleženec še sedaj le 
"knjiži" ta storno pri sebi z uporabo akcijo 5. Storno člena (opisano v 
naslednji točki tega poglavja) in s slednjim - sklepnim dejanjem je 
udeleženec kompenzacije tudi zaključil vse procese na tej kompenzaciji. 
V primeru, da predlog za storno ne more uspeti, ker je vsaj eden izmed 
preostalih udeležencev kompenzacije že knjižil kompenzacijo, potem ta 
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udeleženec lahko uporabi akcijo 6. Vrni v potrjeno, ki je opisana v tem 
poglavju v točki 6, da razveljavi predlog za storno. 

 

5. Storno člena  

Akcijo storno člena uporabi udeleženec kompenzacije, kadar je kompenzacija bila 
stornirana: 

• kot posledica stornacije odprte kompenzacije s strani iniciatorja → glej 

akcijo 8. Storniraj kompenzacijo (po objavi in pred vzajemno potrditvijo s 

strani vseh udeležencev) v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 

Iniciator kompenzacije, v podpoglavju Upravljanje kompenzacije na 

nivoju udeleženca kompenzacije – iniciator. V tem primeru, iniciatorju 

kompenzacije ni potrebno še posebej uporabiti akcije Storno člen, saj se 

iniciator preide v status Storno (kar je posledica te akcije Storno člen 

katero opisujemo v tem poglavju) kar z akcijo 8. Storniraj kompenzacijo 

(po objavi in pred vzajemno potrditvijo s strani vseh udeležencev) 

ali 

• kadar je uspel predlog za storno že zaključene kompenzacije →  glej 

akcijo 4. Predlog za storno  (zaključene kompenzacije) v tem poglavju. 

 

Predpogoji 

• Podjetje je član sistema  

• Kompenzacija je v statusu Storno  

• Udeleženec kompenzacije ni v statusu Storno 
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Podatki: 

Pri akciji Storno člena je potrebno navesti opis/razlog za storno.  

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije je v statusu Storno in s tem je ta udeleženec 
zaključil vse procese na kompenzaciji, ki je bila neuspešna (ni bila 
potrjena) in s tem stornirana. 

 

6. Vrni v potrjeno 

Akcija vrni (kompenzacijo) v potrjeno se uporabi, kadar po tem ko je udeleženec 
kompenzacije podal predlog za storno že potrjene kompenzacije (kompenzacija 
je bila potrjena s strani vseh udeležencev kompenzacije – zaključena 
kompenzacija), predlog za storno ne more uspeti (saj npr. vsaj eden od 
udeležencev je že knjižil kompenzacijo ali pa se s predlogom za storno ne strinja) 
in se bo ta kompenzacija vseeno knjižila kot uspela, pri vseh udeležencih 
kompenzacije kompenzacijo (glej akcijo 4. Predlog za storno  (zaključene 
kompenzacije), v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali 
Udeleženec kompenzacije v podpoglavju Upravljanje kompenzacije na nivoju 
udeleženca kompenzacije, za opis akcije). 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  
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• Udeleženec je iniciator ali ni iniciator kompenzacije  

• Kompenzacija je v statusih: Zaključeno ali Za knjiženje 

• Udeleženec kompenzacije je v statusu Predlog za storno 

 

Podatki: 

Pri akciji vrni (kompenzacijo) v potrjeno ni potrebno vnesti nobenih dodatnih 
podatkov. 

 

Posledica: 

• Udeleženec kompenzacije – akter je v statusu Potrjeno ali Za knjiženje (v 
slednji status se vrne, če ima pred izvedbo akcije potrjeno dobaviteljsko 
specifikacijo → status dobaviteljske specifikacije je Potrjeno) 

Ostali udeleženci so vsaj v statusu Potrjeno (lahko pa tudi v Za 
knjiženje in Knjiženo) 

• Kompenzacija je v statusu Zaključeno ali Za knjiženje 

 

7. Seznami kompenzacij  

Funkcionalnost - Seznami kompenzacij omogočajo udeležencem kompenzacije 
listanje kompenzacij, na podlagi izbranih pogojev udeleženca kompenzacij. V 
spletnem vmesniku bizBox eKompenzacij je na voljo več različnih seznamov, do 
iste kompenzacije je po možno priti preko različnih seznamov kompenzacij.  
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Vsi seznami kompenzacij imajo enako tabelarično strukturo (enake stolpce in 
zalogo enako zalogo vrednosti v posameznih stolpcih): 

 

Razlike med posameznimi – izvedenimi seznami so kvečjemu v možnostih 
filtriranja seznama. 

 

▪ Za nadaljnje  delo 

Seznam - Za nadaljnje delo je poseben seznam kompenzacij, na katerem 
so zbrane tiste kompenzacije na katerih je potrebno z naše strani → s 
strani udeleženca kompenzacije kaj narediti (izvesti določeno procesno 
akcijo), da bi ta kompenzacija lahko prešla v zaključno stanje (kot uspela 
→ Knjiženo ali kot neuspela → Storno). Ta seznam je še posebej primeren 
za uporabnike, ki so navajeni na » task-orineted « način dela, saj je preko 
tega seznama, ki je dosegljiv z enim klikom povsod v spletnem vmesniku 
možno dobiti takoj odgovor na vprašanje: »Koliko kompenzacij imam še 
odprtih v sistemu oz. je z moje strani potrebno kaj narediti?«. Z 
upravljanjem procesnih funkcij na posameznih kompenzacijah lahko tako 
samo preko tega seznama upravljamo vse svoje kompenzacije. Ko je ta 
seznam prazen vemo, da imamo trenutno vso delo na kompenzacijah 
opravljeno. 
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▪ Vse 

Seznam - Vse prikazuje vse kompenzacije udeleženca kompenzacije v 
sistemu. 

 

  

▪ V pripravi 

Seznam – V pripravi prikazuje kompenzacije na katerih je udeleženec 
kompenzacije iniciator kompenzacije, kompenzacije pa so še statusu V 
pripravi (niso še odprte in objavljene). 
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 Status udeleženca 

• Neprevzeto 

Seznam – Status udeleženca – Neprevzeto prikazuje 
kompenzacije na katerih  udeleženec kompenzacije ni iniciator 
kompenzacije, kompenzacije pa še ni prevzel (v delo). 

 

Kompenzacije katere so trenutno Neprevzete, akcija potrdi pa se bo samodejno izvedla v 

prihodnosti so na seznamu kompenzacij označene z ikono – zelena kljukica ob številki 

kompenzacije  

• Prevzeto 

Seznam – Status udeleženca – Prevzeto prikazuje kompenzacije 
na katerih  udeleženec kompenzacije ni iniciator kompenzacije, 
kompenzacijo pa je prevzel (v delo). 
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Kompenzacije katere so trenutno Prevzete, akcija potrdi pa se bo samodejno izvedla v 

prihodnosti so na seznamu kompenzacij označene z ikono – zelena kljukica ob številki 

kompenzacije  

• Potrjeno 

Seznam – Status udeleženca – Potrjeno prikazuje kompenzacije 
na katerih je  udeleženec kompenzacije kompenzacijo potrdil 
(udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 
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• Zahteva za spremembo 

Seznam – Status udeleženca – Zahteva za spremembo prikazuje 
kompenzacije na katerih  udeleženec kompenzacije ni iniciator 
kompenzacije, je pa podal zahtevo za spremembo kompenzacije. 

 

• Zavrnjeno 

Seznam – Status udeleženca – Zavrnjeno prikazuje kompenzacije 
na katerih  udeleženec kompenzacije ni iniciator kompenzacije, 
kompenzacijo pa je zavrnil (je ne bo potrdil). 
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• Za knjiženje 

Seznam – Status udeleženca – Za knjiženje prikazuje 
kompenzacije na katerih je  udeleženec kompenzacije v stanju za 
knjiženje (udeleženec kompenzacije je lahko na teh 
kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 
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• Knjiženo 

Seznam – Status udeleženca – Knjiženo prikazuje uspele 
kompenzacije katere je  udeleženec kompenzacije že knjižil in s 
tem zaključil vse procese na teh kompenzacijah  (udeleženec 
kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah iniciator ali pa ni 
iniciator kompenzacij). 

 

• Predlog za storno 

Seznam – Status udeleženca – Predlog za storno prikazuje 
kompenzacije na katerih je  udeleženec kompenzacije podal 
predlog za storno že zaključene (potrjene s strani vseh 
udeležencev kompenzacije).  Udeleženec kompenzacije je lahko 
na teh kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij. 
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• Storno 

Seznam – Status udeleženca – Storno prikazuje neuspele 
kompenzacije na katerih je  udeleženec kompenzacije zaključil 
vse procese in je v stanju storno  (udeleženec kompenzacije je 
lahko na teh kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator 
kompenzacij). 
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▪ Uspele 

• Vse 

Seznam – Uspele – Vse prikazuje vse uspele kompenzacije  
udeleženca kompenzacije  (udeleženec kompenzacije je lahko na 
teh kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 

 

• Zaključeno 

Seznam – Uspele – Zaključeno prikazuje uspele kompenzacije  
udeleženca, na katerih je status kompenzacije Zaključeno  
(udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 

 

• Za knjiženje (mi) 

Seznam – Uspele – Za knjiženje (mi) prikazuje uspele 
kompenzacije  udeleženca, na katerih je status udeleženca Za 
knjiženje  (udeleženec kompenzacije je lahko na teh 
kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 87/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

 

• Knjiženo (mi) 

Seznam – Uspele – Knjiženo (mi) prikazuje uspele kompenzacije  
udeleženca, na katerih je status udeleženca Knjiženo  
(udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 

 

▪ Izid še ni znan 

• Vse 

Seznam – Izid še ni znan – Vse prikazuje vse kompenzacije  
udeleženca, na katerih procesi potrjevanja kompenzacije in 
specifikacij kompenzacije še ni zaključen (udeleženec 
kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah iniciator ali pa ni 
iniciator kompenzacij). 
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• Odprto 

Seznam – Izid še ni znan – Odprto prikazuje vse kompenzacije  
udeleženca, na katerih je stanje kompenzacije Odprto 
(udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 
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o Neprevzeto (mi) 

Seznam – Izid še ni znan – Neprevzeto (mi) prikazuje vse 
kompenzacije  udeleženca, na katerih je stanje 
udeleženca kompenzacije Neprevzeto (udeleženec 
kompenzacije ni iniciator kompenzacij), status 
kompenzacije pa Odprto. 

 

Kompenzacije katere so trenutno Neprevzete, akcija potrdi pa se bo 

samodejno izvedla v prihodnosti so na seznamu kompenzacij označene z ikono 

– zelena kljukica ob številki kompenzacije  

 

o Prevzeto (mi) 

Seznam – Izid še ni znan – Prevzeto (mi) prikazuje vse 
kompenzacije  udeleženca, na katerih je stanje 
udeleženca kompenzacije Prevzeto (udeleženec 
kompenzacije ni iniciator kompenzacij), status 
kompenzacije pa Odprto. 
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Kompenzacije katere so trenutno Prevzete, akcija potrdi pa se bo samodejno 

izvedla v prihodnosti so na seznamu kompenzacij označene z ikono – zelena 

kljukica ob številki kompenzacije  

 

o Potrjeno (mi) 

Seznam – Izid še ni znan – Potrjeno (mi) prikazuje vse 
kompenzacije  udeleženca, na katerih je stanje 
udeleženca Potrjeno (udeleženec kompenzacije je lahko 
na teh kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator 
kompenzacij) , status kompenzacije pa Odprto. 
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o Zahteva za spremembo (mi) 

Seznam – Izid še ni znan – Zahteva za spremembo (mi) 
prikazuje vse kompenzacije  udeleženca, na katerih je 
stanje udeleženca kompenzacije Zahteva za spremembo 
(udeleženec kompenzacije ni iniciator kompenzacij), 
status kompenzacije pa Odprto. 

 

o Zavrnjeno (mi) 
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Seznam – Izid še ni znan – Zavrnjeno (mi) prikazuje vse 
kompenzacije  udeleženca, na katerih je stanje 
udeleženca kompenzacije Zavrnjeno (udeleženec 
kompenzacije ni iniciator kompenzacij), status 
kompenzacije pa Odprto. 

 

• Predlog za storno (kdorkoli) 

Seznam – Izid še ni znan – Predlog za storno (kdorkoli) prikazuje 
vse kompenzacije  udeleženca, na katerih je vsaj eden izmed 
udeležencev podal predlog za storno zaključene kompenzacije – 
vsaj eden udeleženec kompenzacije je v statusu Predlog za 
storno (udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij) , status kompenzacije pa 
je v tem primeru lahko Zaključeno ali Za knjiženje. 
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▪ Neuspele 

• Vse 

Seznam – Neuspele – Vse prikazuje vse neuspele kompenzacije  
udeleženca kompenzacije . To so vse kompenzacije, ki so v 
statusu Storno (udeleženec kompenzacije je lahko na teh 
kompenzacijah iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 

 

• (Za) Storno 

Seznam – Neuspele – (Za) Storno prikazuje vse neuspele 
kompenzacije (status kompenzacije je Storno) katerih storna 
udeleženec še ni zavedel pri sebi → njegov status še ni Storno 
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(udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 

 

• Storno (mi) 

Seznam – Neuspele – Storno (mi) prikazuje vse neuspele 
kompenzacije (status kompenzacije je Storno) na katerih je pa 
udeleženec storno tudi zavedel pri sebi → njegov status je Storno 
(udeleženec kompenzacije je lahko na teh kompenzacijah 
iniciator ali pa ni iniciator kompenzacij). 

 

• Storno (pred objavo) 

Seznam  – Neuspele – Storno (pred objavo) prikazuje vse 
kompenzacije (status kompenzacije je Storno – pred obajvo)  
katere nikoli niso bile odprte in razposlane (objavljene drugim 
udeležencem kompenzacije), ampak so bile pred odprtjem 
stornirane, udeleženec pa je iniciator na teh kompenzacijah. 
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Upravljanje specifikacij kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije 

 V tem sklopu procesnih funkcij so opisane akcije, ki so implementirane in na voljo 
udeležencem kompenzacije na nivoju specifikacije kompenzacije. Trenutno so vse 
funkcionalnosti specifikacije kompenzacije, enake tako na udeleženčevi dobaviteljski 
specifikaciji kot na udeleženčevi kupčevski specifikaciji.  

 

8. Kreiraj/Uredi specifikacijo kompenzacije  

Akcija omogoča kreiranje ali urejanje specifikacije, katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije.  

Poslovna pravila: 

1. Dobaviteljska specifikacija udeleženca mora obstajati, preden lahko 
udeleženec kompenzacije potrdi kompenzacijo. Udeleženčevo 
dobaviteljsko specifikacijo pa lahko pred potrditvijo kompenzacije kreira 
ali udeleženec sam ali pa jo je namesto udeleženca – proaktivno kreira in 
objavi že udeleženčev dobavitelj. Slednji je to storil tako, da je objavili 
kupčevsko specifikacijo, ki jo ima udeleženčev dobavitelj na svoji 
kupčevski strani specfikacij. Kupčevska specifikacija je torej za vsakega 
udeleženca kompenzacije opcijska in mu je torej ni nujno objaviti. To pa 
zato, ker svoj dolg običajno mora specificirati vsak udeleženec sam. 

2. Kreiranje/urejanje specifikacije kompenzacije je za udeleženca 
kompenzacije, ki je iniciator kompenzacije na voljo dodatno tudi v sklopu 
funkcionalnosti za upravljanje kompenzacije: 

• Kreiraj kompenzacijo 

(Glej akcijo 1. Kreiraj kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator kompenzacije) 
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• Uredi kompenzacijo (pred objavo) 

(Glej akcijo 3. Uredi kompenzacijo (pred objavo), v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije) 

• Kreiraj novo različico kompenzacije (po objavi in pred vzajemno 
potrditvijo s strani vseh udeležencev) 

(Glej akcijo 6. Kreiraj novo različico kompenzacije (po objavi in pred 
vzajemno potrditvijo s strani vseh udeležencev), v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije) 

3. Kreiranje/urejanje specifikacije kompenzacije je za udeleženca 
kompenzacije, ki ni iniciator kompenzacije na voljo šele ko udeleženec 
kompenzacije prevzame kompenzacijo (Glej akcijo 1. Prevzemi 
kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Udeleženec 
kompenzacije (ni iniciator), v podpoglavju Upravljanje kompenzacije na 
nivoju udeleženca kompenzacije, ki ni iniciator). 

4. Vsak udeleženec kompenzacije lahko kreira/ureja samo specifikacijo, 
katere je lastnik 

5. Če je udeleženec kompenzacije kreiral specifikacijo kompenzacije in jo je 
nato objavil do svojega poslovnega partnerja (dobavitelja, če je kreiral 
dobaviteljsko specifikacijo ali kupca, če je kreiral kupčevsko specifikacijo) 
jo po objavi lahko potrdi/zavrne njegov poslovni partner (njegov 
dobavitelj, dobaviteljsko in njegov kupec kupčevsko specifikacijo)   

6. Specifikacijo kompenzacije lahko udeleženec kompenzacije ureja dokler 
njegova ali pripadajoča partnerjeva ni potrjena. S potrditvijo specifikacije 
kompenzacije se preneha urejanje specifikacije tako na udeleženčevi 
strani kot na partnerjevi strani: 

▪ Če je bila potrjena udeleženčeva dobaviteljska stran, potem se 
preneha urejanje specifikacij na udeleženčevi dobaviteljski strani 
in pri udeleženčevem dobavitelju na dobaviteljevi kupčevski 
strani 

▪ Če je bila potrjena udeleženčeva kupčevska stran, potem se 
preneha urejanje specifikacij na udeleženčevi kupčevski strani in 
pri udeleženčevem kupcu na kupčevi dobaviteljski strani 

7. Proces zavračanja specifikacije med dvema poslovnima partnerjema 
poteka tako, če nek udeleženec kompenzacije želi zavrniti specifikacijo, 
ki jo je pripravil njegov partner, le-to stori tako, da pripravi svojo 
specifikacijo/uredi že zavrnjeno specifikacijo na ustrezni poslovni strani 
ter jo objavi do poslovnega partnerja. Z objavo svoje specifikacije se 
partnerjeva specifikacija (če je prej obstajala) implicitno zavrne, ta pa 
objavi. Sedaj je na vrsti druga stran oz. poslovni partner, da to 
specifikacijo ali potrdi ali ponovno zavrne. Zavrne kot rečno jo lahko samo 
s pripravo svoje specifikacije na tej poslovni strani specifikacije in objavo 
le-te. To zavračanje in objava sovjega popravka lahko traja dokler ena 
poslovna stran ne potrdi partnerjeve specifikacije 
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8. Če specifikacijo kompenzacije vnašamo s postavkami specifikacije, potem 
pozitiven predznak zneska pomeni sklic na zapadel račun, negativni 
predznak zneska pa pomeni sklic na zapadel dobropis   

 

• Kreiraj/Uredi specifikacijo kompenzacije  za dobavitelja z vnosom 
postavk specifikacije 

Akcija omogoča dodajanje / urejanje dobaviteljske specifikacije. 
Specifikacijo lahko dodamo / uredimo na naslednje načine: 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Status udeleženca kompenzacije: Prevzeto ali Potrjeno 

• Status kompenzacije:  

▪ Udeleženec je iniciator, potem: V pripravi, Odprto, Za 
knjiženje  

▪ Udeleženec ni iniciator, potem: Odprto, Za knjiženje  

• Status specifikacije – udeleženčeva dobaviteljska stran  

▪ Specifikacija še ne obstaja 

▪ Specifikacija obstaja, lastnik je udeleženec, status je V 
pripravi ali Zavrnjeno 

• Če je status pri udeležencu Zavrnjeno, potem 
obstaja pri udeleženčevem dobavitelju 
pripadajoča specifikacija katere lastnik je 
udeleženčev dobavitelj in ta specifikacija je v 
statusu Objavljeno  

 

1. Z vnosom naših obveznosti do dobavitelja preko postavk 
specifikacije, ki se nanašajo na zapadli račun / dobropis. 

Skupni znesek vseh vnesenih postavk, upoštevajoč morebitne 
popuste na posameznih postavk mora biti natančno enak znesku 
kompenzacije. 
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    Podatki: 

 1 ali več postavk specifikacije kompenzacije, v skupnem znesku zneska kompenzacije: 

• Številka dokumenta 

Gre za številko računa/dobropisa pri izdajatelju 

računa/dobropisa 

• Interna številka dokumenta 

Gre za interno številko računa/dobropisa, ki jo vodi 

udeleženec kompenzacije v svojih poslovnih knjigah (če ni 

izdajatelj računa, se ta številka običajno razlikuje od številke 

pri izdajatelju računa) 

• Datum zapadlosti 

Je datum zapadlosti računa/dobropisa 

• Znesek računa 

Je znesek na tem računu/dobropisu, ki ga želi udeleženec 

kompenzacije kompenzirati 

• Popust 

Predstavlja popust, izražen v procentih na znesek računa, ki 

se upošteva pri znesku, ki ga želi udeleženec kompenzacije 

kompenzirati 

 

2. Specifikacijo kompenzacije navedemo opisno 

Kot alternativo vnosu specifikacije kompenzacije s postavkami 
specifikacije, lahko specifikacijo vpišemo opisno. 

Podatki: 

 V polje opis vnesemo opis specifikacije. 
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3. 1.) + 2.) → Z opisom in postavkami specifikacije 

Specifikacijo lahko kreiramo / uredimo tudi tako, da uporabimo tako 
vnos postavk v skupni vrednosti  zneska kompenzacije kot tudi to 
specifikacijo opisno opišemo. 

 

 

Posledica: 

Specifikacija kompenzacije je uspešno shranjena, njen status je V 
pripravi. 

 

• Kreiraj/Uredi specifikacijo kompenzacije za dobavitelja (iz partnerjeve 
specifikacije) 

Akcija omogoča kreiranje specifikacije kompenzacije, katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije tako, da kot podatkovno predlogo uporabi 
partnerjevo (dobaviteljevo) obstoječo partnerjevo specifikacijo. Pri tem 
veljajo vsa pravila za kreiranje / urejanje specifikacije kompenzacije kot 
so opisana zgoraj. Z uporabo te akcije, udeležencu ni treba npr. ročno 
vnašati vseh postavk specifikacije ampak v svoji različici specifikacije 
najprej kreira svojo različico iz partnerjeve, nato pa v njej popravi samo 
tiste podatke, ki so bili napačni v partnerjevi. 
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• Kreiraj/Uredi specifikacijo kompenzacije za kupca z vnosom postavk 
specifikacije 

Akcija omogoča dodajanje / urejanje kupčevske specifikacije. 
Specifikacijo lahko dodamo / uredimo na naslednje načine: 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema  

• Status udeleženca kompenzacije: Prevzeto ali Potrjeno 

• Status kompenzacije:  

▪ Udeleženec je iniciator, potem: V pripravi, Odprto, Za 
knjiženje  

▪ Udeleženec ni iniciator, potem: Odprto, Za knjiženje  

• Status specifikacije – udeleženčeva kupčevska stran  

▪ Specifikacija še ne obstaja 

▪ Specifikacija obstaja, lastnik je udeleženec, status je V 
pripravi ali Zavrnjeno 
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• Če je status pri udeležencu Zavrnjeno, potem 
obstaja pri udeleženčevem kupcu pripadajoča 
specifikacija katere lastnik je udeleženčev kupec 
in ta specifikacija je v statusu Objavljeno  

 

1. Z vnosom naših terjatev do kupca preko postavk specifikacije, ki 
se nanašajo na zapadli račun / dobropis. 

Skupni znesek vseh vnesenih postavk, upoštevajoč morebitne 
popuste na posameznih postavk mora biti natančno enak znesku 
kompenzacije. 

 

    Podatki: 

 1 ali več postavk specifikacije kompenzacije, v skupnem znesku zneska kompenzacije: 

• Številka dokumenta 

Gre za številko računa/dobropisa pri izdajatelju 

računa/dobropisa 

• Interna številka dokumenta 

Gre za interno številko računa/dobropisa, ki jo vodi 

udeleženec kompenzacije v svojih poslovnih knjigah (če ni 

izdajatelj računa, se ta številka običajno razlikuje od številke 

pri izdajatelju računa) 

• Datum zapadlosti 

Je datum zapadlosti računa/dobropisa 

• Znesek računa 

Je znesek na tem računu/dobropisu, ki ga želi udeleženec 

kompenzacije kompenzirati 

• Popust 

Predstavlja popust, izražen v procentih na znesek računa, ki 

se upošteva pri znesku, ki ga želi udeleženec kompenzacije 

kompenzirati 

 

2. Specifikacijo kompenzacije navedemo opisno 
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Kot alternativo vnosu specifikacije kompenzacije s postavkami 
specifikacije, lahko specifikacijo vpišemo opisno. 

Podatki: 

 V polje opis vnesemo opis specifikacije. 

 

3. 1.) + 2.) → Z opisom in postavkami specifikacije 

Specifikacijo lahko kreiramo / uredimo tudi tako, da uporabimo tako 
vnos postavk v skupni vrednosti  zneska kompenzacije kot tudi to 
specifikacijo opisno opišemo. 

 

Posledica: 

Specifikacija kompenzacije je uspešno shranjena, njen status je V 
pripravi. 

 

• Kreiraj/Uredi specifikacijo kompenzacije za kupca (iz partnerjeve 
specifikacije) 

Akcija omogoča kreiranje specifikacije kompenzacije, katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije tako, da kot podatkovno predlogo uporabi 
partnerjevo (kupčevsko) obstoječo partnerjevo specifikacijo. Pri tem 
veljajo vsa pravila za kreiranje / urejanje specifikacije kompenzacije kot 
so opisana zgoraj. Z uporabo te akcije, udeležencu ni treba npr. ročno 
vnašati vseh postavk specifikacije ampak v svoji različici specifikacije 
najprej kreira svojo različico iz partnerjeve, nato pa v njej popravi samo 
tiste podatke, ki so bili napačni v partnerjevi. 
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9. Objavi specifikacijo kompenzacije (in zavrni partnerjevo) 

Akcija objavi specifikacijo kompenzacije (dobaviteljsko ali kupčevsko 
specifikacijo) omogoča lastniku specifikacije (tisti, ki jo je kreiral), da specifikacijo 
objavi svojemu poslovnemu partnerju (dobavitelju ali kupcu). S tem dejanjem je 
ta specifikacija sedaj tudi vidna in dosegljiva tudi pri poslovnem partnerju. Sedaj 
je na poslovnem partnerju, da v primeru da se s specifikacijo kompenzacije strinja 
jo tudi potrdi, v primeru da se z njo ne strinja pa lahko kreira in objavi svojo 
različico te specifikacije. Z objavo svoje različice se specifikacija kompenzacije 
lastnika, ki jo je objavil pred njim v sistemu samodejno zavrne. 

•  Objavi specifikacijo kompenzacije za dobavitelja  

Akcija omogoča objavo specifikacije za dobavitelja (dobaviteljska stran), 
katere lastnik je udeleženec kompenzacije. V primeru, da pred izvedbo te 
akcije obstaja že objavljena partnerjeva (specifikacija, katere lastnik je 
udeleženčev dobavitelj), se partnerjeva samodejno zavrne ta – 
udeleženčeva pa objavi. 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema (iniciator kompenzacije ali ni iniciator 
kompenzacije) 

• Udeleženec kompenzacije je uspešno kreiral specifikacijo 
kompenzacije za dobavitelja (glej akcijo 8. Kreiraj/Uredi 
specifikacijo kompenzacij, podpoglavje Kreiraj/Uredi specifikacijo 
kompenzacije  za dobavitelja) 

• Status kompenzacije je lahko Odprto, Potrjeno 

• Dobaviteljske specifikacija, katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije na trenutni različici kompenzacije se objavi skupaj 
z akcijo: 
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o Odpri in razpošlji kompenzacijo (glej akcijo 5. Odpri in 
razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju 
Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije), 
če je udeleženec kompenzacije iniciator kompenzacije. 
Prav tako se dobaviteljska specifikacija katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije objavi skupaj z akcijo kreiraj 
novo različico kompenzacije (glej akcijo 6. Kreiraj novo 
različico kompenzacije (po objavi in pred vzajemno 
potrditvijo s strani vseh udeležencev) v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije),  če je 
udeleženec kompenzacije iniciator kompenzacije 

o Potrdi kompenzacijo, če udeleženec kompenzacije ni 
iniciator kompenzacije (glej akcijo 2. Potrdi 
kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za 
opis te akcije). 

 

Podatki: 

Pri akciji objavi specifikacijo za dobavitelja mora obstajati kreirana 
dobaviteljska specifikacija v statusu V pripravi. 
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Posledica:  

• Dobaviteljska specifikacija, katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije (akter) je sedaj v statusu Objavljeno 

Če je pred izvedbo te akcije obstajala še pripadajoča 
partnerjeva specifikacija (lastnik je udeleženčev 
dobavitelj), ki je bila v statusu Objavljeno, potem ta 
specifikacija preide v status Zavrnjeno. 

 

•  Objavi specifikacijo kompenzacije za kupca 

Akcija omogoča objavo specifikacije za kupca (kupčevska stran), katere 
lastnik je udeleženec kompenzacije. V primeru, da pred izvedbo te akcije 
obstaja že objavljena partnerjeva (specifikacija, katere lastnik je 
udeleženčev kupec), se partnerjeva samodejno zavrne ta – udeleženčeva 
pa objavi. 

Predpogoji: 

• Podjetje je član sistema (iniciator kompenzacije ali ni iniciator 
kompenzacije) 

• Udeleženec kompenzacije je uspešno kreiral specifikacijo 
kompenzacije za dobavitelja (glej akcijo 8. Kreiraj/Uredi 
specifikacijo kompenzacij, podpoglavje Kreiraj/Uredi specifikacijo 
kompenzacije  za kupca) 

• Status kompenzacije je lahko Odprto, Potrjeno 

• Kupčevska specifikacija, katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije na trenutni različici kompenzacije se objavi skupaj 
z akcijo: 

o Odpri in razpošlji kompenzacijo (glej akcijo 5. Odpri in 
razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju 
Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije), 
če je udeleženec kompenzacije iniciator kompenzacije. 
Prav tako se kupčevska specifikacija katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije objavi skupaj z akcijo kreiraj 
novo različico kompenzacije (glej akcijo 6. Kreiraj novo 
različico kompenzacije (po objavi in pred vzajemno 
potrditvijo s strani vseh udeležencev) v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije),  če je 
udeleženec kompenzacije iniciator kompenzacije 

o Potrdi kompenzacijo, če udeleženec kompenzacije ni 
iniciator kompenzacije (glej akcijo 2. Potrdi 
kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za 
opis te akcije). 
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Podatki: 

Pri akciji objavi specifikacijo za kupca mora obstajati kreirana kupčevska 
specifikacija v statusu V pripravi. 

Posledica:  

• Kupčevska specifikacija, katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije (akter) je sedaj v statusu Objavljeno 

Če je pred izvedbo te akcije obstajala še pripadajoča 
partnerjeva specifikacija (lastnik je udeleženčev kupec), 
ki je bila v statusu Objavljeno, potem ta specifikacija 
preide v status Zavrnjeno. 

 

10. Dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije 

Akcija dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije (dobaviteljsko ali kupčevsko 
specifikacijo) omogoča lastniku specifikacije (tisti, ki jo je kreiral), da na 
specifikacijo doda eno ali več datotek (prilog), katere vsebinsko dodatno 
opisujejo to specifikacijo kompenzacije (dobaviteljsko ali kupčevsko). 
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Prilogo je možno dodati na dva načina: 

o Z nalaganje datoteke iz uporabnikove delovne postaje / 
računalnika 

o  Z izbiro obstoječe priloge v modulu Priloge (glej Priloge za opis 
te funkcionalnosti) 

 

•  Dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije za dobavitelja  

Akcija omogoča lastniku dobaviteljske specifikacije dodajanje eno ali vel 
prilog na to specifikacijo kompenzacije. 

Predpogoji: 

o Dobaviteljska specifikacije še ni v statusu Potrjeno 

 

Podatki: 

Pri akciji dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije za dobavitelja je 
potrebno izbrati / naložiti:  

• Datoteko  

 

Posledica: 

• Datoteka / priloga je dodana na specifikacijo kompenzacije za 
dobavitelja 
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• Dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije za kupca 

Akcija omogoča lastniku kupčevske specifikacije dodajanje eno ali več 
prilog na to specifikacijo kompenzacije. 

Predpogoji: 

o Kupčevska specifikacije še ni v statusu Potrjeno 

 

Podatki: 

Pri akciji dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije za kupca je potrebno 
izbrati / naložiti:  

• Datoteko  

Posledica: 

• Datoteka / priloga je dodana na specifikacijo kompenzacije za 
dobavitelja 

 

11. Potrdi specifikacijo kompenzacije 

Akcija potrdi specifikacijo kompenzacije (dobaviteljsko ali kupčevsko 
specifikacijo) omogoča udeležencu kompenzacije, ki je partner od lastnika 
specifikacije kompenzacije (njegov dobavitelj ali njegov kupec), da potrdi to 
specifikacijo kompenzacije. S tem dejanjem se potrjevalec vsebinsko strinja z 
vso vsebino specifikacije in na njo nima torej nobene pripombe. Z akcijo 
potrdi specifikacijo so vsi procesi in nadaljnje akcije na tej specifikaciji 
zaključeni tako pri lastniku specifikacije kot pri njegovem poslovnem 
partnerju – potrjevalcu specifikacije kompenzacije: 

o Če je bila potrjena dobaviteljska specifikacija udeleženca (katero 
je potrdil ali udeleženec ali njegov poslovni partner), potem so 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 109/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

vsi procesi zaključeni na udeleženčevi dobaviteljski strani → 
dobaviteljski specifikaciji in s tem tudi pri udeleženčevem 
dobavitelju na njegovi kupčevi strani 

o Če je bila potrjena kupčevska specifikacija udeleženca (katero je 
potrdil ali udeleženec ali njegov poslovni partner), potem so vsi 
procesi zaključeni na udeleženčevi kupčevski strani → kupčevska 
specifikaciji in s tem tudi pri udeleženčevem kupcu na njegovi 
dobaviteljski strani 

 

•  Potrdi specifikacijo kompenzacije za dobavitelja  

Akcija omogoča potrditev specifikacije s strani udeleženca kompenzacije, 
ki ni lastnik specifikacije in ta specifikacije se nahaja na njegovi 
dobaviteljski strani.  

Dobaviteljsko stran specifikacije, udeleženec kompenzacije, ki ni 
iniciator kompenzacije implicitno potrdi tudi skupaj z akcijo 
Potrdi kompenzacijo (glej akcijo 2. Potrdi kompenzacijo, v 
poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Udeleženec 
kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije), če obstaja pred 
izvedbo akcije objavljena specifikacija na njegovi dobaviteljski 
strani, katere lastnik je njegov dobavitelj. 

  

Predpogoji: 

o Dobaviteljska specifikacija, katere ni lastnik potrjevalec 
kompenzacije  je v statusu Objavljeno 
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Podatki: 

Pri akciji potrdi specifikacijo kompenzacije za dobavitelja je potrebno 
izbrati objavljeno specifikacijo, katero želi akter potrditi 

 

Posledica: 

o Dobaviteljska specifikacija, katere ni lastnik potrjevalec 
kompenzacije  je sedaj v statusu Potrjeno 

o Status udeleženca kompenzacije, kateremu predstavlja ta 
potrjena specifikacija njegovo dobaviteljsko stran preide v status 
Za knjiženje 

 

•  Potrdi specifikacijo kompenzacije za kupca 

Akcija omogoča potrditev specifikacije s strani udeleženca kompenzacije, 
ki ni lastnik specifikacije in ta specifikacije se nahaja na njegovi kupčevski 
strani.  

Kupčevsko stran specifikacije, udeleženec kompenzacije, ki ni 
iniciator kompenzacije implicitno potrdi tudi skupaj z akcijo 
Potrdi kompenzacijo (glej akcijo 2. Potrdi kompenzacijo, v 
poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Udeleženec 
kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije), če obstaja pred 
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izvedbo akcije objavljena specifikacija na njegovi kupčevski 
strani, katere lastnik je njegov kupec. 

  

Predpogoji: 

o Kupčevska specifikacija, katere ni lastnik potrjevalec 
kompenzacije  je v statusu Objavljeno 

 

Podatki: 

Pri akciji potrdi specifikacijo kompenzacije za kupca je potrebno izbrati 
objavljeno specifikacijo, katero želi akter potrditi 

 

Posledica: 

o Kupčevska specifikacija, katere ni lastnik potrjevalec 
kompenzacije  je sedaj v statusu Potrjeno 

o Status udeleženca kompenzacije, kateremu predstavlja ta 
potrjena specifikacija njegovo dobaviteljsko stran preide v status 
Za knjiženje 
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2.1.5 Podporni procesi, funkcije, orodja in pripomočki v bizBox eKompenzacijah 

Podporni procesi predstavljajo sklop funkcionalnosti - različne funkcije, orodja, 

pripomočki in avtomatske obdelave, ki niso del »core« procesov, vendar pa pomembno 

prispevajo k dobri uporabniški izkušnji in poenostavitvi dela v bizBox eKompenzacijah. 

2.1.5.1 Seznam kompenzacij: Za nadaljnje delo 

Za opis te funkcionalnosti glej 7. Seznami kompenzacij, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, v podpoglavju Za nadaljnje  delo. 

 

2.1.5.2 »OnBoarding« novega podjetja – udeleženca kompenzacij 

Za vključitev novega podjetja – udeleženca kompenzacije v sistem bizBox eKompenzacije 
obstajata dve vstopni točki: 

1. Registracija podjetja (in uporabnikov na podjetju) za uporabo bizBox 
eKompenzacij na zahtevo podjetja, novega udeleženca kompenzacij, preden je 
katerikoli drugi iniciator to podjetje dodal kot udeleženca kompenzacije 

Podjetje, novi udeleženec kompenzacije na lastno željo poda zahtevek za 
registracijo v bizBox eKompenzacijah pred pričetkom uporabe oz. še preden je bil 
dodan s strani iniciatorja na kakšno kompenzacijo kot udeleženec kompenzacije: 

o Uporabnik na podjetju (direktor ali zastopnik podjetja), ki želi pričeti z 
uporabo aplikacije bizBox eKompenzacije opravi brezplačno registracijo 
uporabniškega računa v bizBox-u, na spletnem naslovu (v primeru, da še 
uporabniškega računa v bizBoxu nima): 

https://bizbox.zzi.si/bizBox/viewspublic/user_profile/registration.xhtml 

o Izpolni naročilnico za bizBox eKompenzacije, kjer izbere želen tržni paket  
in navede podatke o uporabnikih, ki bodo imeli pooblastila za uporabo 
aplikacije (za ta namen se kontaktira ZZI prodajo na tel: 01 530 3300 ali 
prodaja@zzi.si)   

o Po izpolnjeni naročilnici nato ZZI naročniška služba vklopi podjetju dostop  
do aplikacije bizBox eKompenzacije  

2. Registracija podjetja (in uporabnikov na podjetju) za uporabo bizBox 
eKompenzacij na zahtevo podjetja, novega udeleženca kompenzacij, po tem ko 
je (vsaj 1) iniciator to podjetje dodal kot udeleženca na (vsaj 1) kompenzacijo 

Pri kreiranju kompenzacije se iniciatorju ni potrebno ukvarjat ali ima udeleženec 
kompenzacije dostop do bizBox eKompenzacij ali ne. Iniciator lahko doda na 
kompenzacijo kot udeleženca kompenzacije katerokoli podjetje (člana sistema ali 
nečlana sistema). Sistem samodejno prepoznava člane in nečlane sistema. Ko po 
kreiranju kompenzacije iniciator kompenzacijo odpre in razpošlje ostalim 
udeležencem kompenzacije, v sklopu akcije Odpri in razpošlji kompenzacijo (glej 

https://bizbox.zzi.si/bizBox/viewspublic/user_profile/registration.xhtml
mailto:prodaja@zzi.si
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akcijo 5. Odpri in razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije), kakor tudi v sklopu akcije 
kreiraj novo različico kompenzacije (glej akcijo 6. Kreiraj novo različico 
kompenzacije (po objavi in pred vzajemno potrditvijo s strani vseh udeležencev), 
v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije) sistem 
samodejno prepozna nečlane sistema in tistim, ki vsebujejo e-mail naslov kot 
kontaktni podatek, samodejno pošlje sporočilo v obliki e-maila, z informacijami o 
tem predlogu kompenzacije (vizualizacija kompenzacije). V tem e-mail sporočilu 
je tudi naveden poziv udeležencu k registraciji v bizBox eKompenzacije.  

V primeru, da je iniciator kompenzacije, ob odprtju in razpošiljanju 
kompenzacije pozabil navesti pri nečlanih sistema kompenzacije e-mail 
naslov na katerega mu sistem samodejno pošlje e-mail sporočilo z 
informacijami o kompenzacijami in pozivom k registraciji, lahko iniciator 
kompenzacije naknadno – pod odprtju doda e-mail naslov na tega 
udeleženca, in sicer tako, da kreira novo različico kompenzacije, v kateri 
pa popravi samo podatek e-mail naslov na udeležencih kompenzacije, 
ostale podatke pa pusti nespremenjene. Ob uspešnem kreiranju nove 
različice bo sistem ponovno poskušal poslat e-mail sporočilo nečlanom 
sistema na tej kompenzaciji. 

Vizualizacija kompenzacije je uporabniku prijazen format zapisa 
kompenzacije, ki je enostavno razumljiva. Vizualizacija kompenzacije vse 
relevantne informacije na podlagi katerih se lahko udeleženec 
kompenzacije odloči ali bo na tej kompenzaciji sodeloval. Več o 
vizualizaciji kompenzacije in vrstah vizualizacije je opisano v poglavju 
Vizualizacija kompenzacije. 
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Primer e-mail sporočila, poslanega udeležencu kompenzacije, ki ni član sistema 
ob odprtju kompenzacije/kreiranju nove različice kompenzacije 

 

Verjetnost, da udeleženec kompenzacije opravi registracijo v bizBox 
eKompenazcije je običajno večja, če je ta udeleženec že bil dodan na kakšen 
predlog za kompenzacijo. Torej je bil pozvan k registraciji čez proces in konkretno 
kompenzacijo. Podjetje, novi udeleženec kompenzacije tako po prejemu 
konkretnega predloga kompenzacije, ki mu ga sistem pošlje samodejno, nato 
običajno opravi registracijo v sistem bizBox eKompenzacije (navodila za 
registracijo so navedena v tem poslanem e-mailu). Ko nečlan sistema postane član 
sistema ima v sistemu omogočen dostop do vseh kompenzacij na katere je bil 
dodan tudi do tistih na katere je bil dodan kot udeleženec kompenzacije, ko še ni 
bil član sistema. 

Če nečlan s kakršnegakoli razloga ne želi opraviti registracije v bizBox eKompenzacije 
lahko iniciator kompenzacije vseeno uspešno zaključi to kompenzacijo, in sicer tako da 
v imenu nečlana kompenzacije izvede določene akcije, ki so no na voljo, da bi lahko 
kompenzacijo uspešno zaključili. Te akcije, so opisane v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator kompenzacije, v podpoglavju  Upravljanje kompenzacije na 
nivoju udeleženca kompenzacije - iniciator v imenu nečlana sistema. 
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Primer e-mail sporočila, poslanega udeležencu kompenzacije, ki ni član sistema 
ob uspešnem zaključku (vzajemni potrditvi kompenzacije s strani vseh 
udeležencev kompenzacije) 

 

 

2.1.5.3 Priloge 

Modul priloge predstavlja centralni repozitorij za upravljanje datotek in povezovanje 
datotek s  kompenzacijami na katerih je podjetje udeleženec kompenzacije. 

Priloge se lahko povezujejo na naslednjih nivojih kompenzacije: 

• Lastne priloge podjetja udeleženca na kompenzaciji (glej poglavje Lastne priloge 
kompenzacije). Te priloge so vidne in dostopne samo uporabnikom istega 
podjetja – udeleženca kompenzacije 

• Priloga (-e) na specifikacijo kompenzacije (dobaviteljsko in kupčevsko 

specifikacijo). Te priloge so vidne udeležencu kompenzacije - lastniki 

specifikacije in njegovemu poslovnemu partnerju (če gre za dobaviteljsko 

specifikacijo, potem njegovemu dobavitelju, če gre za kupčevsko specifikacijo, 

potem njegovemu kupcu). Glej podpoglavje 10. Dodaj prilogo na specifikacijo 

kompenzacije  v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali 

Udeleženec kompenzacije 
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• Priloge kot dokazila udeleženca kompenzacije - nečlana sistema, ki jih je dodal v 
imenu nečlana iniciator kompenzacije (glej poglavje Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator kompenzacije, podpoglavje Upravljanje kompenzacije na 
nivoju udeleženca kompenzacije - iniciator v imenu nečlana sistema).  

 

Ključne funkcionalnosti modula - Priloge: 

• Dodaj prilogo 

Dodaj novo datoteko v Priloge 

• Dodaj/Uredi oznako oz. komentar priloge 

Dodaj uredi oznako oz. komentar k prilogi. 

• Prenesi datoteko priloge 

Prenesi datoteko na delovno postajo/računalnik. 

• Prenesi datoteko na drugo podjetje 

Prenesi datoteko v lastništvo na drugo partnersko podjetje (podjetje med 
katerimi imamo omogočen prenos datotek. Ta funkcija je zanimiva za večja 
podjetja, ki upravljajo kompenzacije za več njihovih podjetij). Glej poglavje Prenos 
prilog med mojimi podjetji 

• Poveži prilogo z nečlanom na kompenzaciji 

Dodaj prilogo na kompenzacijah, na katerih je naše podjetje iniciator in vsebuje 
nečlane sistema (glej poglavje Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije, podpoglavje Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca 
kompenzacije - iniciator v imenu nečlana sistema).  

• Dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije 

Glej akcijo 10. Dodaj prilogo na specifikacijo kompenzacije v podpoglavju, v 
poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije,  
v podpoglavju Upravljanje specifikacij kompenzacije na nivoju udeleženca 
kompenzacije 

• Vdelaj pogled vsebine datoteke 

Prikaži vsebino datoteke kot vdelan pogled za znane vrste datotek (pdf, jpg, png) 

• Integriraj priloge  

Priloge je možno integrirati tako, da se samodejno objavijo v modulu Priloge, če 
imamo datoteke, shranjene na nekem centralnem strežniškem mestu, na 
podatkovnem sistemu strežnika. Za več informacij glej podpoglavje ECompAtt v 
poglavju integracija bizBox eKompenzacij 
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2.1.5.4 Prenos prilog med mojimi podjetji 

V modulu Priloge (glej poglavje Priloge) lahko eno podjetje preda datoteko ali več njih v 
upravljanje in lastništvo drugemu podjetju. Ta funkcija je zanimiva za večja podjetja, ki 
upravljajo kompenzacije za več njihovih podjetij, priloge pa so integrirane v bizBox 
eKompenzacije na način da so povezane z neko obstoječo zaledno centralno storitvijo ali 
rešitvijo za upravljanje datotek.  Tako si lahko vsako podjetje po potrebi prenaša priloge 
med podjetji, tam kjer jih potrebuje. 

Za delovanje prenosa prilog med podjetij je potrebno najprej podjetjem, katerim 
dovolimo prenašanje prilog to omogočiti v nastavitvah podjetja: 
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2.1.5.5 Pravna obvestila 

Pravna obvestila omogočajo iniciatorjem, da kompenzacijo opremijo z dodatnimi t.i. 
pravnimi obvestili podjetja, katera si lahko vsako podjetje člana sistema prilagodi lastnim 
potrebam in lastnim pravilom poslovanja s kompenzacijami. Ta pravna obvestila so vidna 
drugim udeležencem kompenzacije. 

Pravna obvestila je mogoče prilagoditi glede na tip kompenzacije in pa omejiti  na obdobje 
veljavnosti pravnega obvestila: 
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Pravno obvestilo je vidno na kompenzaciji šele ko iniciator kompenzacijo odpre in 
razpošlje (glej akcijo 5. Odpri in razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju 
Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije) 
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2.1.5.6 Podatki podjetja 

Določene podatke o podjetju udeleženca kompenzacije (članu sistema) je mogoče 
prilagoditi: 

• Ime podjetja 

• Naslov  

• Poštna številka  

• Mesto  

• Telefonska številka 

• Faks številka 

• Elektronska pošta 

• Vodja oddelka za kompenzacije 
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Te prilagoditve o udeležencu kompenzacije stopijo v veljavo takoj ko uporabnik shrani 
nastavitve in na naslednji kompenzaciji, ki bo kreirana v sistemu. 

 

2.1.5.7 Kompenzacija e-mail (orodje) 

Orodje Kompenzacija e-mail je spletni mail odjemalec, namenjen komunikaciji med 
udeleženci kompenzacije v kontekstu kompenzacije.  

 

Ključne funkcionalnosti 

• Polja email sporočila »To«, »Cc«, »Bcc« omogočajo izbiro prejemnika sporočila → 
udeleženca kompenzacije, brez da bi bilo potrebno poznati e-mail naslov podjetja 
udeleženca kompenzacije 
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• Polje email sporočila »Subject« se samodejno izpolni s številko kompenzacije in 
navedbo podjetja, ki je iniciator kompenzacije 

 

• V polje email sporočila »Body« se ob kreiranju novege e-mail samodejno doda 
direktna spletna povezava do kompenzacije in ključnimi podatki iz te 
kompenzacije 

 

• Dogodek in vsebina e-maila po pošiljanju s strani udeležencev kompenzacije se 
shrani v zgodovino akcij na tej kompenzaciji. E-mail je tako možno po pošiljanju 
odpreti in pogledati v kontekstu te kompenzacije 
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2.1.5.8 Kalkulator za samodejni izračun nove številke kompenzacije 

Kalkulator za samodejni izračun naslednje nove številke kompenzacije je pripomoček, ki 
podjetju – udeležencu kompenzacije samodejno številči kompenzacije, po vzorcu, ki si ga 
lahko podjetje – udeleženec kompenzacije lahko sam prilagodi do določene mere. Ideja 
tega pripomočka je, da ob kreiranju nove kompenzacije ali pri uporabi kalkulatorja, 
direktno na kompenzaciji, sistem izračuna novo prosto številko po vzorcu, ki je na voljo 
na nivoju tega udeleženca kompenzacije. 

Primer samodejnega številčenja pri kreiranju kompenzacije pri iniciatorju kompenzacije: 

 

Primer samodejnega številčenja kompenzacije pri udeležencu kompenzacije: 
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Nastavitve vzorca številčenja kompenzacije na podjetju, udeležencu kompenzacije 

 

Na zgornjem primeru vidimo, da ima podjetje nastavljeno samodejno številčenje 
kompenzacij po naslednjem vzorcu: 

R_{n}/{yyyy}/10 

Številka je sestavljena iz naslednjega niza znakov: 

• fiksne predpone na začetku niza: "R_" 
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• potem sledi naslednja prosta zaporedna številka, ki v sistemu še ni 
porabljena pri tem podjetju – udeležencu kompenzacije. Primer če je 
zadnja številka kompenzacije na kateri je udeleženec kompenzacije 
uporabil samodejno številčenje bilo "112", bo pri naslednji 

kompenzaciji sistem izbral številko "113" 

• Potem sledi tekoče leto – npr. "2021"  

• Na koncu pa sledi fiksni niz – popona: "/10" 

Glej tudi akcijo 1. Spremeni številko kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, v podpoglavju Upravljanje 
kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije. 

 

2.1.5.9 Vizualizacija kompenzacije 

Vizualizacija kompenzacije je funkcionalnost, ki omogoča udeležencem kompenzacije 
pogled na kompenzacijo v uporabniku znani / enostavni obliki. 

Vizualizacija je trenutno izvedena v PDF formatu in prilagojena za print → za kuverto  
"Amerikanka" (naslovnik, prejemnik). 

Ločimo dve vrsti vizualizacije na kompenzaciji: 

• Vizualizacija kompenzacije 

Vizualizacija kompenzacije je prilagojena za vsakega udeleženca posebej → to 
pomeni, da v odvisnosti kateri udeleženec odpre vizualizacijo kompenzacije se v 
vizualizaciji prikažejo samo tisti podatki, ki so vezani na tega udeleženca 
kompenzacije (npr. prejemnik je vedno udeleženec ki odpre vizualizacijo. 
Specifikacija obveznosti in specifikacija terjatev se izpišejo samo tiste, ki so 
vezane na udeleženca kompenzacije, na pa tudi druge specifikacije kompenzacije 
– od drugih udeležencev). 

Vizualizacija kompenzacije vsebuje naslednje podatke o kompenzaciji: 

o Iniciator kompenzacije – podatki o podjetju in kontaktni podatki 
(pošiljatelj)  

o Udeleženec kompenzacije – prejemnik (oz. tisti, ki je odprl vizualizacijo 
kompenzacije) 

o Številka kompenzacije 

o Datum valute kompenzacije 

o Udeleženci kompenzacije – podatki o podjetjih 

o Specifikacija obveznosti (samo od udeleženca, ki je odprl vizualizacijo) in 
priloge k specifikaciji v obliki PDF Attachment 
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o Specifikacija terjatev (samo od udeleženca, ki je odprl vizualizacijo) in 
priloge k specifikaciji v obliki PDF Attachment 

o Pravna obvestila od iniciatorja kompenzacije 

o Vodja oddelka pri iniciatorju kompenzacije 

o Oseba, ki je pripravila predlog za kompenzacijo pri iniciatorju 

 

 

• Vizualizacija – Potrditve kompenzacije 

Vizualizacija -  Potrditev kompenzacije se od Vizualizacije kompenzacije razlikuje 
v tem, da pri udeležencih kompenzacije prikaže status ali je kompenzacijo potrdil 
ali ne in če da, katera oseba na tem podjetju je potrditev kompenzacije izvedla. 
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2.1.5.10 Obveščanje o spremembah na kompenzacijah 

Obveščanje o spremembah na kompenzaciji, ki  jih izvajajo udeleženci kompenzacije, 
preko procesnih funkcij v sistemu  omogoča udeležencem kompenzacije, ki imajo to 
storitev vklopljeno, samodejno obveščanje o nastalih spremembah v obliki sporočil, ki se 
pošljejo vsem udeležencem, ki se jih sprememba tiče ob nastanku sprememb na 
kompenzaciji. 

V sistemu so podprta dva formata sporočila o spremembi na kompenzaciji: 

• Email sporočilo   

Sporočilo o spremembi kompenzacije, ki se pošlje udeležencem kompenzacije v 
obliki e-mail sporočila.  

Privzeto je ob registraciji podjetja v bizBox eKompenzacije vklopljeno e-mail 
obveščanje na nivoju podjetja udeleženca kompenzacije o spremembah na 
kompenzacijah, na katerih je podjetje udeleženec kompenzacije. Obveščanje se 
samodejno nastavi na e-mail uporabnika na podjetju, ki naredi prvi »login« na 
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tem podjetju, po registraciji podjetja. Uporabnik lahko nastavitve za obveščanje 
o spremembah kadarkoli tudi kasneje spremeni (npr. definira drugi e-mail naslov 
za prejem teh obvestil ali pa celo to obveščanje o spremembah izklopi). 

 

Zgornja nastavitev za obveščanje o spremembah na kompenzacijah je centralna 
za podjetje, kar pomeni da vse spremembe na kompenzacijah podjetje prejema 
na eden namenski e-mail naslov. V primeru, da ima podjetje več kot enega 
uporabnika in bi želelo, da ta obvestila prejema več kot eden uporabnik, si lahko 
to prejemanje obvestil vklopi vsak uporabnik posebej, in sicer v nastavitvah 
Obveščanje zame, kot je prikazano na spodnji sliki: 

 

Torej v primeru, da podjetje želi da vsak uporabnik prejema e-mail sporočila o 
spremembah in ne centralno - na namenski e-mail naslov, v tem primeru si 
podjetje izklopi Obveščanje na nivoju podjetja v nastavitvah, in sicer tako da 
izbriše email v polju Elektronski naslov ter spremembe shrani: 
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Nato si lahko vsak uporabnik posebej vklopi prejem teh sporočil v Obveščanju 
zame, kot je prikazano na spodnji sliki: 
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Primer e-mail sporočila o spremembi kompenzacije, ki se pošlje udeležencu 
kompenzacije, ki ima omogočen prejem teh e-mail sporočil 

 

• zziNet sporočilo (dokument) 

Sporočilo o spremembi kompenzacije, ki se pošlje udeležencem kompenzacije v 
obliki XML sporočila, namenjeno podjetjem – udeležencem kompenzacije, ki 
imajo bizBox eKompenzacije integrirane v lastne sistema (npr. ERP) ali lastne 
aplikacije. Podrobnosti o zasnovi teh sporočil so opisane v poglavju o možnosti 
integracije zunanjih sistemov in aplikacij z bizBox eKompenzacijami, in sicer pri 
opisu tipa dokumenta - ECompNotification. 

 

2.1.5.11 Opomniki  - Opominjanje udeležencev o nazaključenih kompenzacijah 

Obdelava za pošiljanje E-mail opomnikov o nezaključenih kompenzacijah (v nadaljevanju 
urgence) je rešitev oz. orodje, ki omogoča iniciatorjem kompenzacij, sistemsko oz. 
samodejno pošiljanje opomnikov (v obliki e-mail sporočila) drugim udeležencem na 
kompenzacijah (soudeleženim podjetjem), kateri v procesu potrjevanja kompenzacije še 
niso izkazali svojega interesa na teh kompenzacijah, želijo pa prejemati opomnike. 

Namen teh opomnikov je torej v interesu iniciatorja kompenzacije, kateri želi pravočasno 
(ob izbranem trenutku v procesu kompenzacije) opomniti tiste udeležence kompenzacij, 
kateri se še niso odzvali na predlog kompenzacije, da to tudi storijo. 

Stanje kompenzacije in udeležencev kompenzacije, ki so predmet prejema opomnikov 

• Odprta/Nezaključena kompenzacija 
Je predlog za kompenzacijo, ki je bil pripravljen in objavljen s strani iniciatorja 

kompenzacije, proces potrjevanja te kompenzacije pa še ni zaključen (stanje 

kompenzacije je – Odprto). 

 

• Udeleženec kompenzacije, ki še ni izkazal želene oblike sodelovanja  
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Je udeleženec (ki ni iniciator kompenzacije), kateri na odprti kompenzaciji še tega 

predloga za kompenzacijo ni ne potrdil, ne zavrnil ali izkazal zahteve za spremembo 

kompenzacije (njegovo stanje na tej kompenzaciji je: Neprevzeto ali Prevzeto). 

  

Orodje urgence dodaja k obstoječim e-mail sporočilom, ki se že lahko pošiljajo 

udeležencem kompenzacije samodejno (na sistemskem nivoju v bizBox 

eKompenzacijah) nova, dodatna e-mail obvestila/sporočila. 

Rešitev je zasnovana na način, da kar se da upošteva preference glede prejemanja in 

pošiljanja teh dodatnih obvestil s strani vseh deležnikov na kompenzaciji, kakor tudi 

upošteva določene zakonske osnove in varnostna priporočila glede upravljanja in 

uporabe e-mail naslovov ter pošiljanja e-mail-ov na sistemskem nivoju: 

• Preprečevanje uvrščanja na seznam nezaželenih pošiljateljev e-mail 
sporočil 
(pošiljatelj e-maila so vedno bizBox eKompenzacije, v samo vsebino e-

mail sporočila lahko dodamo on behave polja → npr. pošiljatelj je bizBox 

on behave Podjetje iniciator) 

• Možnost izključitve/vključitve prejemanja e-mail sporočil (urgenc) s strani 
udeleženca kompenzacije (npr. udeleženec se je odločil, da bo spremljal 
odprte kompenzacije v spletnem vmesniku in teh opomnikov ne 
potrebuje)  

• Možnost izključitve/vključitve pošiljanje e-mail sporočil (urgenc) s strani 
iniciatorja kompenzacij 

• Zmanjšati pogostost poslanih sporočil udeležencem kompenzacije na 
minimum (maksimalno 1 prejeti dodatni e-mail na dan na udeleženca od 
1 iniciatorja → z vklopljenim pošiljanjem opomnikov - urgenc).  

 

 

Orodje Urgence je sestavljeno iz dveh ključnih komponent: 

• Spletni vmesnik za urejanje nastavitev za pošiljanje in prejemanje 
urgenc na nivoju posameznega podjetja → člana sistema 

• Sistemske obdelava, ki se bo prožila enkrat dnevno, ob v naprej 
definiranem času ter bo pošiljala urgence na e-mail udeležencem, 
upoštevajoč: 

o Nastavitev posameznih iniciatorjev kompenzacij, ki želijo pošiljati 
urgence in pod katerimi pogoji želijo pošiljati 

o Nastavitve posameznih udeležencev – članov sistema ali želijo 
prejemati ta sporočila  
(za nečlane sistema in njihovo možnost izključitve prejemanja 

opomnikov je odgovoren iniciator kompenzacije. Primer: če bo 

nečlan sistema zahteval, da ne želi več prejemati opomnikov, 

kakor tudi ne ostalih samodejnih sporočil, ki jih sistem samodejno 

pošilja, je odgovornost na iniciatorju kompenzacije da to njegovo 

željo upošteva in pri naslednji kompenzaciji, ki jo bo iniciral, pri 

tem udeležencu ne navede več e-mail naslova (kar bi spet prožilo 

samodejno pošiljanje e-mail obvestil) ter mu informacije o tem 

predlogu kompenzacije dostavi preko alternativnih kanalov – npr. 
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uporabnik pri iniciatorju uporabi svoj e-mail odjemalec, da 

obvesti udeleženca kompenzacije) 

o E-mail predloge za prejemnike urgenc (udeleženci kompenzacije) 
→ enotna E-mail predloga s podatki in obliko, ki so enotni za vse 
udeležence kompenzacije, prejemnike urgenc (E-mail -  Prejemnik 
opomnikov - urgenc) 

o E-mail predloge, po kateri iniciatorji, pošiljatelji urgenc prejmejo 
stanje poslanih urgenc ob zaključku obdelave in je enotna za vse 
iniciatorje v sistemu (E-mail -  Poročilo o poslanih opomnikih - 
urgencah) 

 

Nastavitve podjetja  

Nastavitve, kjer si lahko vsako podjetje, ki je član sistema izbere želene nastavitve za 

pošiljanje in prejemanje urgenc in je na voljo v spletnem vmesniku bizBox 

eKompenzacij, in sicer v razdelku Nastavitve → Opominjanje udeležencev kot je 

prikazano na spodnji sliki: 

 

 

 

Na zgornjem, spletnem uporabniškem vmesnik za izbiro in shranjevanje nastavitev 

urgenc, ki si jih lahko nastavi vsako podjetje (član sistema) samostojno so na voljo 

naslednje možnosti oz. nastavitve: 

• E-mail naslov za pošiljanje/prejemanje opomnikov 
V tem polju lahko vsako podjetje – član sistema, samostojno ureja e-mail 

naslov: 
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o na katerega želi prejemati urgence, v primeru, da ima vključeno 
nastavitev Prejemanje opomnikov (urgenc), pod pogoji kot so za to 
nastavitev opisani spodaj. 
 

in/ali 

 

o v imenu katerega želi pošiljati urgence, v primeru, da ima vključeno 
nastavitev Pošiljanje opomnikov (urgenc), pod pogoji kot so za to 
nastavitev opisani spodaj. 

 

• Prejemanje opomnikov 
S to možnostjo lahko podjetje udeleženec kompenzacije (član sistema) vklopi 

prejemanje opomnikov. S to nastavijo podjetje udeleženec kompenzacije 

nadzira ali želi prejemati urgence s strani drugih iniciatorjev, ki imajo 

pošiljanje urgenc vklopljeno (izklop prejemanja opomnikov od posameznega 

iniciatorja ni mogoč). 

Privzeto (ob registraciji novega podjetja v bizBox eKompenzacije) ima 

udeleženec kompenzacije prejemanje urgenc vklopljeno, e-mail naslov na 

katerega bo prejemal opomnike (polje E-mail naslov za pošiljanje/prejemanje 

opomnikov na zgornjem ekranu) pa je privzeto enako tistemu, ki ga podjetje 

navede ob registraciji v bizBox eKompenzacije. To možnost lahko podjetje 

kadarkoli izklopi in po potrebi ponovno vklopi. Torej udeleženec 

kompenzacije  prejema opomnike na nezaključenih kompenzacijah (urgence), 

če ima vklopljeno nastavitev Prejemanje opomnikov in pa nastavljen e-mail 

naslov (polje E-mail naslov za pošiljanje/prejemanje opomnikov). 

 

 

• Pošiljanje opomnikov 
S to nastavitvijo lahko podjetje vklopi pošiljanje opomnikov (urgenc) na 

nezaključenih kompenzacijah, prejemajo pa jih tisti drugi udeleženci 

kompenzacije (člani sistema), ki imajo vklopljeno nastavitev Prejemanje 

opomnikov, kakor tudi udeleženci kompenzacije (nečlani sistema, kateri bodo 

na kompenzaciji imeli naveden e-mail naslov, če ga bo iniciator kompenzacije 

navedel). Vsak iniciator kompenzacije si še mora nastaviti kateri pogoji na 

nezaključenih kompenzacijah, morajo biti izpolnjeni, da bi se opomniki 

(urgence) lahko pričele pošiljati. Na voljo je 5 pogojev (2 za medsebojne in 3 

za verižne kompenzacije), od katerih bo potrebno vsaj 1 omogočiti, da se bi se 

urgence lahko pošiljale. Na voljo je naslednjih 5 pogojev za prilagoditev 

nastavitev pošiljanja opomnikov:   

 

Medsebojne kompenzacije 

  Datum valute kompenzacije: 

1. Izbrano št. dni: dan(-ni) pred 
Ta pogoj pomeni, da želi ta iniciator medsebojne 

kompenzacije pošiljati urgence ostalim udeležencem 
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Izbrano št. dni preden nastopi datum valute na 

kompenzaciji 

2. Izbrano št. dni: dan(-ni) po 
Ta pogoj pomeni, da želi ta iniciator medsebojne 

kompenzacije pošiljati urgence ostalim udeležencem 

Izbrano št. dni po nastopu datum valute na 

kompenzaciji 

  Verižne kompenzacije 

  Datum valute kompenzacije: 

3. Izbrano št. dni: dan(-ni) pred 
Ta pogoj pomeni, da želi ta iniciator verižne 

kompenzacije pošiljati urgence ostalim udeležencem 

Izbrano št. dni preden nastopi datum valute na 

kompenzaciji 

4. Izbrano št. dni: dan(-ni) po 
Ta pogoj pomeni, da želi ta iniciator verižne 

kompenzacije pošiljati urgence ostalim udeležencem 

Izbrano št. dni po nastopu datum valute na 

kompenzaciji 

 

Datum odprtja kompenzacije: 

5. Izbrano št. dni: dan(-ni) po odprtju 
Ta pogoj pomeni, da želi ta iniciator verižne 

kompenzacije pošiljati urgence ostalim udeležencem 

Izbrano št. dni po odprtju  kompenzacije 

 

Torej minimalne nastavitve za pričetek pošiljanja urgenc s strani iniciatorja 

kompenzacije, kateri želi pošiljati opomnike soudeleženim na kompenzacijah 

(udeležencem kompenzacije) je, da bo imel vklopljeno nastavitev Pošiljanje 

opomnikov, v polju E-mail naslov za pošiljanje/prejemanje opomnikov, pa 

naveden e-mal naslov, kateri bo transparenten prejemnikom opomnikov (v 

poslanih e-mail opomnikih) in izbran vsaj 1-ga od 5 pogojev, ki morajo biti 

izpolnjeni na nezaključenih kompenzacijah.  

Opomba: udeleženec kompenzacije (nečlan sistema) bo prejel opomnik 

(urgenco) na e-mail samo pod pogojem, če bo iniciator ob odprtju 

kompenzacije navedel pri tem udeležencu e-mail naslov, na katerega se 

naj pošlje ta urgenca. Nečlan sistema se lahko odjavi od prejemanje 

urgenc na naslednja možna načina: 

▪ Direktno pri iniciatorju kompenzacije 
▪ Preko nastavitev za izklop prejemanje urgenc (pred tem je 

potrebno z njegove strani opraviti brezplačno registracijo v 
bizBox eKompenzacije) 
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Navodila kako se udeleženec odjavi od prejemanje opomnikov (uregenc) 

so vsebovana v poslanem e-mail-u udeležencu kompenzacije (torej v 

samem opomniku).  

Privzeto ob registraciji podjetja v bizBox eKompenzacije je Pošiljanje 

opomnikov  udeležencem na nezaključenih kompenzacijah izklopljeno. 

  

 E-mail -  Prejemnik opomnikov (urgenc) 

Na spodnjem primeru je prikazan primer 1 e-mail sporočila (urgenca) - z vsebovanimi 

podatki in obliko, ki ga prejme vsak udeleženec kompenzacije: 

• ki ima vklopljeno nastavitev Prejemanje opomnikov (član sistema)  
ali 

• udeleženec kompenzacije (nečlan sistema) za katerega je iniciator navedel e-
mail naslov ob odprtju kompenzacije, 

zanj pa obstaja 1 ali več nezaključenih kompenzacij (te pa ustrezajo 1 ali več pogojev, ki 

jih je nastavil 1 iniciator kompenzacije v nastavitvah za pošiljanje opomnikov - urgenc). 

1 udeleženec, prejemnik opomnikov lahko prejme na dan največ 1 tako e-mail sporočilo 

od 1-ga inicatorja, ki ima vklopljeno pošiljanje opomnikov. Če obstaja več takih 

iniciatorjev z vklopljenimi opomniki lahko ta udeleženec prejem na dan skupno toliko e-

mail sporočil kolikor je iniciatorjev z vklopljenimi opomniki, kompenzacije na katerih je 

pa prejemnik udeleženec pa ustrezajo njihovim pogojem za pošiljanje. 
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Na spodnjem primeru je prejemnik urgenc izmišljeno podjetje: ZZI T2 Testno podjetje , ki 

prejeme urgenco od izmišljenega podjetja – iniciatorja - ZZI T1 Testno podjetje. 

 

 

 

E-mail -  Poročilo o poslanih opomnikih – urgencah 

 

Na spodnjem primeru je prikazan primer 1 e-mail sporočila (poročilo o poslanih 

urgencah iniciatorju kompenzacije) - z vsebovanimi podatki in obliko, ki ga bo prejel 

vsak iniciator kompenzacije: 

• ki ima vklopljeno nastavitev Pošiljanje opomnikov   
 

in obstaja 1 ali več nezaključenih kompenzacij (te pa ustrezajo 1 ali več pogojev, ki jih je 

ta iniciator nastavili v nastavitvah za pošiljanje opomnikov - urgenc). 
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1 iniciator, pošiljatelj opomnikov lahko prejme na dan največ 1 tako e-mail sporočilo. V 

e-mail sporočilu pa so podatki o vseh udeležencih na iniciatorjevih nezaključenimi 

kompenzacijah in podatkom ali je bil e-mail opomnik uspešno poslan. 

Na spodnjem primeru je prejemnik poročila o poslanih opomnikih izmišljeno podjetje – 
iniciator kompenzacij: ZZI T1 Testno podjetje , ki prejeme poročilo o poslanih urgencah. 

 

 

Možne kombinacije nastavitve za pošiljanje/prejemanje 1 podjetje člana sistema 

V spodnji tabeli so prikazane vse možne kombinacije, ki jih bo lahko nastavilo podjetje, 

ki je registrirano za uporabo bizBox eKompenzacij, v povezavi s pošiljanjem in 

prejemanjem urgenc. Te nastavitve lahko podjetje po potrebi - samostojno »ad-hoc« 

tudi kadarkoli spremeni v spletnem uporabniškem vmesniku. Spremembe v nastavitvah 

stopijo v veljavo ob naslednji sprožitvi obdelave za pošiljanje in prejemanje urgenc (ki je 

1x na dan takoj po 00:00h): 

Kombinacija Pošilja opomnika Prejema opomnike Privzeta kombinacija  

(ob registraciji podjetja) 

1 NE NE NE 

2 DA NE NE 
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3 NE DA DA 

4 DA DA NE 

  

Glej tudi spletno orodje Opominjanje udeležencev, v poglavju Analitika za opis sorodnega 
orodja, ki omogoča vpogled v udeležence kompenzacij na naših nezaključenih 
kompenzacijah (na kompenzacijah, katere iniciator je naše podjetje), ki še niso izkazali 
želene oblike sodelovanja na teh kompenzacijah (niso ne potrdile ne zavrnili 
kompenzacije). 

 

2.1.5.12 Zaznamki in interni komentarji na kompenzaciji 

Zaznamek na kompenzaciji 

Zaznamek na kompenzacije je orodje, ki omogoča organizatorju  dela v podjetju – 
udeležencu kompenzacij, da na kompenzacijo zapiše interne dogovore oz. plan, kako se 
bo ta kompenzacija v sistemu procesno zaključila. Torej zaznamek je neke vrste interno 
navodilo drugim uporabnikom v našem podjetju. Zaznamki so vidni samo uporabnikom 
našega podjetja – udeležencu kompenzacije (privatni na podjetje – udeleženca 
kompenzacije). 

 Vnos/Urejanje zaznamka na kompenzaciji 

 

 

Zaznamek na kompenzaciji je viden tudi na seznamih komepnzacij 
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Interni komentarji na kompenzaciji 

Interni komentarji je orodje, katero omogoča uporabnikom istega podjetja (udeležencu 
kompenzacije), da na nivoju kompenzacije vodijo pogovore o tej kompenzaciji (npr. 
postavljajo vprašanja). Ti pogovori so privatni znotraj uporabnikov istega podjetja – 
udeleženca kompenzacije → drugim uporabnikom, pri drugih udeležencih te 
kompenzacije ti pogovori niso vidni in dostopni. 

 

 

 

2.1.5.13 Zaklepanje zapisov kompenzacije 

Zaklepanje zapisov kompenzacije deluje tako, da če ima določen uporabnik na podjetju – 
udeleženca kompenzacije trenutno odprto kompenzacijo (ima odprt detajlni pogled na 
kompenzacijo v spletnem vmesniku), potem drugi uporabniki na tem podjetju ne morejo 
izvajati na tej kompenzaciji nobenih funkcij, ki omogočajo spreminjanje kompenzacije, 
dokler uporabnik ne zapusti te kompenzacije v spletnem vmesniku (npr. odpre drug ekran 
v spletnem vmesniku). 
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Zaklepanje zapisa kompenzacije za urejanje deluje samodejno: 

• Ob odprtju detajlnega pogleda na kompenzacijo s strani uporabnika na tem podjetju 

 

Odklepanje zapisa kompenzacije za urejanje deluje samodejno: 

• Ob zapustitvi detajlnega pogleda s strani uporabnika ali ko poteče sistemsko 
nastavljen čas, da se zapis kompenzacije samodejno odklene na tem podjetju 

 

2.1.5.14 Lastne priloge kompenzacije 

Lastne priloge so privatni repozitorij datotek na nivoju ene kompenzacije, ki jih 
posamezno podjetje - udeleženec kompenzacij lahko pripenja na kompenzacijo. Na 
kompenzacijo je možno pripenjati katerekoli datoteke. Te datoteke so vidne in dostopne  
samo uporabnikom na podjetju – udeležencu kompenzacije. V lastne priloge na nivoju 
ene kompenzacije je smiselno dodajati vse tiste priloge / datoteke, katere želi udeleženec  
kompenzacije voditi na tej kompenzacije – npr. dodatno dokazno gradivo, katalog 
izdelkov, pogodba o sodelovanju ipd. 

Lastne priloge so povezane tudi z modulom Priloge tako da je možno dodatni lastno 
prilogo direktno iz modula Priloge ali pa s nalaganjem datoteke neposredno iz delovne 
postaje / računalnika uporabnika. 

 

2.1.5.15 Samodejno dopolnjevanje kontaktni podatkov podjetja - nečlana sistema na kompenzaciji 

Funkcija omogoča, da če kot iniciator kompenzacije dodamo na kompenzacijo udeleženca 
kompenzacije, ki je nečlan sistema, pri tem udeležencu kompenzacije pa ne navedemo 
njegovih kontaktnih podatkov (npr. ker jih nimamo ali pozabimo navesti), kot so: 

• E-mail naslov 

• Telefon 

• Faks 
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da dovolimo sistemu, da namesto nas izpolni te kontaktne podatke, pod pogojem da za 
tega nečlana (po davčni številki podjetja) obstajajo v registru bizBox eKompenzacij 
kontaktni podatki za tega nečlana. 

To funkcijo vklopimo v nastavitvah podjetja: 

  

 

 

 

2.1.5.16 Samodejno objavljanje kompenzacij v prihodnosti 

Za opis te funkcionalnosti glej akcijo 5. Odpri in razpošlji kompenzacijo (objavi 
kompenzacijo), v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije, v 
podpoglavju Odpri in razpošlji kompenzacijo - Samodejno (V prihodnosti). 

 

2.1.5.17 Samodejno potrjevanje kompenzacij v prihodnosti 

Za opis te funkcionalnosti glej akcijo 2. Potrdi kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator), v podpoglavju Potrdi kompenzacijo 
- V prihodnosti. 
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2.1.5.18 Revizijska sled kompenzacije  

Revizijska sled kompenzacije omogoča vsakemu udeležencu kompenzacije vpogled v sled 
procesnih dogodkov, ki so se zgodili na tej kompenzaciji, tekom izvajanja procesov s strani 
vseh udeležencev kompenzacije. 

Procesni dogodki, ki so lastni podjetju – udeležencu kompenzacije (te so izvedli uporabniki 
na tem podjetju  - udeležencu kompenzacije) so uporabnikom na tem podjetju vidni vsi. 
Dogodki, ki so jih pa izvedli uporabniki pri drugih udeležencih na tej kompenzaciji pa so 
drugim udeležencem kompenzacije na tej kompenzaciji vidni samo tisti, ki so javni. 

Primer javnega dogodka drugega udeleženca je npr. da je udeleženec potrdil 
kompenzacijo. Primer nejavnega dogodka pa je npr. da je neki udeleženec kompenzacije 
objavil specifikacijo kompenzacije za kupca. Ta dogodek je viden samo udeležencu 
kompenzacije in njegovemu kupcu, ne pa tudi drugemu udeležencu kompenzacije. 

 

Pri vsakem dogodku se zapiše: 

• Datum in ura dogodka 

• Tip akcije 

• Akter – podjetje - udeleženec kompenzacije (pri akcijah drugih udeležencev na tej 
kompenzaciji)  

• Akter – uporabnik na podjetju - udeleženec kompenzacije (pri akcijah, ki so jih 
izvedli uporabniki našega podjetja - udeleženca kompenzacije)  
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2.1.5.19 Analitika 

 

Analitika in analitska orodja so v bizBox eKompenzacijah še v fazi načrtovanja. Trenutno 
so implementirana samo določeni analitski vpogledi v podatke, in sicer: 

 

Nečlani  

Seznam Nečlani omogoča na enem mestu vpogled v kompenzacije, na katerih je naše 
podjetje iniciator kompenzacije, te kompenzacije pa vsebujejo udeležence kompenzacije, 
ki niso člani sistema. Uporabnik lahko torej to orodje uporablja kot podporo pri odločanju, 
pri obravnavi nečlanov sistema na kompenzacijah, na katerih je podjetje uporabnika 
iniciator kompenzacije.  

Seznam omogoča med drugim hiter vpogled v nečlane sistema na katerih ni navedenega 
e-mail naslov in posledično ti nečlani niso prejeli tega predloga za kompenzacijo po e-
mailu. 

 

 

Opominjanje udeležencev 

Opominjanje udeležencev kompenzacij je komplementarno orodje obdelavi → Opomniki  
- Opominjanje udeležencev o nazaključenih kompenzacijah. Podobno kot omenjena 
obdelava samodejno (1x na dan) pošilja opomnike o nezaključenih kompenzacijah 
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udeležencem kompenzacije kateri še niso izkazali svojega interesa na odprtih 
kompenzacijah samodejno, v obliki e-mail opomnikov, to orodje omogoča iniciatorjem 
kompenzacije vpogled v  te udeležence kompenzacije, na zahtevo, preko spletnega 
vmesnika. 

Seznam je možno filtrirati po različnih kriterijih,  z izbiro filtrov. Seznam je možno izvoziti 
tudi v Excel, za nadaljnjo obdelavo (npr. če bi želeli ta seznam uporabiti pri »mail merge-
u«). 

 

 

2.1.6 Podprte denarne valute zneskov  

Na kompenzaciji podpiramo zneske izražene v naslednjih svetovnih denarnih valutah: 

ID denarne valute Naziv denarne valute 

EUR Euro 

HRK Hrvaška kuna 

RSD Srbski dinar 

BAM Bosanska marka 
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GBO Britanski funt 

 

 

2.1.7 Tipi poslovnih entitet  

V procesih na kompenzacijah ločujemo procesne akcije, dogodke in procesne funkcije na 
naslednjih poslovnih entitetah: 

Koda ID-ja entitete ID entitete Opis entitete 

CMP compensation Kompenzacija 

CHN chain Udeleženec kompenzacije 

SPC specification 
Specifikacija kompenzacije 
(lastnik je udeleženec 
kompenzacije) 

/ attachement 
Priloga (datoteka iz 
modula Priloge) 

 

2.1.8 Statusi in prehodi statusov zapisov kompenzacije 

V tem poglavju so opisani prehodi stanj zapisov kompenzacije (in njenih podrejenih 
zapisov) in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni ter kateri procesni dogodki povzročajo 
prehod zapisa iz enega stanja v drugo stanje. 

 

2.1.8.1 Kompenzacija 

Stanja/statuse vodimo na krovnem zapisu kompenzacije: 

ID statusa Naziv statusa Opis statusa 

DRFT V pripravi 
Inicialni status kompenzacije, ob 

kreiranju 1. različice kompenzacije 

CNCW Storno (pred objavo) 
Storno kompenzacije (s strani 

iniciatorja) še pred 

objavo/odprtjem kompenzacije. 

Kompenzacija ni bila objavljena do 
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ostalih udeležencev. Vsi procesi na 

kompenzaciji so zaključeni.  

OPEN Odprto 

Odprtje kompenzacije (s strani 

iniciatorja) in s tem pričetek 

procesa potrjevanja s strani 

udeležencev. 

CNCL Storno 

Iniciator je storniral odprto 

kompenzacijo → Proces 

potrjevanja kompenzacije je bil 

neuspešen. Vsi procesi na 

kompenzaciji so zaključeni. 

CNFD Zaključeno 

Proces potrjevanja kompenzacije 

je bil uspešen: Kompenzacijo so 

potrdili vsi udeleženci 

kompenzacije 

FBOK Za knjiženje 

Proces potrjevanja kompenzacije 

je bil uspešen: kompenzacijo so 

potrdili vsi udeleženci 

kompenzacije, hkrati pa imajo vsi 

pogoje za knjiženje (določeni so že 

lahko tudi knjižili kompenzacijo)  

BOKD Knjiženo 

Proces potrjevanja kompenzacije 

je bil uspešen: Kompenzacijo so 

potrdili vsi udeleženci 

kompenzacije, hkrati imajo vsi 

pogoje za knjiženje, kakor tudi vsi 

so tudi knjižili kompenzacijo. Vsi 

procesi na kompenzaciji so 

zaključeni. 

 

Shematski prikaz in opis prehodov se nahaja v prilogi tega dokumenta: 

Priloge\State machines diagrams\Compensation - StateMachine 

DIAGRAM_FINAL.pdf 

 

 

2.1.8.2 Udeleženec kompenzacije 

Stanja/statuse vodimo na zapisu posameznega udeleženca kompenzacije: 
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ID statusa Naziv statusa Opis statusa 

DRFT V pripravi 

Inicialni status udeleženca 

kompenzacije, ob kreiranju 1. 

različice kompenzacije in še 

preden je ta odprta/objavljena do 

udeleženca. 

UCLM Neprevzeto 

Status udeleženca (ki ni iniciator) 

ob začetku procesa potrjevanja 

kompenzacije → ob odprtju 

kompenzacije (s strani iniciatorja). 

CLAM Prevzeto 

Status udeleženca (ki ni iniciator) 

ob začetku procesa potrjevanja in 

po prevzemu kompenzacije v delo 

(udeleženec pa še ni izkazal oblike 

interesa na tej kompenzaciji) 

CNFD Potrjeno 

Status udeleženca (ki ni iniciator), 

ob potrditvi kompenzacije. 

Iniciator je v tem statusu že ob 

odprtju kompenzacije (on 

implicitno potrdi že z odprtjem 

kompenzacije) 

CHRQ Zahteva za spremembo 

Status udeleženca (ki ni iniciator), 

po podaji zahteve za spremembo 

kompenzacije.  Iniciator lahko 

spremeni kompenzacijo, dokler 

kompenzacija še ni potrjena s 

strani vseh udeležencev (je 

odprta)  

RJCD Zavrnjeno 

Status udeleženca (ki ni iniciator), 

po zavrnitvi te kompenzacije. 

Udeleženec zavrne kompenzacijo, 

kadar je ne želi potrditi. 

CNRQ Predlog za storno 

Status udeleženca kompenzacije 

(iniciator ali ni iniciator), po 

potrditvi predloga za storno že 

zaključene kompenzacije (potrjene 

s strani vseh udeležencev) 

CNCL Storno 

Status udeleženca kompenzacije 

(iniciator ali ni iniciator), po tem 

ko je zavedel storno stornirane 

kompenzacije tudi pri sebi.  
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FBOK Za knjiženje 

Status udeleženca kompenzacije 

(iniciator ali ni iniciator), po tem 

ko je kompenzacija bila že 

potrjena s strani vseh udeležencev 

kompenzacije, ta udeleženec pa 

ima že pogoje za knjiženje 

kompenzacije. 

BOKD Knjiženo 

Status udeleženca kompenzacije 

(iniciator ali ni iniciator), po tem 

ko je kompenzacija bila že 

potrjena s strani vseh udeležencev 

kompenzacije, ta udeleženec ima 

že pogoje za knjiženje, prav tako 

pa je ta udeleženec že tudi knjižil 

kompenzacijo in s tem zaključil vse 

procese na uspešno zaključeni 

kompenzaciji. 

 

Shematski prikaz in opis prehodov se nahaja v prilogi tega dokumenta: 

Priloge\State machines diagrams\ Compensation chain - StateMachine 

DIAGRAM_FINAL.pdf 

 

2.1.8.3 Specifikacija kompenzacije 

Stanja/statuse vodimo na zapisu specifikacije kompenzacije, katere lastnik (kreator) je 
posamezni udeleženec kompenzacije. Prehodi stanj na zapisu specifikacije kompenzacije 
so enake tako pri Dobaviteljski specifikaciji udeleženca, kot pri Kupčevski specifikaciji 
udeleženca: 

ID statusa Naziv statusa Opis statusa 

DRFT V pripravi 
Inicialni status udeleženčeve  

specifikacije kompenzacije, ob 

kreiranju specifikacije. 

PUBL Objavljeno 

Status udeleženčeve  specifikacije 

kompenzacije, ob objavi 

specifikacije do udeleženčevega 

poslovnega partnerja (če gre za 

dobaviteljsko specifikacijo, potem 

se objavi do dobavitelja, če gre za 

kupčevsko specifikacijo, potem se 

objavi do udeleženčevega kupca) 
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RJCD Zavrnjeno 

Status udeleženčeve  specifikacije 

kompenzacije, po objavi nove 

različice te specifikacije s strani 

udeleženčevega poslovnega 

partnerja. S tem dejanjem se 

udeleženčeva specifikacija zavrne 

(če je novo različico te 

specifikacije objavil udeleženčev 

dobavitelj, potem se zavrne 

udeleženčeva  dobaviteljska 

specifikacija, če je novo različico te 

specifikacije objavil udeleženčev 

kupec, potem se zavrne 

udeleženčeva  kupčevska 

specifikacija) 

CNFD Potrjeno 

Status udeleženčeve  specifikacije 

kompenzacije, po potrditvi te  

specifikacije s strani 

udeleženčevega poslovnega 

partnerja (če gre za udeleženčevo 

dobaviteljsko specifikacijo, potem 

je to udeleženčevo specifikacijo 

potrdil udeleženčev dobavitelj, če 

gre za udeleženčevo kupčevsko 

specifikacijo, potem je to 

udeleženčevo specifikacijo potrdil 

udeleženčev kupec) 

 

Shematski prikaz in opis prehodov se nahaja v prilogi tega dokumenta: 

Priloge\Compensation liabilities specification - StateMachine 

DIAGRAM_FINAL.pdf 
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3  

BIZBOX EKOMPENZACIJE – VLOGE 
UPORABNIKOV 

V bizBox eKompenzacijah so aplikativne vloge definirane na nivoju posameznega uporabnika, na 

podjetju. Uporabniku tako lahko na nivoju posameznega podjetja dodajamo eno ali več 

pooblastil oz. aplikativnih vlog s katerimi ga pooblaščamo za izvajanje določenih funkcionalnosti 

v imenu tega podjetja (potencialnega udeleženca kompenzacije). 

Na ta način se posameznemu uporabniku določi katere funkcije bizBox eKompenzacij lahko 

konkretni uporabnik na konkretnem podjetju izvaja.  

Na nivoju posameznega podjetja lahko uporabnikom dodajamo naslednje aplikativne vloge: 

3.1 ADMINISTRATOR PODJETJA 

Ta vloga omogoča uporabniku, da prilagodi določene aspekte delovanja bizBox 
eKompenzacij na nivoju podjetja na katerem je uporabnik pooblaščen. Nastavitve 
potem veljajo generalno za to podjetje in stopijo v veljavo takoj, ko jih shranimo. 

Nastavitve podjetja 

Uporabnik s pooblastilom Administrator podjetja, lahko nastavi določene prilagoditve 
oz. nastavitve tega podjetja: 

• Nastavitve pravnih obvestil na medsebojnih in verižnih kompenzacijah 

Glej poglavje pravna obvestila za opis teh nastavitev. 

• Podatki o podjetju 

Glej poglavje podatki podjetja za opis teh nastavitev. 

• Samodejno razpošiljanje (odpiranje in potrjevanje kompenzacij) 

Glej poglavje Samodejno objavljanje kompenzacij v prihodnosti in Samodejno 
potrjevanje kompenzacij v prihodnosti za opis teh nastavitev. 

• Obveščanje o spremembah v procesu kompenzacij 

Glej poglavje Obveščanje o spremembah na kompenzacijah za opis teh 
nastavitev. 
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• Opominjanje udeležencev 

Glej poglavje Opomniki  - Opominjanje udeležencev o nazaključenih 
kompenzacijah za opis teh nastavitev. 

 

Ekran Nastavitve je na voljo uporabnikom s pooblastilom Administrator podjetja v 
spletnem vmesniku bizBox eKompenzacij, če v glavni navigaciji izberemo možnost → 
Nastavitve, kot je prikazano na spodnji zaslonski sliki: 

 

  

3.2 UPORABNIK NA PODJETJU 

Gre za vsebinsko uporabniško vlogo, ki omogoča uporabniku v imenu podjetja izvajanje 
vseh procesov v eKompenzacijah. Npr. kreiranje in potrjevanje kompenzacij. 

Za opis vseh procesov,  za katere je uporabnik s tem pooblastilom pooblaščen na 
podjetju, glej poglavja: 

• ključni procesi v bizBox eKompenzacijah 

za izvajanje procesov preko spletnega uporabniškega vmesnika  

in 

• integrabilne akcije bizbox ekompenzacij 

za izvajanje procesov preko zunanjega IKT sistema (npr. ERP-a) 
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3.3 ZZINET UPORABNIK 

Gre za vlogo uporabnika, ki je definirana na sistemskem nivoju in se uporablja pri 

podjetjih, ki želijo integrirati bizBox eKompenzacije v lastne sisteme in aplikacije (npr. v 

ERP) preko ZZINet omrežja oz. rešitve eIzmenjave. Ta uporabnik ima pooblastilo: 

→ za  pošiljanje / prejemanje definiranih tipov dokumentov oz. sporočil  (glej 

poglavje tipi dokumentov (sporočil) za opis vseh vhodnih in izhodnih 

dokumentov v bizBox eKompenazcijah, ki se lahko pošiljajo in prejemajo), na 

podjetju udeležencu kompenzacije 
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4  

BIZBOX EKOMPENZACIJE – INTEGRACIJA 

Integracija bizBox eKompenzacij z zunanjimi IKT sistemi in aplikacijami (npr. ERP) je možna 

preko ZZInet/bizBox omrežja eIzmenjave EDI (https://www.zzi.si/produkti.html).  

 

Integracija je zasnovana v obliki izmenjave XML sporočil (zapakiranih v ZZInet ovojnici), katera se 

izmenjujejo med  

• Akterjem (uporabnikom na podjetju udeleženca kompenzacije) 

in 

• platformo bizBox eKompenzacije 

 

Akter proži lastne akcije (glej poglavje integrabilne akcije bizbox ekompenzacij) na 

kompenzacijah na katerih je udeleženec kompenzacije, in sicer tako da pošilja v sistem bizBox 

eKompenzacije sporočila, v odgovor pa prejema in obdela sporočila, ki jih mu pošilja bizBox 

eKompenzacije ( ECompResponse sporočila kot odgovor na lastne akcije in pa sporočila 

ECompNotification, ki jih prejme ob vsaki spremembi kompenzacije s strani akterja ter kadar je 

akter drugi udeleženec kompenzacije, sprememba pa se tiče tudi opazovanega udeleženca 

kompenzacije). Izmenjava sporočil med akterjem in platformo bizBox eKompenzacij poteka na 

asinhroni način, akterju pa se zagotavlja, da bo prejel odgovor na izvedeno akcijo in pa sporočila 

na procesno spremembo na kompenzaciji. 

Akter, ki želi prožiti akcije na kompenzacijah in obdelovati odgovore na prožene akcije, kakor 

tudi želi obdelovati sporočila o spremembah na kompenzacijah, na katerih je udeleženec 

kompenzacije mora biti nujno Član sistema. Če je akter Iniciator kompenzacije, ki kreira in objavi 

predlog kompenzacije, pri tem pa navede druge udeležence kompenzacije, ti drugi udeleženci 

ne rabijo biti nujno člani sistema (lahko torej tudi navede nečlane sistema).   

V procesu odpiranja in razpošiljanja predloga kompenzacije sistem samodejno identificira 

nečlane sistema in jim v primeru, da je iniciator pri udeležencih kompenzacije navedel e-mail 

naslov tega udeleženca, jim sistem samodejno pošlje po e-mailu vse potrebne informacije o tem 

predlogu kompenzacije, na podlagi katerih se lahko tudi nečlan sistema odloči ali bo v tem 

predlogu kompenzacije sodeloval. V poslanem e-mailu prejeme tudi navodila za brezplačno 

registracijo v sistem in pa spletne povezave do video navodil kako pričeti s procesom potrjevanja 

te kompenzacije (glej tudi poglavje »OnBoarding« novega podjetja – udeleženca kompenzacij).  

 

Cilj tako zasnovanega procesa kreiranja in objavljanja (odpirana in razpošiljanja) kompenzacije 

je, da se iniciator ukvarja predvsem s vsebino kompenzacije, manj pa s vprašanjem ali je 

https://www.zzi.si/produkti.html
OnBoarding#_
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udeleženec član sistema ali ne. Nečlane sistema podpiramo (v določenih procesih na 

kompenzacijah) tudi zato, da če se kasneje v procesu potrjevanja kompenzacije, nečlan(-i) iz 

kakršnegakoli razloga ne želi(-jo) vključiti kot registrirani član sistema, lahko iniciator kljub temu 

izpelje kompenzacijo do knjiženja, pa če tudi vsebuje nečlane sistema.  

Primer: 4 udeleženci kompenzacije (od skupno 5) so npr. člani sistema in so svoj del procesov na 

kompenzaciji zaključili. 5. udeleženec kompenzacije se ne želi vključiti v sistem. Iniciatorju lahko 

pošlje potrdilo kompenzacije preko alternativnega kanala (npr. preko e-maila). Iniciator lahko 

nato to potrdilo (v obliki datoteke oz. priloge), v imenu tega nečlana sistema doda na 

kompenzacijo in kompenzacijo zaključi uspešno.  

Funkcije, ki jih lahko opravlja iniciator kompenzacije v imenu nečlana sistema so opisane v 

poglavju Ključni procesi v bizBox eKompenzacijah, v podpoglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 

Iniciator kompenzacije, v razdelku poglavja Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca 

kompenzacije - iniciator v imenu nečlana sistema). 

 

Akcije, ki so na voljo za integracijo v zunanjih sistemih (glej poglavje integrabilne akcije bizbox 

ekompenzacij) predstavljajo samo podmnožico vseh akcij, ki so na voljo v spletnem vmesniku 

bizBox eKompenzacij.  

Priporočen pristop k integraciji bizBox eKompenzacij je: 

da se v zunanjem sistemu (npr. ERP-u) integrirajo in s tem ponudijo končnim 

uporabnikom samo tiste nujne akcije (katera prožimo v obliki poslanih sporočila 

ECompMsg ), ki spreminjajo stanja na kompenzaciji in za te spremembe stanj želimo 

voditi te spremembe tudi v zunanjem sistemu (npr. v ERP-u). Torej, da integriramo 

samo tiste nujne spremembe, ki jih želimo obdelati in zavesti v zunanjem sistemu, 

ostale, ki pa nam niso nujne ne integriramo (Uporabniki lahko ostale akcije, ki jih ne 

integriramo še vedno uporabljajo preko spletnega vmesnika bizBox eKompenzacij). 

 

 

Da bi pri tem pristopu dosegli ažurnost podatkov med obema viroma podatkov (med 

zunanjim sistemom in bizBox eKompenazcijami) je potrebno integrirati vsaj 

podmnožico vseh možnih sprememb stanj na kompenzaciji. Od te podmnožice 

spremembe stanj je zaradi zagotavljanja (skoraj) ažurnega stanja zapisov 

kompenzacije med zunanjim sistemom in bizBox eKompenzacijah torej nujno 

spremljati začetno stanje na kompenzaciji in pa končno stanje na kompenzaciji: 

  

# Obdobje v 

življenjskem 

ciklu 

kompenzacije 

Akter akcije 

(vloga 

podjetja na 

kompenzaciji) 

Akcija v spletnem 

vmesniku  

Pripadajoča 

integrabilna EDI akcija  

Odgovori na akcijo Opombe 

1 Začetno stanje 

prve različice 

kompenzacije 

kompenzacija še 

ne obstaja v 

sistemu 

Iniciator 

kompenzacije 
1. Kreiraj 

kompenzacijo  

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

kompenzacije  

CMP.CREATE  

glej poglavje 

CMP.CREATE  

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik odgovorov je 

izključno akter (ne pa tudi 

ostali udeleženci 

kompenzacije) 

/ 

2 Začetno stanje 

prve različice 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 
3. Uredi 

kompenzacijo (pred 

objavo)  

CMP.UPDATE ECompResponse, 

ECompNotification 

/ 
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kompenzacija je 

vidna samo 

iniciatorju 

kompenzacije 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

kompenzacije  

glej poglavje 

CMP.UPDATE 

Če je kompenzacija v stanju 

V pripravi, potem je 

prejemnik odgovorov  

izključno akter (ne pa tudi 

ostali udeleženci 

kompenzacije).  

Če je kompenzacija v stanju 

Odprto potem je prejemnik 

ECompResponse akter 

akcije, prejemniki 

ECompNotification pa vsi 

udeleženci, ki imajo 

naročen prejem teh 

sporočil.   

3 Začetno stanje 

prve različice 

kompenzacije 

kompenzacija je 

vidna samo 

iniciatorju 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 
4. Storniraj 

kompenzacijo (pred 

objavo) 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

kompenzacije 

CMP.CANCELED 

glej poglavje 

CMP.CANCELED 

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik odgovorov  

izključno akter (ne pa tudi 

ostali udeleženci  

 

/ 

4 Začetno stanje 

prve ali nove 

različice 

kompenzacije  

kompenzacija je 

vidna vsem 

udeležencem 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 
5. Odpri in razpošlji 

kompenzacijo 

(objavi 

kompenzacijo) 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

kompenzacije 

/ (Ne obstaja EDI akcija) CHN.CMP_OPEN 

Prejemnik sporočila 

CHN.CMP_OPEN so vsi 

udeleženci kompenzacije, ki 

imajo naročen prejem 

sporočil preko EDI.   

Ko je kompenzacija odprta je 

prvič vidna in dosegljiva 

udeleženc (-u /-em), ki ni 

iniciator kompenzacije. Za 

odpiranje in razpošiljanje 

kompenzacije ni potrebno 

klicati nobene EDI akcije – 

sistem jo samodejno odpre in 

razpošlje (glej Samodejno 

objavljanje kompenzacij v 

prihodnosti). Iniciator lahko 

kadarkoli pred samodejnim 

odpiranjem ročno odpre tako 

kompenzacijo v spletnem 

vmesniku. 

5 Začetno stanje 

prve ali nove 

različice 

kompenzacije  

kompenzacija je 

vidna vsem 

udeležencem 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 
6. Kreiraj novo 

različico 

kompenzacije (po 

objavi in pred 

vzajemno 

potrditvijo s strani 

vseh udeležencev) 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

kompenzacije 

CMP.UPDATE 

glej poglavje 

CMP.UPDATE 

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik ECompResponse 

je akter akcije, prejemniki 

ECompNotification pa vsi 

udeleženci, ki imajo 

naročen prejem teh 

sporočil.   

Iniciator lahko kreira novo 

različico kompenzacije 

(poljubno št. novih različic) 

dokler kompenzacije ni 

potrjena s strani vseh 

udeležencev kompenzacije 

Pri kreiranju nove različice 

kompenzacije se lahko proces 

potrjevanja kompenzacije 

prične znova (odvisno od 

situacije. Za več informacij glej 

opis akcije v spletnem 

vmesniku in pripadajoče EDI 

akcije. 

6 Začetno stanje 

prve ali nove 

različice 

kompenzacije  

kompenzacija je 

vidna vsem 

udeležencem 

kompenzacije 

Udeleženec 

kompenzacije 
2. Potrdi 

kompenzacijo 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: 

Udeleženec 

kompenzacije (ni 

iniciator)  

CHN.CONFIRM 

glej poglavje 

CHN.CONFIRM 

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik ECompResponse 

je akter akcije, prejemniki 

ECompNotification pa vsi 

udeleženci, ki imajo 

naročen prejem teh 

sporočil.   

Iniciator kompenzacije ne rabi 

posebej potrjevati 

kompenzacije, saj le to stori 

že z akcijo 4 v tej tabeli - Odpri 

in razpošlji kompenzacijo 

(objavi kompenzacijo). Vsi 

ostali udeleženci pa v 

primeru, da želijo potrditi 

kompenzacijo pokličejo to 

ackijo. 

7 Začetno stanje 

prve ali nove 

različice 

kompenzacije  

kompenzacija je 

vidna vsem 

udeležencem 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 
4. Storniraj 

kompenzacijo (po 

objavi in pred 

vzajemno 

potrditvijo s strani 

vseh udeležencev) 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

kompenzacije 

CMP.CANCELED 

glej poglavje 

CMP.CANCELED 

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik ECompResponse 

je akter akcije, prejemniki 

ECompNotification pa vsi 

udeleženci, ki imajo 

naročen prejem teh 

sporočil.   

Iniciator lahko stornira  

kompenzacijo dokler 

kompenzacije ni potrjena s 

strani vseh udeležencev 

kompenzacije 
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8 Končno stanje 

prve ali nove 

različice 

kompenzacije  

kompenzacija je 

vidna vsem 

udeležencem 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 

/ Udeleženec 

kompenzacije 

3. Knjiži 

kompenzacijo 

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

ali Udeleženec 

kompenzacije 

CHN.BOOK 

glej poglavje CHN.BOOK 

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik ECompResponse 

je akter akcije, prejemniki 

ECompNotification pa vsi 

udeleženci, ki imajo 

naročen prejem teh 

sporočil.   

Udeleženec kompenzacije (ne 

glede na vlogo na 

kompenzaciji), kadar ima 

pogoje za knjiženje 

kompenzacije. Njegov status 

je Za knjiženje 

9 Končno stanje 

prve ali nove 

različice 

kompenzacije  

kompenzacija je 

vidna vsem 

udeležencem 

kompenzacije 

Iniciator 

kompenzacije 

/ Udeleženec 

kompenzacije 

5. Storno člena  

glej poglavje Vloga 

podjetja na 

kompenzaciji: Iniciator 

ali Udeleženec 

kompenzacije 

CHN.CANCELED 

glej poglavje 

CHN.CANCELED 

ECompResponse, 

ECompNotification 

Prejemnik ECompResponse 

je akter akcije, prejemniki 

ECompNotification pa vsi 

udeleženci, ki imajo 

naročen prejem teh 

sporočil.   

Udeleženec kompenzacije, po 

tem ko je kompenzacija prešla 

v status Storno (iniciator 

kompenzacije uporabi to 

akcijo samo, kadar je storno 

kompenzacije posledica 

uspelega Predloga za storno 

predhodno že Zaključene 

kompenzacije – potrjene s 

strani vseh udeležencev 

kompenzacije. 

 

Če želimo v zunanjem sistemu zagotavljati ažurno stanje kompenzacije v celoti, potem 

je potrebno obdelati v zunanjem sistemu obdelati vsa prejeta sporočila 

ECompNotification. Prejem teh sporočil je neodvisen od tega v katerem vmesniku smo 

prožili akcijo (spletni vmesnik ali preko EDI integrabilnih akcij). Prejem teh sporočil pri 

udeležencu kompenzacije pa lahko sprožijo tudi drugi udeleženci kompenzacije, ki 

vplivajo na spremembo stanja na kompenzacije, katera se tiče tudi tega udeleženca 

kompenzacije. 

 

Več informacij o zasnovi modela zapisa kompenzacije, prehodih stanj na zapisih 

kompenzacije in katere akcije ter dogodki povzročajo prehode stanj glej poglavja: 

o Kompenzacija – zasnova modela 

o Statusi in prehodi statusov zapisov kompenzacije 

o Tipi dokumentov (sporočil) 
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4.1 VKLOP PODJETJA - UDELEŽENCA KOMPENZACIJE  

Vklop podjetja (potencialnega udeleženca kompenzacije) in njegovih uporabnikov, ki 
bodo v imenu tega podjetja izvajali procese kompenzacij je proces vključitve podjetja v 
sistem bizBox eKompenzacije (glej poglavje »OnBoarding« novega podjetja – udeleženca 
kompenzacij). Po vklopu podjetja in določitev uporabniških vlog na uporabnikih tega 
podjetja, lahko podjetje prične uporabljati bizBox eKompenzacije. 

Ko so uporabniki na podjetju pooblaščeni za uporabo aplikacije bizBox 
eKompenzacije lahko le-ti izvajajo akcije neodvisno od odjemalca (spletni 
vmesnik bizBox eKompenzacij, zunanji sistem – npr. ERP, ki ima integrirane 
določene integrabilne akcije bizbox ekompenzacij). Sistemski integrator se lahko 
tako odloči, da bo določene funkcionalnosti bizBox eKompenzacij integriral v 
lastnem sistemu, druge pa ne. Slednje pa lahko uporabniki uporabljajo preko 
spletnega vmesnika bizBox eKompenzacij. 

 

 

4.2 TIPI DOKUMENTOV (SPOROČIL) 

 

V bizBox eKompenzacijah so podprti naslednji tipi dokumentov, ki se uporabljajo pri eIzmenjavi 
dokumentov med podjetjem udeležencem kompenzacij in platformo bizBox eKompenzacije: 

 

Tip dokumenta Format dokumenta Definicija dokumenta  Opis dokumenta Pošiljatelj dokumenta Prejemnik dokumenta 

ECompMsg XML eCompMsg.xsd (Glej prilogo 

Priloge\EDI 

messages\_XSD\eCompMsg

.xsd) 

Dokument, ki ga pošlje akter v 

bizBox eKompenzacije kadar 

želi izvesti procesno akcijo na 

kompenzaciji na kateri je 

udeleženec kompenzacije.  

Podjetje - udeleženec 

kompenzacije (akter) 

 / 

bizBox eKompenzacije 

(ECOMPENSATIONS) 

bizBox eKompenzacije 

(ECOMPENSATIONS) 

/ 

Podjetje - udeleženec 

kompenzacije 

ECompResponse XML eCompMsg.xsd (Glej prilogo 

Priloge\EDI 

messages\_XSD\eCompMsg

.xsd) 

Dokument, ki ga prejme akter 

kot odgovor na  ECompMsg 

(dokument vsebuje 

informacije o uspešnosti ali 

neuspešnosti izvedbe akcije, 

poslane v ECompMsg).   

bizBox eKompenzacije 

(ECOMPENSATIONS) 

Podjetje - udeleženec 

kompenzacije (akter, ki je 

pred je poslal dokument 

ECompMsg) 

ECompNotification XML eCompMsg.xsd (Glej prilogo 

Priloge\EDI 

messages\_XSD\eCompMsg

.xsd) 

Dokument - sporočilo o 

spremembi kompenzacije, ki 

ga prejme udeleženec 

kompenzacije ob nastanku 

spremembe na kompenzaciji. 

Podjetje - udeleženec 

kompenzacije (kateri ima 

naročen prejem 

sprememb na 

kompenzaciji) 

Podjetje - udeleženec 

kompenzacije (kateri ima 

naročen prejem 

sprememb na 

kompenzaciji) 

OnBoarding#_
OnBoarding#_
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ECompAtt Poljubni format / Dokument poljubnega 

formata, ki ga lahko 

uporabljamo, če želimo 

centralno (npr. iz skupnega 

share folder-ja) pošiljati 

dokumente  v modul Priloge v 

bizBox eKompenazcijah 

Podjetje – Član sistema ki 

pošilja dokument v modul 

Priloge 

bizBox eKompenzacije 

(ECOMPENSATIONS) 

ECompCompanies CSV /  CSV datoteka, ki vsebuje 

ažuren seznam podjetij, ki so v 

bizBox eKompenzacijah 

registrani kot Člani sistema 

(imajo pooblastila za uporabo 

aplikacije). Datoteka se lahko 

pošlje naročniku (obstoječemu 

članu sistema), ki to želi enkrat 

dnevno. 

Podjetje – Član sistema 

(kateri ima naročen 

prejem CSV datoteke – 

ažuren seznam podjetij, ki 
so v bizBox 

eKompenzacijah 

registrani kot Člani 

sistema) 

Podjetje – Član sistema 

(kateri ima naročen 

prejem CSV datoteke – 

ažuren seznam podjetij, ki 
so v bizBox 

eKompenzacijah 

registrani kot Člani 

sistema) 

 

 

4.2.1 ECompMsg 

Dokument oz. sporočilo, ki ga pošlje akter (uporabnik na podjetju – udeležencu 
kompenzacije) v bizBox eKompenzacije, kadar želi izvesti procesno akcijo na kompenzaciji 
na kateri je udeleženec kompenzacije. Ta dokument pošljemo kadar želimo izvesti 
katerokoli akcijo, opisano v poglavju integrabilne akcije ekompenzacij.  

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\_XSD\eCompMsg.xsd za XSD shemo tega sporočila. 

Dokument oz. sporočilo ECompMsg lahko udeleženec kompenzacije v določenih primeri 
tudi prejme iz bizBox eKompenzacij. Udeleženci kompenzacije so prejemniki tega 
dokumenta, kadar se odpre nov predlog za kompenzacijo (glej akcijo 5. Odpri in razpošlji 
kompenzacijo v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije) oz. 
kadar iniciator kreira novo različico kompenzacije ( glej akcijo  6. Kreiraj novo različico 
kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije za opis 
te akcije in pa pripadajočo EDI akcijo CMP.UPDATE). 

 

Definicija XML elementov XML sporočila ECompMsg 

 

ECompMsg  - Kompenzacija (sporočilo) – Root element XML sporočila    

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge 

vrednosti 

Action  

/ECompMsg/Action 

string DA (1, 1) Akcija, ki jo akter – podjetje, 

udeleženca kompenzacije želi izvesti 

na kompenzaciji 

CMP.CREATE 
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TaxId 

/ECompMsg/TaxId 

string DA (1, 1) Davčna številka akterja – podjetja, 

udeleženca kompenzacije 

SI45884595 

ExtUserId 

/ECompMsg/ExtUserId 

string DA (1, 1) Eksterna številka - ID uporabnika v 

zunanjem sistemu (ERP-u, aplikaciji) 

MEFO985217 

CmpId 

/ECompMsg/CmpId 

int NE (0,1) ID kompenzacije v bizBox 

eKompenzacijah (trenutno ni v 

uporabi @Deprecated) 

2561 

EComp 

/ECompMsg/EComp 

EComp NE (0, 1) Vhodni podatki v akcijo (Action), ki se 

naj obdelajo v sklopu te akcije 

(kompleksni zapis kompenzacije), 

katero kliče udeleženec 

kompenzacije. Opomba: v ECompMsg 

dokumentu je potrebno uporabiti ALI 

element EComp ALI ECompState, 

opisan v spodnji vrstici v tej tabeli. 

 

Glej spodaj 

tabelo EComp  

ECompState 

/ECompMsg/ECompState 

 

ECompState NE (0, 1) Vhodni podatki v akcijo (Action), ki se 

naj obdelajo v sklopu te akcije 

(enostavni zapis kompenzacije – samo 

Št. kompenzacije in Davčna št. 

iniciatorja), katero kliče udeleženec 

kompenzacije. Opomba: v ECompMsg 

dokumentu je potrebno uporabiti ALI 

element ECompState ALI EComp, 

opisan v zgornji vrstici v tej tabeli.  

Glej spodaj 

tabelo 

ECompState  

 

 

EComp - Kompleksen zapis kompenzacije - glava kompenzacije, udeleženci kompenzacije, specifikacije 
kompenzacije pri udeležencu kompenzacije (v uporabi pri akcijah: CMP.CREATE, CMP.UPDATE, 
CHN.CONFIRM → varianta 1)  

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge 

vrednosti 

CompensationNumber 

/ECompMsg/EComp/CompensationNumber 

string DA (1, 1) Številka kompenzacije (številka 

kompenzacije, ki jo določi iniciator 

kompenzacije) 

10240/2021/10 

TaxId 

/ECompMsg/EComp/TaxId 

string DA (1, 1) Davčna številka, podjetja, ki je 

iniciator na tej kompenzaciji  

SI45884595 

TotalAmount 

/ECompMsg/EComp/TotalAmount 

float DA (1, 1) Skupni znesek, ki se kompenzira na 

tej kompenzaciji, zaokrožen na 2 

236.52 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 160/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

decimalni mesti (določi iniciator 

kompenzacije) 

Currency 

/ECompMsg/EComp/Currency 

string DA (1, 1) Valuta zneskov na kompenzaciji -

vrednost iz šifranta Podprte 

denarne valute zneskov  (določi 

iniciator kompenzacije) 

EUR 

MaturityDate 

/ECompMsg/EComp/MaturityDate 

date DA (1, 1) Datum valute kompenzacije oz. 

datum do katerega želi iniciator 

knjižiti to kompenzacijo v svojih 

računovodskih knjigah, v primeru, 

da bo kompenzacija uspela (bo 

potrjena s strani vseh udeležencev 

kompenzacije)  

2021-04-16 

DueDate 

/ECompMsg/EComp/DueDate 

date NE (0, 1) Datum pošiljanja kompenzacije (to 

datumsko polje se uporablja 

izključno pri samodejnem 

odpiranju oz. objavljanju 

kompenzacije → glej Samodejno 

objavljanje kompenzacij v 

prihodnosti. Vsebinsko pomeni na 

kateri datum naj sistem bizBox 

eKompenzacije samodejno odpre 

kompenzacijo. Ta datum ima 

običajno vrednost nekaj dni pred 

datumom valute kompenzacije:  

DueDate <= MaturityDate. To 

polje izpolnimo samo  pri akciji 

CMP.CREATE in CMP.UPDATE, in 

samo če ne želimo uporabiti 

privzete nastavitve, ki samodejno 

izračuna to vrednost na podlagi 

odmika od datuma valute 

kompenzacije, katero lahko vsako 

podjetje - član sistema samostojno 

nastavi, v nastavitvah podjetja v 

spletnem vmesniku bizBox 

eKompenzacij. Nastavitev se 

nahaja v spletnem vmesniku v 

Nastavitve --> Razpošiljanje --> 

Datum pošiljanja (Št. dni pred 

valuto). To vrednost določi 

iniciator kompenzacije. 

2021-04-16 

Chains 

/ECompMsg/EComp/Chains 

Chains DA (1, 1) Udeleženci kompenzacije (določi 

iniciator kompenzacije) 

Glej spodaj 

tabelo Chains 

ErrorDesc 

/ECompMsg/EComp/ErrorDesc 

string NE (0, 1) Opis napake na vhodnem zapisu 

EComp (trenutno ni v uporabi 

@Deprecated) 

Št. 

kompenzacije 

ne obstaja 
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Chains - Udeleženci kompenzacije  – Del Kompleksen zapisa kompenzacije EComp. Definira dolžniško-

upniških razmerja med udeleženci kompenzacije. 

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge 

vrednosti 

Chain 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]  

N >= 2; 

Chain DA (2, N); N 

>=2; (N = 2 - če 

medsebojna 

kompenzacije; 

N> 2 - če 

verižna 

kompenzacija) 

Udeleženec kompenzacije (določi 

iniciator kompenzacije). Vrstni red 

zapisov Chain je pomemben. Prvi 

Chain je iniciator kompenzacije, 

naslednji zapis Chain je iniciatorjev 

dobavitelj itd. Zadnji zapis Chain je 

kupec od iniciatorja (temu, 

zadnjemu je torej iniciator 

dobavitelj).   

Glej spodaj 

tabelo Chain 

 

 

 

Chain - Udeleženec kompenzacije  – Del Kompleksen zapisa kompenzacije EComp. Definira udeleženca 
kompenzacije in morebitno specifikacijo obveznosti (katere lastnik je ta Chain) do neposrednega 
naslednjega udeleženca kompenzacije (naslednji zapis Chain ali prvi zapis Chain, če je ta Chain nanizan 
zadnji znotraj  Chains) in morebitno specifikacijo terjatev (katere lastnik je ta Chain) do neposrednega 
predhodnega udeleženca kompenzacije (prejšnji zapis Chain ali zadnji zapis Chain, če je ta Chain nanizan 
prvi znotraj  Chains → je iniciator kompenzacije) 

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

ChainCompensationNumber 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 
ChainCompensationNumber  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Interna številka kompenzacije 

(udeleženec kompenzacije lahko 

to kompenzacijo vodi pod svojo 

lastno številko. Če jo želi 

spremeniti, potem lahko pri 

svojem Chain zapisu, kadarkoli v 

procesu, s katerokoli akcijo 

(Action) izpolni to polje in akcija 

bo spremenila pri tem 

udeležencu podatek Interna 

številka kompenzacije, skupaj z 

izvedbo poslovne logike, ki jo 

klicana akcija tudi izvede. Glej 

tudi spodaj tabelo ECompState 

za spremembo interne številke 

kompenzacije pri akcijah, pri 

katerih ni potrebno navajati  

Kompleksnega zapisa 

kompenzacije, ampak se 

uporablja Enostavni zapis 

kompenzacije. 

KOMP_2021_4_11 
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TaxId 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 
TaxId  

N >= 2; 

string DA (1, 1) Davčna številka tega udeleženca 

kompenzacije 

SI45884595 

ExternalNumber 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 
ExternalNumber  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Eksterna številka tega podjetja – 

udeleženca kompenzacije 

(unikatna številka podjetja, pod 

katero vodi iniciator 

kompenzacije to podjetje v 

svojem sistemu) 

0099907139 

Name 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 
Name  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Naziv podjetja udeleženca 

kompenzacije. Vsak iniciator ima 

lahko prilagojen naziv podjetja 

(npr. eni pišejo kratke nazive 

podjetij). Ta naziv se tudi izpiše 

na kompenzaciji pri tem 

udeležencu kompenzacije. 

POSLOVNI SISTEM 

MERCATOR D.D. 

Address 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 
Address  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Naslov podjetja udeleženca 

kompenzacije. Vsak iniciator ima 

lahko prilagojen naslov podjetja 

(npr. eni pišejo kratke naslove, 

brez ulic). Ta naslov se tudi izpiše 

na kompenzaciji pri tem 

udeležencu kompenzacije. 

DUNAJSKA CESTA 

107 

Country 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 
Country  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Država sedeže podjetja 

udeleženca kompenzacije (Iso 

Alpha-2 country code) 

SI 

Post 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/Post  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Poštna številka v državi sedeža 

podjetja udeleženca 

kompenzacije  

1000 

City 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/City  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Kraj v državi sedeža podjetja 

udeleženca kompenzacije 

LJUBLJANA 

Tel 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/Tel  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Telefonska številka podjetja 

udeleženca kompenzacije 

+386 (0)1 560 

1000 
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Fax 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/Fax  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Faks številka podjetja udeleženca 

kompenzacije 

+386 (0)1 560 

1072 

Mail 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/Mail  

N >= 2; 

string NE (0, 1) E-mail naslov udeleženca 

kompenzacije. Iniciator 

kompenzacije naj navede e-mail 

naslov na katerega želi prejemati 

dokazila in potrditve 

kompenzacije preko e-mail-a za 

nečlane sistema, ki se ne želijo 

vključiti v sistem bizBox 

eKompenzacije, iniciator pa želi 

vseeno izpeljati take 

kompenzacije z nečlani preko 

ročnih dodajanj dokazil v imenu 

nečlanov sistema na 

kompenzacijo (glej poglavje 

Vloga podjetja na kompenzaciji: 

Iniciator kompenzacije, 

podpoglavje Upravljanje 

kompenzacije na nivoju 

udeleženca kompenzacije - 

iniciator v imenu nečlana sistema 

za opis teh akcij, ki so na voljo 

iniciatorju kompenzacije, ki jih 

lahko opravlja v imenu nečlanov 

sistema ) 

komp@mercator.si 

SupplierSpecification 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification  

N >= 2; 

Specification NE (0, 1) Specifikacija terjatev, ki jih ima ta 

udeleženec do svojega kupca, 

predhodnika v verigi (Kupec je 

specificiral obveznosti do 

dobavitelja) → Kupčevska stran 

od tega udeleženca 

kompenzacije.  

Glej spodaj 

tabelo 

Specification 

BuyerSpecification 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification  

N >= 2; 

Specification NE (0, 1) Specifikacija obveznosti, ki jih 

ima ta udeleženec do svojega 

dobavitelja, naslednika v verigi 

(Kupec je specificiral obveznosti 

do dobavitelja) → Dobaviteljska 

stran od tega udeleženca 

kompenzacije. Ta specifikacija je 

obvezna in jo mora udeleženec 

obvezno vnesti, preden lahko 

potrdi kompenzacijo (glej akcijo: 

CHN.CONFIRM ), če dobavitelj od 

udeleženca ni že (proaktivno) 

specificiral in objavi tudi te 

specifikacije. Za iniciatorja je ta 

specifikacija vedno obvezna pri 

kreiranju kompenzacije (glej 

akcijo: CMP.CREATE) ali pri 

urejanju še neodprte 

kompenzacije ali pri kreiranju 

Glej spodaj 

tabelo 

Specification 
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nove različice kompenzacije (glej 

akcijo: CMP.UPDATE) 

ErrorDesc 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

ErrorDesc  

N >= 2; 

string NE (0, 1) Opis napake na vhodnem zapisu 

Chain (trenutno ni v uporabi 

@Deprecated) 

Ta interna št. 

kompenzacije, 

pri udeležencu 

kompenzacije že 

obstaja 

 

 

 

 

Specification – Specifikacija  kompenzacije  – lastnik je udeleženec kompenzacije. Uporablja se tako za 
Dobaviteljsko specifikacijo – Dobaviteljska stran (glej zgoraj Chain/BuyerSpecification), kot za Kupčevo 
specifikacijo – Kupčevska stran (Chain/SupplierSpecification) 

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost 

(MIN, MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

TotalAmount 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/TotalAmount  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification/TotalAmount  

N >= 2; 

float DA (1, 1) Skupni znesek postavk na 

tej specifikaciji 

kompenzacije, katere 

lastnik je udeleženec 

kompenzacije. 

236.52 

Discount 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/Discount  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /Discount 

N >= 2; 

float DA (1, 1) Skupni znesek popusta na 

postavke na tej 

specifikaciji kompenzacije, 

katere lastnik je 

udeleženec kompenzacije. 

0.00 

ExternalNumber 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/ExternalNumber  

| 

string NE (0, 1) Številka / oznaka 

specifikacije 

kompenzacije, katere 

lastnik je udeleženec 

kompenzacije 

KOMP_2021_4_11_OB 
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/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /ExternalNumber 

N >= 2; 

Description 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/Description  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /Description 

N >= 2; 

string NE (0, 1) Opis vsebine te 

specifikacija 

kompenzacije. 

Specifikacija 

naših obveznosti 

do dobavitelja. 

SpecificationData 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

SpecificationData NE (0, {N ali 

M }) 

Ena postavka specifikacije 

kompenzacije (alternativa 

vnosu specifikacija 

kompenzacije z vnosom 

postavk specifikacije je 

vnos specifikacije v opisni 

obliki, kot je opisano 

zgoraj v Description) 

Glej spodaj 

tabelo 

SpecificationData  

ErrorDesc 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/ErrorDesc  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /ErrorDesc 

N >= 2; 

string NE (0, 1) Opis napake na vhodnem 

zapisu Specification 

(trenutno ni v uporabi 

@Deprecated) 

Skupni znesek 

specifikacije 

kompenzacije se 

ne ujema z 

skupnim zneskom 

kompenzacije 

kompenzacije že 

obstaja 

 

 

SpecificationData – Postavka specifikacija  kompenzacije  – lastnik je udeleženec kompenzacije. 
Uporablja se tako za Dobaviteljsko specifikacijo – Dobaviteljska stran (glej zgoraj Chain/BuyerSpecification), 
kot za Kupčevo specifikacijo – Kupčevska stran (Chain/SupplierSpecification) 

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost 

(MIN, MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

DocNumber string NE (0, 1) Številka računa / dobropisa 

pri izdajatelju računa / 

dobropisa, na katerega se ta 

6787S787HJHSS 
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/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

DocNumber  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

DocNumber  

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

postavka specifikacije 

kompenzacije nanaša. 

DocInternalNumber 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

DocInternalNumber  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

DocInternalNumber  

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

string NE (0, 1) Interna številka računa / 

dobropisa pri prejemniku 

računa / dobropisa, na 

katerega se ta postavka 

specifikacije kompenzacije 

nanaša. 

ABC887987987888 

Type 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

Type  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

Type 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

string NE (0, 1) Tip računa / dobropisa 

(interna oznaka npr. iz 

internega šifranta za račun / 

dobropis). 

INV 

Amount 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

Amount  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

Amount 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

float NE (0, 1) Znesek postavke (brez 

popusta) iz računa / 

dobropisa  

236.52 

Discount float NE (0, 1) Znesek  popusta na znesek 

postavke (Amount) 

0.00 
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/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

Discount  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

Discount 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

 

DiscountPercent 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

DiscountPercent  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

DiscountPercent 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

float NE (0, 1) Znesek  popusta na znesek 

postavke (Amount) izražen v 

odstotkih. 

 

0.00 

MaturityDate 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

MaturityDate  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

MaturityDate 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

date NE (0, 1) Datum zapadlosti računa / 

dobropisa na katerega se ta 

postavka specifikacije 

kompenzacije nanaša  

2021-04-16 

CompensationAmount 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

CompensationAmount  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

CompensationAmount 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

float NE (0, 1) Znesek postavke (Amount) z 

odštetim popustom 

(Discount) je enak znesku 

kompenzacije na tej postavki 

236.52 

Desc string NE (0, 1) Specifikacija kompenzacije v 

opisni obliki (kot alternativa 

vnosu specifikacija 

kompenzacije z vnosom več 

Vrednost po 

pogodbi 

št.87837/2021, v 
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/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

Desc  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

Desc 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

postavk specifikacije 

kompenzacije z zneski: 
Amount + Discount + 

CompensationAmount). V 

primeru da vnesemo 

specifikacijo kompenzacije v 

opisni obliki  potem dodamo 

na Specification samo en 

zapis SpecificationData in na 

tej postavki izpolnimo Desc 

znesku 125,00 

EUR. 

ErrorDesc 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

SupplierSpecification/SpecificationData[M]/ 

ErrorDesc  

| 

/ECompMsg/EComp/Chains/Chain[N]/ 

BuyerSpecification /SpecificationData[L] ]/ 

ErrorDesc 

N >= 2; M >= 1; L>=1; 

string NE (0, 1) Opis napake na vhodnem 

zapisu SpecificationData 

(trenutno ni v uporabi 

@Deprecated) 

Popust izražen v 

odstotkih se ne 

ujema z zneskom 

popusta od 

zneska postavke  

 

 

ECompState  - Enostaven zapis kompenzacije – samo id podatki o kompenzaciji (drugih podatkov pri tej 
akciji  - Action na ECompMsg ne potrebujemo). V uporabi pri akcijah: CHN.CONFIRM → varianta 2, 
CHN.BOOK, CMP.CANCELED, CHN.CANCELED 

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost 

(MIN, MAX) 

Opis Primer zaloge 

vrednosti 

CompensationNumber 

/ECompMsg/ECompState/CompensationNumber 

string NE (0, 1) Številka kompenzacije 

(številka kompenzacije, ki jo 

določil iniciator 

kompenzacije) 

10240/2021/10 

TaxId 

/ECompMsg/ECompState /TaxId 

string NE (0, 1) Davčna številka, podjetja, ki 

je iniciator na tej 

kompenzaciji  

SI80267432 

ChainCompensationNumber 

/ECompMsg/ECompState/ChainCompensationNumber 

string NE (0, 1) Interna številka 

kompenzacije (številka 

kompenzacije, pri tem 

udeležencu kompenzacije). 

Če udeleženec pošlje 

izpolnjeno to polje, se bo 

interna številka tudi 

nastavila na tem udeležencu 

kompenzacije 

KOMP_2021_4_11 
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Description 

/ECompMsg/ECompState/Description 

string NE (0, 1) Večnamensko opisno polje, 

ki se uporablja pri različnih 

akcijah (npr. Razloga za 

storno kompenzacije ipd.) 

Kompenzacija 

ni bila 

potrjena s 

strani vseh 

udeležencev 

kompenzacije 

 

 

 

 

 

 

Definicija ZZInet ovojnice, ki vsebuje XML sporočilo ECompMsg 

 

Preden lahko pošlje akter sporočilo ECompMsg je potrebno to sporočilo oviti v ZZInet ovojnico 
(zip paket), ki vsebuje naslednjo vsebino: 

•  ECompMsg.xml (sporočilo ECompMsg) 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet omrežju) 

Primer: 

• 10431202110_20210416_1005_0.xml (sporočilo ECompMsg) 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CMP.CREATE</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:EComp> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

        <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency> 

        <ns1:MaturityDate>2019-06-03</ns1:MaturityDate> 

        <ns1:Chains> 

            <ns1:Chain> 

 <ns1:ChainCompensationNumber>0000000001/2019 

    </ns1:ChainCompensationNumber> 

                <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010108026</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T1</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 1</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>LJUBLJANA</ns1:City> 

                <ns1:SupplierSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42547</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100032</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 
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                        <ns1:Amount>38.09</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>38.09</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42557</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100094</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KZ</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>32.79</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>32.79</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42542509</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>3000895630</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>M1</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>179.12</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>179.12</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:SupplierSpecification> 

                <ns1:BuyerSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>1023200704</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>1022200299</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>E4</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>21.10</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-11</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>21.10</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>21-01002630</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100034</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>93.96</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-18</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>93.96</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>0980004898</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100130</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>134.94</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-18</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>134.94</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:BuyerSpecification> 

            </ns1:Chain> 

            <ns1:Chain> 

                <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010101628</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T2</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 2</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>Ljubljana</ns1:City> 

                <ns1:Fax>013601570</ns1:Fax> 

            </ns1:Chain> 

        </ns1:Chains> 

    </ns1:EComp> 

</ns1:ECompMsg> 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet 
omrežju) 

<?xml version="1.0"?> 

<envelope> 

  <header> 
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    <from> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address>   <!-- ZZInet naslov kanala, 

podjetja (udeleženca kompenzacije) oz. akterja, ki pošilja ECompMsg -->      
    </from> 

    <to> 

      <e_address>ECOMPENSATIONS</e_address>       

    </to>     

  </header> 

  <document> 

    <external_id>10431202110_20210416_1005_0</external_id> <!--  Id sporočila ECompMsg (v 

zunanjem sistemu – npr. ERP-u) pod katerim akter vodi to sporočilo. Ta ID je pomemben, da 

lahko uparimo ta ECompMsg z odgovorom ECompResponse, ki ga prejmemo na ta ECompMsg --> 

    <type>ECompMsg</type> <!-- Tip tega ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <format>xml</format> <!-- Format tega  ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <file_name>10431202110_20210416_1005_0.xml</file_name> <!—Ime datoteke, ki 

vsebuje to ZZInet dokument/sporočilo, v ZZInet paketu - zip --> 

  </document>   

</envelope> 

 

 

 

 

Primer  ZZInet sporočila ECompMsg 

 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\ECompMsg.zip. 

 

4.2.2 ECompResponse 

Dokument oz. sporočilo, ki ga akter (uporabnik na podjetju – udeležencu kompenzacije) 
prejme iz bizBox eKompenzacij, kot odgovor na procesno akcijo, katero je pred tem 
izvedel, in sicer s pošiljanjem dokumenta ECompMsg. Ta odgovor vsebuje informacije o 
uspešnosti izvedbe procesne akcije: 

o Akcija je bila izvedena uspešno (status: SUCCESS) 

o Akcija ni bila izvedena uspešno in vsebuje informacijami o napaki, do katere je 
prišlo pri izvajanju akcije (status: FAILED + Errors) 

Ta dokument prejem akter kadar izvede katerokoli akcijo, opisano v poglavju integrabilne 
akcije ekompenzacij.  

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\_XSD\eCompMsg.xsd za XSD shemo tega sporočila. 

 

Definicija XML elementov XML sporočila ECompResponse 

 

ECompResponse  - Odgovor na Kompenzacija (sporočilo) – Root element XML sporočila  
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XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost 

(MIN, MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

DocumentType 

/ECompResponse/DocumentType 

string DA (1, 1) Vrsta dokumenta oz. 

poslovne entitete, na 

katero se ta Odgovor na 

Kompenzacija (sporočilo)  -

→ ECompResponse 

nanaša oz. je bila 

spremenjena v sklopu 

pravkar izvedene akcije. 

Zaloga vrednosti je 

vrednost iz šifranta Tipi 

poslovnih entitet 

compensation 

Id 

/ECompResponse/Id 

string DA (1, 1) Poslovni ID dokumenta oz. 

poslovne entitete v bizBox 

eKompenzacijah tega 

dokumenta oz. poslovne 

entitete (DocumentType) 

 

 

487/2021/1700 

DocumentId 

/ECompResponse/DocumentId 

string DA (1, 1) Unikatni ID v sistemu 

bizBox eKompenzacije 

tega dokumenta oz. 

poslovne entitete 

(DocumentType) 

14138 

ExternalId 

/ECompResponse/ExternalId 

string DA (1, 1) Id sporočila 

ECompMsg (v 

zunanjem sistemu – npr. 

ERP-u)  na katerega se ta 

Odgovor na Kompenzacija 

(sporočilo)  → 

ECompResponse nanaša 

10431202110_20210416_1005_0 

MsgId 

/ECompResponse/MsgId 

string DA (1, 1) Id sporočila 

ECompMsg (v ZZInet 

omrežju)  na katerega se 

ta Odgovor na 

Kompenzacija (sporočilo)  

→ ECompResponse 

nanaša 

118852612 

Status 

/ECompResponse/Status 

Status 

 

DA (1, 1) Rezultat oz. status 

uspešnosti izvedene 

akcije, klicane v sporočilu 

ECompMsg na 

katerega se ta Odgovor na 

Kompenzacija (sporočilo)  

→ ECompResponse 

nanaša 

Glej spodaj tabelo Status 
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Status  - Status o uspešnosti izvedene akcije, klicane v ECompMsg. Ta status se prejme v sporočilu 
ECompResponse      

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost 

(MIN, MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

Name 

/ECompResponse/Status/Name 

string DA (1, 1) Ali je bila izvedba akcije v 

ECompMsg uspešna. 

Možna zaloga vrednosti 

{SUCCESS, FAILED}. 

Success – Akcija je bila 

izvedena uspešna, FAILED 

– Akcija ni bila izvedena 

uspešno. 

FAILED 

Errors 

/ECompResponse/Status/Errors 

Errors DA (1, 1) Seznam napak, ki so se 

zgodile tekom zvedbe 

akcije v ECompMsg 

 

Glej spodaj tabelo Errors 

 

 

Errors – Seznam napak ob neuspešnosti izvedene akcije, klicane v ECompMsg. Ta seznam napak se 
prejme v okviru Status elementa, ta pa v sporočilu ECompResponse      

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost 

(MIN, MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

Error 

/ECompResponse/Status/Errors/Error[E] 

E > 0 če 

/ECompResponse/Status/Name[''FAILED'']  

Error 

 

NE (0, E) Akcije v ECompMsg 
ni bila izvedena uspešno: 

če je v Status vrednost 

'FAILED' potem lista 

Errors ni prazna in vsebuje 

Error elemente;  

če je v status 'SUCCESS' 

potem je lista Errors 

prazna. 

Glej spodaj tabelo Error 

 

 

Error - Napak ob neuspešnosti izvedene akcije, klicane v ECompMsg. Ta seznam napak se prejme 
v okviru Errors elementa, ta pa v okviru Status elementa, ta pa v sporočilu ECompResponse   
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XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

Level 

/ECompResponse/Status/Errors/Error[E]/ 
Level 

E > 0 če 

/ECompResponse/Status/Name[''FAILED''] 

string DA (1, 1) Resnost in nivo napake. Vrednost 

iz zaloge vrednosti 

{'ERROR','WARNING''} 

ERROR 

LevelId 

/ECompResponse/Status/Errors/Error[E]/ 
LevelId 

E > 0 če 

/ECompResponse/Status/Name[''FAILED''] 

string DA (1, 1) Opis napake Compensation alread 

exists 

Params 

/ECompResponse/Status/Errors/Error[E]/ 
Params 

E > 0 če 

/ECompResponse/Status/Name[''FAILED''] 

Params NE (0, P) P >= 

0; 

Parametri k napaki – seznami  

napačnih vrednosti 

Glej spodaj 

tabelo Params 

Desc 

/ECompResponse/Status/Errors/Error[E]/ 
Desc 

E > 0 če 

/ECompResponse/Status/Name[''FAILED''] 

string NE (0, D) D >= 

0; 

Dodatni opisi k napaki – seznam  

dodatnih opisov k napaki 

Dodatni opis 1 

Dodatni opis 2 

Dodatni opis D 

 

Params - Parametri k posamezni napaki – seznam  napačnih parametrov ob posamezni Error napaki in 

neuspešnosti izvedene akcije, klicane v ECompMsg. Ta seznam napak se prejme v okviru Params 
elementa, ta pa v okviru Errors elementa, ta pa v okviru Status elementa, ta pa v sporočilu 
ECompResponse     

XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

Param 

/ECompResponse/Status/Errors/Error[E]/ 
Params[Q]/Param 

E > 0 če 

/ECompResponse/Status/Name[''FAILED''] 

in Q > 0, če parametri obstajajo 

string DA (1, 1) Vrednost parametra, ki je 

napačna. 

Parameter1 
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Definicija ZZInet ovojnice, ki vsebuje XML sporočilo ECompResponse 

 

Kot odgovor na sporočilo ECompMsg prejem akter ECompResponse sporočilo. To sporočilo se 
pošlje akterju v ZZInet ovojnici (zip paket), ki vsebuje naslednjo vsebino: 

• ECompResponse.xml (sporočilo ECompResponse) 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet omrežju) 

Primer: 

• ECompResponse_118852612.xml (sporočilo ECompResponse. 118852612 je MSG ID 
v ZZInet-u od ECompMsg na katerega smo prejeli ta odgovor) 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<ECompResponse xmlns="http://www.example.org/EComp"> 

    <DocumentType>compensation</DocumentType>  

    <Id>10431/2021/10</Id> 

    <DocumentId>14151</DocumentId> 

    <ExternalId>10431202110_20210416_1005_0</ExternalId> <!--  ID sporočila 

ECompMsg (v zunanjem sistemu – npr. ERP-u) na katerega se ta ECompResponse nanaša 
in pod katerim akter vodi to sporočilo. --> 

    <MsgId>118852612</MsgId> <!-- MSG ID sporočila ECompMsg  v  ZZInet-u na 

katerega smo prejeli ta odgovor ECompResponse  --> 
    <Status> 

        <Name>SUCCESS</Name> 

        <Errors/> 

    </Status> 

</ECompResponse> 

 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet 
omrežju) 

<?xml version="1.0"?> 

<envelope> 

  <header> 

    <id>118852614</id> <!-- ID tega sporočila(ECompResponse) v  ZZInet-u -->      

    <from> 

      <e_address>ECOMPENSATIONS</e_address>    

    </from> 

    <to> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address> <!-- ZZInet naslov kanala, podjetja 

(udeleženca kompenzacije) oz. akterja, ki je prejemnik tega sporočila 

ECompResponse -->      

      

    </to> 

           <params>       

      <param Name="STATUS_NAME" Value="SUCCESS"/> 

    </params>     

  </header> 

 

  <document> 

    <external_id>10431202110_20210416_1005_0</external_id> <!--  Id sporočila ECompMsg (v 

zunanjem sistemu – npr. ERP-u) pod katerim akter vodi to sporočilo. Ta ID je pomemben, da 

lahko uparimo ta ECompMsg z odgovorom ECompResponse, ki ga prejmemo na ta ECompMsg --> 

    <type>ECompResponse</type> <!-- Tip tega ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <format>xml</format> <!-- Format tega  ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <file_name>ECompResponse_118852612.xml</file_name> <!-- Ime datoteke, ki 

vsebuje to ZZInet dokument/sporočilo, v ZZInet paketu - zip --> 

  </document>   

</envelope> 
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Primer  ZZInet sporočila ECompResponse 

 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primeri\ECompResponse\ECompResponse.zip. 

 

 

4.2.3 ECompNotification 

Dokument oz. sporočilo, ki ga lahko prejme udeleženec kompenzacije ob kakršnikoli 
spremembi na kateri je udeleženec kompenzacije (spremembi stanja kompenzacije, 
spremembi stanja kateregakoli udeleženca na tej kompenzaciji ali spremembi stanja na 
specifikacijah kompenzacije, ki se nanašajo na tega udeleženca kompenzacije).  

Gre za vsebinske povratnice, katero lahko udeleženec kompenzacije prejme, pa če tudi ni 
akter akcije (npr. ob potrditvi dobaviteljske specifikacije, katero potrdi njegov dobavitelj 
– akter akcije se udeležencu kompenzacije spremeni status v Za knjiženje).  

Preko prejema in obdelave teh vsebinskih povratnic v zunanjem sistemu (npr. ERP-u) in 
tehničnih povratnic ECompResponse (slednje udeleženec kompenzacije prejema kot 
odgovore na akcije, ki jih proža sam - glej integrabilne akcije ekompenzacij, ki so na voljo 
udeležencem kompenzacij) je možno spremljati vse spremembe, ki so relevantne za 
udeleženca kompenzacije in tako vzdrževati ažurno stanje med bizBox eKompenzacijami 
in zunanjim sistemom, ki je integriran. 

Sporočilo ECompNotification o spremembi kompenzacije, je sporočilo v formatu XML. 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\_XSD\eCompMsg.xsd za XSD shemo tega sporočila. 

Glej tudi alternativno/komplementarno možnost za prejem  sporočilo ob 
spremembi kompenzacije v obliki email-a, ki ga lahko udeleženec kompenzacije 
prav tako prejme ob vsakršni spremembi kompenzacije na kateri je udeleženec 
kompenzacije, če  ima to storitev vklopljeno, v poglavju Obveščanje o 
spremembah na kompenzacijah. 

Te vsebine povratnice lahko udeleženec kompenzacije, ki ima vklopljeno storitev prejemanja teh vsebinskih povratnic prejme 

ne glede na to na katerem odjemalcu je akter (uporabnik pri podjetju - udeležencu kompenzacije) povzročil to spremembo 

na kompenzaciji (v spletnem vmesniku bizBox eKompenzacij ALI preko eIzmenjave – EDI ALI nekem tretjem odjemalcu).   

 

Definicija XML elementov XML sporočila ECompNotification 

 

ECompNotification  - Sprememba na kompenzaciji (sporočilo) – Root element XML sporočila  
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XML element Podatkovni tip  Obveznost in 

pojavnost (MIN, 

MAX) 

Opis Primer zaloge vrednosti 

CompensationNumber  

/ECompNotification/CompensationNumber 

string DA (1, 1) Številka kompenzacije (pri 

iniciatorju kompenzacije) na 

katero se ta sprememba na 

kompenzaciji nanaša. 

R_5/2019/10 

ChainTaxId  

/ECompNotification/ChainTaxId 

string NE (0 ,1) Če se sprememba na 

kompenzaciji nanaša na 

spremembo stanja katerega od 

udeležencev kompenzacije, 

potem se v to polje vpiše 

davčna številka tega podjetja 

SI66666666 

MyCompensationNumber  

/ECompNotification/MyCompensationNumber 

string NE (0 ,1) Številka kompenzacije (pri 

udeležencu kompenzacije, 

prejemniku tega sporočila) na 

katero se ta sprememba na 

kompenzaciji nanaša. 

CMP_20210412 

MyTaxId  

/ECompNotification/MyTaxId 

string NE (0 ,1) Davčna številka podjetja (pri 

udeležencu kompenzacije, 

prejemniku tega sporočila)  

SI66666666 

EntityType 

/ECompNotification/EntityType 

string DA (1, 1) Na katero poslovno entiteto 

kompenzacije se nanaša ta 

sprememba na kompenzaciji (  

Koda ID-ja entitete iz šifranta 

Tipi poslovnih entitet) 

CMP 

EntityValue 

/ECompNotification/EntityValue 

string DA (1, 1) Na katero vrednost poslovne 

entitete kompenzacije se 

nanaša ta sprememba na 

kompenzaciji (npr. če se 

sprememba nanaša na podjetje 

udeleženca kompenzacije se v 

to polje vpiše naziv podjetja, 

udeleženca kompenzacije. Če 

se sprememba nanaša na 

spremembo kompenzacije se v 

to polje vpiše poslovna številka 

kompenzacije itd.) 

R_5/2019/10 

EntityState 

/ECompNotification/EntityState 

string NE (0 ,1) Novo stanje oz. spremenjeno 

stanje poslovne entitete, 

vpisane v polju EntityType na 

katero se ta sprememba na 

kompenzaciji nanaša. 

OPEN 

Action 

/ECompNotification/Action 

string DA (1, 1) Akcijo, ki jo je klical akter 

(uporabnik na podjetju pri 

udeležencu kompenzacije), ki 

je to spremembo na 

kompenzaciji povzročil. 

compensationOpen 
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ChangedBy 

/ECompNotification/ChangedBy 

string DA (1, 1) Poslovni identifikator podjetja 

– akterja (udeleženca 

kompenzacije) 

SI55555555 

ChangedTime 

/ECompNotification/ChangedTime 

dateTime DA (1, 1) Datum in čas uspešne izvedbe 

akcije (vpisane v polje Action) 

akterja (uporabnika na podjetju 

pri udeležencu kompenzacije), 

ki  je to akcijo to spremembo 

na kompenzaciji povzročil. 

2021-04-

16T10:50:37.031Z 

Description 

/ECompNotification/Description 

string NE (0 ,1) Uporabniku prijazen (poslovni) 

opis spremembe na 

kompenzaciji, katero je akter 

(uporabnika na podjetju pri 

udeležencu kompenzacije) 

povzročil z izvedbo akcije 

(vpisane v polje Action). 

Kompenzacija s 

številko 

'SI55555555' 

(R_5/2019/10) je 

objavljena in 

odprta. 

 

Definicija ZZInet ovojnice, ki vsebuje XML sporočilo ECompNotification 

 

Sporočilo o spremembi na kompenzaciji (ECompNotification), ki jo prejme podjetje – udeleženec 
kompenzacije, če ima to storitev vklopljeno  se pošlje prejemniku v ZZInet ovojnici (zip paket), ki 
vsebuje naslednjo vsebino: 

• ECompNotification.xml (sporočilo  ECompNotification) 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet omrežju) 

Primer: 

• ECompNotification_14262.xml (sporočilo ECompMsg) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<ECompNotification xmlns="http://www.example.org/EComp"> 

    <CompensationNumber>10557/2021/10</CompensationNumber> 

    <ChainTaxId>SI45884595</ChainTaxId> 

    <MyCompensationNumber>10557/2021/10</MyCompensationNumber> 

    <MyTaxId>SI45884595</MyTaxId> 

    <EntityType>CMP</EntityType> 

    <EntityValue>10557/2021/10</EntityValue> 

    <EntityState>FBOK</EntityState> 

    <Action>compensationConfirm</Action> 

    <ChangedBy>SI95297928</ChangedBy> 

    <ChangedTime>2021-04-19T11:11:38.542Z</ChangedTime> 

    <Description>Kompenzacija s številko 'SI45884595' (10557/2021/10) je za 

knjiženje.</Description> 

</ECompNotification> 

 

 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet 
omrežju) 

 

<?xml version="1.0"?> 

<envelope> 

  <header> 

    <id>118952346</id> <!-- ID tega sporočila(ECompNotification) v  ZZInet-u -->      
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    <from> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address><!-- ZZInet naslov podjetja - 

udeleženca kompenzacije (kateri ima naročen prejem sprememb na kompenzaciji – ta 

sporočila) -->    

    </from> 

    <to> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address> <!-- ZZInet naslov podjetja - 

udeleženca kompenzacije (kateri ima naročen prejem sprememb na kompenzaciji – ta 

sporočila) -->         

    </to> 

    <subject>compensationConfirm [by:SI95297928]</subject> 

           <params>       

       <param Name="CMP_ID" Value="14262"/> <!-- Interni id kompenzacije na katero 

se nanaša to sporočilo – sprememba kompenzacije v bizBox eKompenzacijah --> 

    </params>     

  </header> 

 

  <document> 

           <type>ECompNotification</type> <!-- Tip tega ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <format>xml</format> <!-- Format tega  ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <file_name>ECompNotification_14262.xml</file_name> <!-- Ime datoteke, tega 

sporočila(ECompNotification. Ime je sestavljeno iz niza: prefix: 

'ECompNotification_' in sufixa: Interni id kompenzacije na katero se nanaša to 

sporočilo – sprememba kompenzacije v bizBox eKompenzacijah )--> 

  </document>   

</envelope> 

 

 

Primer  ZZInet sporočila ECompNotification 

 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primeri\ECompNotification\ECompNotification.zip. 

 

Opis vseh sporočil o spremembi na kompenzaciji (ECompNotification), v odvisnosti od 
izvedene akcije akterje so opisane v dokumentu eKompenzacije - Prejem 

povratnic v odvisnosti od izvedene akcije v procesih 

upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v odvisnosti 

od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

 

4.2.4 ECompAtt 

Dokument (sporočilo) ECompAtt je tip dokumenta, ki se samodejno  objavi v modulu 
Priloge kot ena priloga, potem ko se preko eIzmenjave pošlje v sistem bizBox 
eKompenzacije. S pomočjo teh sporočil je možno obstoječi repozitorij podjetja – 
udeleženca kompenzacije (na nekem centralnem strežniku - npr. »share folder«) 
integrirati z bizBox eKompenzacijami. Uporabniku po integracije tako ni potrebno ročno 
nalagati posamezne datoteke, priloga pa je tako na voljo uporabniku za povezovanje s 
kompenzacijami (več informacij o funkcijah, ki jih omogoča modul - Priloge je opisano v 
poglavju Priloge).  
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V modul Priloge lahko pošljemo katerikoli format datoteke. Priporoča pa se uporaba 
znanih vrst datotek (pdf, jpg, png), saj je vsebino teh možno pogledati direktno v spletnem 
vmesniku bizBox eKompenzacij. 

 

Definicija ZZInet ovojnice, ki vsebuje datoteko (prilogo)  sporočilo ECompAtt 

 

Sporočilo o prilogi oz. datoteki (ECompAtt), ki jo prejme podjetje – udeleženec kompenzacije, če 
ima to storitev vklopljeno  se pošlje prejemniku v ZZInet ovojnici (zip paket), ki vsebuje 
naslednjo vsebino: 

• ECompAtt.POLJUBNI_FORMAT (sporočilo  ECompAtt) 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet omrežju) 

Primer: 

• Image 2021-01-06-12-21-12-456.pdf (sporočilo ECompAtt) 

%PDF-1.4 

%âãÏÓ 

1 0 obj 

<</Type /Page 

/Parent 2 0 R 

/MediaBox [ 0 0 595.000 841.000 ] 

/Resources <</XObject 3 0 R /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI 

]>>/Contents [ 4 0 R ] 

/Rotate 0 

>> 

endobj 

5 0 obj 

<</Type /XObject /Subtype /Image 

/Name /JI1Obj1 

/Width 1240 /Height 1754 

/BitsPerComponent 8 

/ColorSpace /DeviceRGB 

/Filter [ /FlateDecode /DCTDecode ] 

/Length 6 0 R>> 

stream 

xœì¼XTK¶6¼›ÛÌAT@@P’‚Ø 

 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet 
omrežju) 

 

<?xml version="1.0"?> 

<envelope> 

  <header> 

    <id>83454945</id> <!-- ID tega sporočila(ECompAtt) v  ZZInet-u -->      

    <from> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address><!-- ZZInet naslov podjetja - 

udeleženca kompenzacije (kateri ima naročen prejem sprememb na kompenzaciji – ta 

sporočila) -->    

    </from> 

    <to> 

      <e_address>ECOMPENSATIONS</e_address>         

    </to> 

           <params>       

       <param Name="TAX_ID" Value="SI45884595"/> <!-- Podjetje prejemnik (lastnik) 

priloge --> 

    </params>     

  </header> 

 

  <document> 

           <external_id>Image 2021-01-06-12-21-12-456.pdf</external_id> 
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            <type>ECompAtt</type> <!-- Tip tega ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <format>.pdf</format> <!-- Format tega  ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <file_name>Image 2021-01-06-12-21-12-456.pdf</file_name> <!-- Ime datoteke, 

tega sporočila(ECompNotification. Ime je sestavljeno iz niza: prefix: 

'ECompNotification_' in sufixa: Interni id kompenzacije na katero se nanaša to 

sporočilo – sprememba kompenzacije v bizBox eKompenzacijah )--> 

  </document>   

</envelope> 

 

Primer  ZZInet sporočila ECompAtt 

 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primeri\ECompAtt \ECompAtt.zip. 

4.2.5 ECompCompanies 

CSV datoteka, ki vsebuje ažuren seznam podjetij, ki so v bizBox eKompenzacijah registrani 
kot Člani sistema (imajo pooblastila za uporabo aplikacije). Datoteka se lahko pošlje 
naročniku (obstoječemu članu sistema), ki to želi enkrat dnevno. S pomočjo te datoteke 
tako lahko vzdržujemo ažuren seznam članov sistema bizBox eKompenzacij tudi v 
zunanjem sistemu (npr. ERP-u).  

Definicija CSV polj CSV sporočila ECompCompanies 

 

ECompCompanies  - Člani sistema bizBox eKompenzacij     

CSV polje  Opis CSV polja Primer zaloge 

vrednosti 

TAX_ID 

 

Davčna številka, podjetja, člana 

sistema bizBox eKompenzacij 

SI53434129 

NAME Naziv podjetja, člana sistema 

bizBox eKompenzacij 

ABK d.o.o. 

ADDRESS Naslov podjetja, člana sistema 

bizBox eKompenzacij 

Špruha 13 

POST Poštna številka podjetja, člana 

sistema bizBox eKompenzacij 

1236 

CITY Kraj podjetja, člana sistema 

bizBox eKompenzacij 

Trzin 

COUNTRY Država podjetja, člana sistema 

bizBox eKompenzacij 

SI 

 

 

Delimiter polj v CSV datoteki: ; 
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Definicija ZZInet ovojnice, ki vsebuje datoteko sporočilo ECompCompanies 

 

Sporočilo oz. datoteka ( ECompCompanies ), ki jo prejme podjetje – član sistema, če ima to 
storitev vklopljeno  se pošlje prejemniku v ZZInet ovojnici (zip paket), ki vsebuje naslednjo 
vsebino: 

• ECompCompanies.CSV (sporočilo  ECompCompanies) 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet omrežju) 

Primer: 

• ECompCompanies_2021-04-19.csv (sporočilo ECompCompanies) 

TAX_ID;NAME;ADDRESS;POST;CITY;COUNTRY 

SI78450195;AGM MITJA KOLENC S.P.;Spodnji trg 23;3342;Gornji Grad;SI 

SI94603685;3-LAB PLUS d.o.o.;Nazorjeva ulica 3;1000;Ljubljana;SI 

 ... 

 

 

• envelope.xml (informacije o vsebini tega ZZInet paketa in usmerjanju v ZZInet 
omrežju) 

 

<?xml version="1.0"?> 

<envelope> 

  <header> 

    <id>118928869</id> <!-- ID tega sporočila(ECompCompanies) v  ZZInet-u -->      

    <from> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address><!-- ZZInet naslov podjetja – člana 

sistema (kateri ima naročen dnevni prejem ažurnih članov sistema bizBox 

eKompenzacij) -->    

    </from> 

    <to> 

      <e_address>SIXXXXXXXX.HQTEST</e_address>><!-- ZZInet naslov podjetja – člana 

sistema (kateri ima naročen dnevni prejem ažurnih članov sistema bizBox 

eKompenzacij) -->         

    </to> 

  </header> 

 

  <document> 

            <type>ECompCompanies</type> <!-- Tip tega ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <format>CSV</format> <!-- Format tega  ZZInet dokumenta/sporočila --> 

    <file_name>ECompCompanies_2021-04-19.csv</file_name> <!-- Ime datoteke, tega 

sporočila(ECompCompanies. Ime je sestavljeno iz niza: prefix: 'ECompCompanies_' in 

sufixa: Datum pošiljanja tega sporočila--> 

  </document>   

</envelope> 

 

Primer  ZZInet sporočila ECompCompanies 

 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primeri\ECompCompanies\ECompCompanies.zip. 
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4.3 INTEGRABILNE AKCIJE BIZBOX EKOMPENZACIJ 

 

Integrabilne akcije bizBox eKompenzacij so tiste akcije, ki jih lahko uporabimo v zunanjem 

sistemu (npr. ERP-u)  in s tem pridobimo določene funkcionalnosti bizBox eKompenzacij tudi v 

tem uporabniku že znanem sistemu.  

Akcije, ki so na voljo za integracijo predstavljajo podmnožico vseh akcij in funkcij, ki jih sicer 

ponuja spletni uporabniški vmesnik bizBox eKompenzacij.  

Integracija z zunanjim sistemom je zamišljena tako, da se v uporabniški vmesnik zunanjega 

sistema integrirajo samo tiste nujne funkcije oz. akcije opisane v tem poglavju ( ECompMsg ), ki 

omogočajo začetek procesov na kompenzacije in pa tiste, ki omogočajo zaključevanje procesov 

na kompenzaciji pri akterju. Zraven tega je potrebno integrirati oz. obdelati odgovore, ki jih 

prejme akter na prožene funkcije oz. akcije ( ECompResponse ) in pa sporočila o spremembah na 

kompenzaciji, ki jih sistem pošilja asinhrono ob vsaki spremembi na kompenzaciji, ki se tiče 

udeleženca kompenzacije ( ECompNotification ). 

Vse ostale funkcionalnosti lahko uporabnik uporablja preko spletnega vmesnika bizBox 

eKompenzacij (vse funkcionalnosti spletnega vmesnika so opisane v poglavju Ključni procesi v 

bizBox eKompenzacijah in pa Podporni procesi, funkcije, orodja in pripomočki v bizBox 

eKompenzacijah ). 

Ne glede na to kje (v spletnem odjemalcu ali preko eIzmenjave)  določeni akter izvede določeno 

akcijo se vedno pošlje sporočilo o spremembi na tej kompenzaciji ( ECompNotification ) vsem 

akterjem, ki se jih ta sprememba tiče. Te spremembe pa je potrebno pri vsakem prejemniku 

obdelati. 

 

Nabor akcij/funkcij, ki so na voljo za integracijo v zunanjem sistemu, podjetja akterja oz. 

udeleženca kompenzacije: 

 

4.3.1 CMP.CREATE 

Akcija omogoča akterju - članu sistema kreirati nov predlog kompenzacije. Član sistema, 
ki kreira kompenzacijo je vedno tudi iniciator kompenzacije.  

Akcija CMP.CREATE je enaka - veljajo ista pravila in zakonitosti kot pri 
pripadajoči akciji v spletnem vmesniku - Kreiraj kompenzacijo (glej akcijo 1. 
Kreiraj kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije za podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te akcije).  

Po uspešni izvedbi akcije, ta predlog kompenzacije še ni viden in dostopen drugim 
udeležencem kompenzacije (rečemo, da še ni odprt in objavljen). Akter oz.  iniciator 
kompenzacije ima tako po kreiranju predloga kompenzacije možnost ta predlog 
kompenzacije še popraviti (urediti) pred odprtjem in objavo (glej akcijo 5. Odpri in 
razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator kompenzacije). Za urejanje predloga kompenzacije, po tem ko 
smo ga enkrat shranili (CMP.CREATE) uporabimo akcijo CMP.UPDATE. 
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Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CMP.CREATE  

 

Če želi akter uporabiti akcijo CMP.CREATE, potem pošlje preko eIzmenjave 
sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg 

 

Ko je kompenzacija kreirana in če jo želimo objaviti do drugih udeležencev kompenzacijo 
je potrebno kompenzacijo odpreti in razposlati. S slednjim dejanjem se lahko tako 
proces potrjevanja s strani vseh udeležencev kompenzacije začne. Pri integrabilnih 
akcijah nimamo predvidene posebne akcije za odpiranje in razpošiljanje, saj lahko 
sistem vsako kompenzacijo, ki je kreirana samodejno odpre in razpošlje. Tako nam ni 
potrebno tega dejanja izvajati ročno, s posebno akcijo. Kdaj se naj kompenzacije 
odpirajo in razpošiljajo je možno nastaviti, preko nastavitev na vsakem podjetju - članu 
sistema. Za več informacij kako samodejno odpiranje kompenzacij deluje, glej akcijo 5. 
Odpri in razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator kompenzacije, podpoglavje Odpri in razpošlji kompenzacijo - 
Samodejno (V prihodnosti). 

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CMP.CREATE  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CMP.CREATE</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:EComp> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

        <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency> 

        <ns1:MaturityDate>2019-06-03</ns1:MaturityDate> 

        <ns1:Chains> 

            <ns1:Chain> 

                

<ns1:ChainCompensationNumber>0000000001/2019</ns1:ChainCompensationNumber> 

                <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010108026</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T1</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 1</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>LJUBLJANA</ns1:City> 

                <ns1:SupplierSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42547</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100032</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>38.09</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 185/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>38.09</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42557</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100094</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KZ</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>32.79</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>32.79</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42542509</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>3000895630</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>M1</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>179.12</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>179.12</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:SupplierSpecification> 

                <ns1:BuyerSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>1023200704</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>1022200299</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>E4</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>21.10</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-11</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>21.10</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>21-01002630</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100034</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>93.96</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-18</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>93.96</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>0980004898</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100130</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>134.94</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-18</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>134.94</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:BuyerSpecification> 

            </ns1:Chain> 

            <ns1:Chain> 

                <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010101628</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T2</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 2</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>Ljubljana</ns1:City> 

                <ns1:Fax>013601570</ns1:Fax> 

            </ns1:Chain> 

        </ns1:Chains> 

    </ns1:EComp> 

</ns1:ECompMsg> 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\1_CMP.CREATE.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\ 1_CMP.CREATE(z opisom polj).xml  
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V primeru uspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja sporočila: 

• ECompResponse (status: SUCCESS) 

• ECompNotification (eno ali več sporočil o spremembi stanja na tej kompenzaciji 
na tej kompenzaciji) 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v 

odvisnosti od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Opomba: prejem sporočila o spremembi stanja na tej kompenzaciji prejema udeleženec 

kompenzacije tudi kadar ni akter akcije, sprememba pa vpliva na stanje pri njem (npr. potrditev 

udeleženčeve dobaviteljske specifikacije s strani udeleženčevega dobavitelja sproži prejem 

sporočila o tej spremembi tudi pri tem udeležencu. Prav tako lahko udeleženec prejeme  sporočila 

o spremembi stanja na tej kompenzaciji, če kakšno akcijo, ki trenutno ni podprta kot integrabilna 

akcija, to akcijo pa izvede udeleženec kompenzacije v spletnem vmesniku. Torej prejem teh 

sporočil je neodvisen od clienta akterja, prav tako pa so določene spremembe neodvisne od tega 

udeleženca kompenazcije, ampak od drugih udeležencev)  

 

V primeru neuspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja 
sporočila: 

• ECompResponse (status: FAILED + Errors) 

 

4.3.2 CMP.UPDATE 

Akcija omogoča akterju - članu sistema, ki je iniciator te kompenzacije urediti oz. 
popraviti ta predlog kompenzacije. 

Predlog kompenzacije lahko iniciator popravi samo v dveh stanjih kompenzacije: 

1. Kompenzacije še ni objavljena in razposlana (drugim udeležencem 
kompenzacije) 

V tem primeru pravimo, da iniciator kompenzacije želi uredi še ne objavljen 
predlog kompenzacije. Predlog kompenzacije še ni objavljen in razposlan, kadar 
še ni dostopen drugim udeležencem na tej kompenzaciji (ti še nimajo 
informacije o obstoju tega predloga za kompenzacijo).  

Pripadajoča oz. identična akcija akciji CMP.UPDATE,  v primeru ko 
kompenzacija še ni objavljena  je v spletnem vmesniku akcija – Uredi 
kompenzacijo (glej akcijo 3. Uredi kompenzacijo (pred objavo), v 
poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije za 
podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te akcije). 

2. Kompenzacija je že bila objavljena in razposlana, vendar ni še potrjena s strani 
vseh udeležencev kompenzacije 
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Predlog kompenzacije  je v tem primeru že bil objavljen in razposlan (glej akcijo 
5. Odpri in razpošlji kompenzacijo (objavi kompenzacijo), v poglavju Vloga 
podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije), vendar (še) ni bil potrjen s 
strani vseh udeležencev kompenzacije. Iniciator želi v tem primeru kreirati novo 
različico kompenzacije, npr. ker mu je neki udeleženec kompenzacije podal 
zahtevo za spremembo kompenzacije (glej akcijo 4. Zahteva za spremembo 
kompenzacije, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Udeleženec 
kompenzacije (ni iniciator) za opis te akcije) in bi želel to spremembo upoštevati 
pri pripravi nove različice kompenzacije.  

Pripadajoča oz. identična akcija akciji CMP.UPDATE, v primeru ko je 
kompenzacija že bila objavljena in razposlana, ne pa tudi potrjena s 
strani vseh udeležencev kompenazcije je v spletnem vmesniku akcija – 
Kreiraj novo različico kompenzacije (glej akcijo 6. Kreiraj novo različico 
kompenzacije (po objavi in pred vzajemno potrditvijo s strani vseh 
udeležencev), v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije za podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te 
akcije). 

 

Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CMP.UPDATE  

 

Če želi akter uporabiti akcijo CMP.UPDATE, potem pošlje preko eIzmenjave 
sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg 

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CMP.UPDATE  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CMP.UPDATE</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:EComp> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:TotalAmount>300.00</ns1:TotalAmount> 

        <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency> 

        <ns1:MaturityDate>2019-06-03</ns1:MaturityDate> 

        <ns1:Chains> 

            <ns1:Chain> 

                

<ns1:ChainCompensationNumber>0000000001/2019</ns1:ChainCompensationNumber> 

                <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010108026</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T1</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 1</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>LJUBLJANA</ns1:City> 

                <ns1:SupplierSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>300.00</ns1:TotalAmount> 
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                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>90530091</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100109</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>300.00</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2010-05-20</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>300.00</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:SupplierSpecification> 

                <ns1:BuyerSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>300.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>980038895</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100112</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>300.00</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2016-01-15</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>300.00</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:BuyerSpecification> 

            </ns1:Chain> 

            <ns1:Chain> 

                <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010101628</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T2</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 2</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>Ljubljana</ns1:City> 

                <ns1:Fax>013601570</ns1:Fax> 

            </ns1:Chain> 

        </ns1:Chains> 

    </ns1:EComp> 

</ns1:ECompMsg> 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\2_CMP.UPDATE.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\2_CMP.UPDATE(z opisom polj).xml 

 

V primeru uspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja sporočila: 

• ECompResponse (status: SUCCESS) 

• ECompNotification (eno ali več sporočil o spremembi stanja na tej kompenzaciji 
na tej kompenzaciji) 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v 

odvisnosti od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Opomba: prejem sporočila o spremembi stanja na tej kompenzaciji prejema udeleženec 

kompenzacije tudi kadar ni akter akcije, sprememba pa vpliva na stanje pri njem (npr. potrditev 

udeleženčeve dobaviteljske specifikacije s strani udeleženčevega dobavitelja sproži prejem 

sporočila o tej spremembi tudi pri tem udeležencu. Prav tako lahko udeleženec prejeme  sporočila 

o spremembi stanja na tej kompenzaciji, če kakšno akcijo, ki trenutno ni podprta kot integrabilna 

akcija, to akcijo pa izvede udeleženec kompenzacije v spletnem vmesniku. Torej prejem teh 

sporočil je neodvisen od clienta akterja, prav tako pa so določene spremembe neodvisne od tega 

udeleženca kompenazcije, ampak od drugih udeležencev)  
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V primeru neuspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja 
sporočila: 

• ECompResponse (status: FAILED + Errors) 

 

4.3.3 CHN.CONFIRM 

Akcija omogoča akterju - članu sistema, ki ni ni iniciator kompenzacij (je torej 
udeleženec kompenzacije) to kompenzacijo oz. predlog kompenzacije potrditi (v imenu 
tega podjetja). 

Uspešna izvedba akcije CHN.CONFIRM potrdi udeležencu kompenzacije (akterja) na tej 
kompenzaciji, istočasno pa se v sklopu izvedbe te akcije uredijo tudi specifikacije 
kompenzacije, katere se nanašajo na udeleženca kompenzacije. Specifikacije 
kompenzacije se uredijo v odvisnosti od tega: 

• kakšno stanje na udeleženčevih specifikacijah kompenzacije je obstajalo pred 
izvedbo te akcije (na njegovi dobaviteljski strani in na njegovi kupčevski strani) 

in 

• ali v sklopu te akcije udeleženec kompenzacije pošlje še kakšne dodatne 
specifikacije kompenzacije (lahko pošlje dobaviteljsko specifikacijo in/ali 
kupčevsko specifikacijo) 

Kaj pomeni, da se v sklopu akcije CHN.CONFIRM uredijo tudi specifikacije 
kompenzacije, katere se nanašajo na udeleženca kompenzacije? 

Udeleženec kompenzacije z uporabo akcije CHN.CONFIRM potrdi kompenzacijo 
(njegov status se spremeni v – Potrjeno), hkrati pa: 

• potrjuje  

V tem primeru udeleženec kompenzacije v akciji  CHN.CONFIRM ne pošlje tudi 
specifikacije kompenzacije  (ali dobaviteljske ali kupčevske  → odvisno katero 
želi potrditi). Z akcijo CHN.CONFIRM se bo tako potrdila tudi objavljena 
kupčevska specifikacija, katere lastnik je njegov kupec (če je obstajala pred 
izvedbo akcije). Prav tako se bo tako potrdila tudi objavljena dobaviteljska 
specifikacija, katere lastnik je njegov dobavitelj (če je obstajala pred izvedbo 
akcije). V primeru, da dobaviteljska specifikacija, katere lastnik je njegov 
dobavitelj ne obstaja, v tem primeru prejme akter napako ( ECompResponse ). 
Namreč predpogoj za uspešno izvedbo akcije CHN.CONFIRM je obstoj 
objavljene dobaviteljske specifikacije ali pa jo mora akter poslati skupaj z akcijo 
CHN.CONFIRM. Torej objavljena dobaviteljska specifikacija (lastnik je dobavitelj 
ali pa akter) je obvezna, da lahko udeleženec kompenzacije potrdi 
kompenzacijo. 

ali pa  



bizBox eKompenzacije (https://bizbox.zzi.si/eCompensations/views/about.xhtml) 190/203 

ePoslovanje  Navodila za sistemske integratorje 

Izvajalec ZZI d.o.o., Sašo Pilinger  Datum spremembe: 10.12.2021 

• objavi 

V tem primeru udeleženec kompenzacije v akciji  CHN.CONFIRM pošlje tudi 
specifikacije kompenzacije  (ali dobaviteljsko ali kupčevsko  → odvisno katero 
želi objaviti do svojega kupca in/ali do svojega dobavitelja). Z akcijo 
CHN.CONFIRM se bo v tem primeru uredile specifikacije kompenzacije pri 
udeležencu kompenzacije na naslednji način: 

o Če udeleženec pošlje dobaviteljsko specifikacijo (katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije): 

▪ Če na udeleženčevi dobaviteljski strani pred izvedbo akcije ne 
obstaja objavljena specifikacija, katere lastnik je udeleženčev 
dobavitelj, potem 

• se dobaviteljska specifikacija (katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije) ki jo pošlje skupaj z akcijo 
CHN.CONFIRM samo objavi (do njegovega dobavitelja).  

▪ Če na udeleženčevi dobaviteljski strani pred izvedbo akcije 
obstaja objavljena specifikacija, katere lastnik je udeleženčev 
dobavitelj, potem 

• se dobaviteljska specifikacija (katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije) ki jo pošlje skupaj z akcijo 
CHN.CONFIRM objavi (do njegovega dobavitelja), ta 
različica specifikacije katere lastnik je udeleženčev 
dobavitelj pa se zavrne 

o Če udeleženec pošlje kupčevsko specifikacijo (katere lastnik je 
udeleženec kompenzacije): 

▪ Če na udeleženčevi kupčevski strani pred izvedbo akcije ne 
obstaja objavljena specifikacija, katere lastnik je udeleženčev 
kupec, potem 

• se kupčevska specifikacija (katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije) ki jo pošlje skupaj z akcijo 
CHN.CONFIRM samo objavi (do njegovega kupca).  

▪ Če na udeleženčevi kupčevski strani pred izvedbo akcije obstaja 
objavljena specifikacija, katere lastnik je udeleženčev kupec, 
potem 

• se kupčevska specifikacija (katere lastnik je udeleženec 
kompenzacije) ki jo pošlje skupaj z akcijo 
CHN.CONFIRM objavi (do njegovega kupca), ta različica 
specifikacije katere lastnik je udeleženčev kupec pa se 
zavrne 

→ Specifikacije kompenzacije na akterjevi dobaviteljski in kupčevski 
strani se lahko torej uredijo po naslednjih možnih scenarijih: 
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Dobaviteljska stran udeleženca kompenzacije (akterja akcije CHN.CONFIRM)  

Scenarij  Stanje dobaviteljske 

strani udeleženca pred 

izvedbo akcije 

CHN.CONFIRM 

Udeleženec pošlje skupaj 

z akcijo CHN.CONFIRM še 

svojo različico 

dobaviteljske specifikacije 

Stanje dobaviteljske strani 

udeleženca po izvedbi akcije 

CHN.CONFIRM 

Opomba 

#1 Specifikacija, katere 

lastnik je dobavitelj ne 

obstaja 

NE Nespremenjeno Akcija se ne bo izvedla 

uspešno, saj akter ni poslal 

dobaviteljske specifikacije, 

katere obstoj je obvezen 

pred izvedbo akcije. 

#2 Specifikacija, katere 

lastnik je dobavitelj ne 

obstaja 

DA Dobaviteljska specifikacija 

udeleženca kompenzacije, 

katero je poslal udeleženec 

se objavi (status je 

objavljeno) na udeleženčevi 

dobaviteljski strani. 

/ 

#3 Specifikacija, katere 

lastnik je dobavitelj 

obstaja 

NE Specifikacijo, katere lastnik je 

dobavitelj, udeleženec potrdi 

(status te specifikacije se 

spremeni v Potrjeno) 

Udeleženec kompenzacije 

(akter) se je pred izvedbo 

akcije strinjal s specifikacijo, 

ki jo je objavil pred tem 

njegov dobavitelj. Hkrati z 

akcijo potrjuje tako 

kompenzacijo kot 

specifikacijo. 

#4 Specifikacija, katere 

lastnik je dobavitelj 

obstaja 

DA Specifikacijo, katere lastnik je 

dobavitelj, udeleženec 

zavrne (status te specifikacije 

se spremeni v Zavrnjeno). 

Dobaviteljska specifikacija 

udeleženca kompenzacije, 

katero je poslal udeleženec 

se objavi (status je 

objavljeno) na udeleženčevi 

dobaviteljski strani. 

 

Sedaj je na vrsti udeleženčev 

dobavitelj, da to 

specifikacijo, ki jo je pravkar 

objavil udeleženec 

kompenzacije tudi potrdi (ta 

jo seveda lahko spet zavrne, 

če se z njo ne strinja in v tem 

primeru je udeleženec 

kompenzacije ponovno na 

vrsti, da potrdi morda tokrat 

to specifikacijo). Ko je 

specifikacija enkrat potrjena 

(udeleženec kompenzacije je 

potrdil specifikacijo, ki jo je 

objavil njegov dobavitelj ALI 

dobavitelj od udeleženca je 

potrdil specifikacijo, ki jo je 

objavil udeleženec 

kompenzacije, ima ta 

udeleženec pogoje, da lahko 

to kompenzacijo knjiži. 

Status udeleženca 

kompenzacije se spremeni v 

- Za knjiženje) 
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Kupčevska stran udeleženca kompenzacije (akterja akcije CHN.CONFIRM)  

Scenarij  Stanje kupčevske strani 

udeleženca pred 

izvedbo akcije 

CHN.CONFIRM 

Udeleženec pošlje skupaj 

z akcijo CHN.CONFIRM še 

svojo različico kupčevske 

specifikacije 

Stanje kupčevske strani 

udeleženca po izvedbi akcije 

CHN.CONFIRM 

Opomba 

#1 Specifikacija, katere 

lastnik je kupec ne 

obstaja 

NE Nespremenjeno / 

#2 Specifikacija, katere 

lastnik je kupec ne 

obstaja 

DA Kupčevska specifikacija 

udeleženca kompenzacije, 

katero je poslal udeleženec 

se objavi (status je 

objavljeno) na udeleženčevi 

kupčevski strani. 

Pri udeleženčevem kupcu 

predstavlja ta objavljena 

specifikacija njegovo 

dobaviteljsko stran.  

#3 Specifikacija, katere 

lastnik je kupec obstaja 

NE Specifikacijo, katere lastnik je 

kupec, udeleženec potrdi 

(status te specifikacije se 

spremeni v Potrjeno) 

Udeleženec kompenzacije 

(akter) se je pred izvedbo 

akcije strinjal s specifikacijo, 

ki jo je objavil pred tem 

njegov kupec. Hkrati z akcijo 

potrjuje tako kompenzacijo 

kot specifikacijo. 

#4 Specifikacija, katere 

lastnik je kupec obstaja 

DA Specifikacijo, katere lastnik je 

kupec, udeleženec zavrne 

(status te specifikacije se 

spremeni v Zavrnjeno). 

Kupčevska specifikacija 

udeleženca kompenzacije, 

katero je poslal udeleženec 

se objavi (status je 

objavljeno) na udeleženčevi 

kupčevski strani. 

 

Sedaj je na vrsti udeleženčev 

kupec, da to specifikacijo, ki 

jo je pravkar objavil 

udeleženec kompenzacije 

tudi potrdi (ta jo seveda 

lahko spet zavrne, če se z njo 

ne strinja in v tem primeru je 

udeleženec kompenzacije 

ponovno na vrsti, da potrdi 

morda tokrat to 

specifikacijo). Ko je 

specifikacija enkrat potrjena 

(udeleženec kompenzacije je 

potrdil specifikacijo, ki jo je 

objavil njegov kupec ALI 

kupec od udeleženca je 

potrdil specifikacijo, ki jo je 

objavil udeleženec 

kompenzacije, ima ta 

udeleženčev kupec pogoje, 

da lahko to kompenzacijo 

knjiži. Status udeleženčevega 

kupca se spremeni v - Za 

knjiženje) 

 

Za podrobnejši opis upravljanja specifikacij kompenzacije glej poglavje Vloga podjetja na 
kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, podpoglavje Upravljanje 
specifikacij kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije. 
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Pripadajoča oz. identična akcija akciji CHN.CONFIRM  je v spletnem vmesniku 
akcija – Potrdi kompenzacijo (glej akcijo 2. Potrdi kompenzacijo, v poglavju 
Vloga podjetja na kompenzaciji: Udeleženec kompenzacije (ni iniciator) za opis 
te akcije za podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te akcije). 

 

Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.CONFIRM  

 

Če želi akter uporabiti akcijo CHN.CONFIRM, potem pošlje preko eIzmenjave 
sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg.  

Akcijo CHN.CONFIRM lahko kličemo v dveh različnih variantah: 

1. CHN.CONFIRM → varianta 1  

V tem primeru želimo zraven potrditve kompenzacije v imenu udeleženca 
kompenzacije (akterja), poslati in objavit še lastne specifikacije 
kompenzacije (dobaviteljska stran in/ali kupčevska stran)  udeleženca 
kompenzacije (objaviti/zavrniti specifikacije kompenzacije). To storimo tako 
da v ECompMsg pošljemo EComp element (glej poglavje ECompMsg  za 
definicijo tega elementa).  

2. CHN.CONFIRM → varianta 2  

V tem primeru želimo samo potrditi kompenzacijo v imenu udeleženca 
kompenzacije (akterja), prav tako pa želimo samo potrditi morebitne 
obstoječe specifikacije kompenzacije, ki jih je morebitno objavil naš kupec in 
/ali naš dobavitelj. Popravkov oz. lastnih specifikacij pa v tem primeru ne 
želimo pošiljati, ker se z že objavljenimi strinjamo. To storimo tako da v 
ECompMsg pošljemo ECompState element (glej poglavje ECompMsg  za 
definicijo tega elementa). 

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.CONFIRM  

1. CHN.CONFIRM → varianta 1  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CHN.CONFIRM</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:EComp> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber>  

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:TotalAmount>300.00</ns1:TotalAmount> 

        <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency> 

        <ns1:MaturityDate>2019-06-03</ns1:MaturityDate> 

        <ns1:Chains> 
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            <ns1:Chain> 

                <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010108026</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T1</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 1</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>LJUBLJANA</ns1:City> 

            </ns1:Chain> 

            <ns1:Chain> 

                <ns1:ChainCompensationNumber>SI66666666-

0000000001/2019</ns1:ChainCompensationNumber> 

                <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010101628</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T2</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 2</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>Ljubljana</ns1:City> 

                <ns1:Fax>013601570</ns1:Fax> 

                <ns1:SupplierSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>300.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>0987654</ns1:DocNumber> 

                        

<ns1:DocInternalNumber>ABCD</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>300.00</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2010-05-20</ns1:MaturityDate> 

                        

<ns1:CompensationAmount>300.00</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:SupplierSpecification>                 

                <ns1:BuyerSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>300.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>123456789</ns1:DocNumber> 

                        

<ns1:DocInternalNumber>123456789</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>300.00</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2010-05-20</ns1:MaturityDate> 

                        

<ns1:CompensationAmount>300.00</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:BuyerSpecification> 

            </ns1:Chain> 

        </ns1:Chains> 

    </ns1:EComp> 

</ns1:ECompMsg> 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\3_CHN.CONFIRM_1.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\3_CHN.CONFIRM_1(z opisom 

polj).xml 

 

 

 

2. CHN.CONFIRM → varianta 2  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CHN.CONFIRM</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:ECompState> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 
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        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:ChainCompensationNumber>SI66666666-

0000000001/2019</ns1:ChainCompensationNumber> 

    </ns1:ECompState> 

</ns1:ECompMsg> 

 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\3_CHN.CONFIRM_2.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\3_CHN.CONFIRM_2(z opisom 

polj).xml 

 

V primeru uspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja sporočila: 

• ECompResponse (status: SUCCESS) 

• ECompNotification (eno ali več sporočil o spremembi stanja na tej kompenzaciji 
na tej kompenzaciji) 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v 

odvisnosti od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Opomba: prejem sporočila o spremembi stanja na tej kompenzaciji prejema udeleženec 

kompenzacije tudi kadar ni akter akcije, sprememba pa vpliva na stanje pri njem (npr. potrditev 

udeleženčeve dobaviteljske specifikacije s strani udeleženčevega dobavitelja sproži prejem 

sporočila o tej spremembi tudi pri tem udeležencu. Prav tako lahko udeleženec prejeme  sporočila 

o spremembi stanja na tej kompenzaciji, če kakšno akcijo, ki trenutno ni podprta kot integrabilna 

akcija, to akcijo pa izvede udeleženec kompenzacije v spletnem vmesniku. Torej prejem teh 

sporočil je neodvisen od clienta akterja, prav tako pa so določene spremembe neodvisne od tega 

udeleženca kompenazcije, ampak od drugih udeležencev)  

 

V primeru neuspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja 
sporočila: 

• ECompResponse (status: FAILED + Errors) 

 

4.3.4 CHN.BOOK 

Akcija omogoča akterju - članu sistema, udeležencu kompenzacije, ki ima pogoje za 
knjiženje kompenzacije (ne glede na vlogo, ki jo ima na kompenzaciji → Iniciator 
kompenzacije ali ni iniciator kompenzacije ), da kompenzacijo, ki je uspela (potrjena je 
bila s strani vseh udeležencev kompenzacije) tudi knjiži in s tem zaključi vse procese na 
tej kompenzaciji. 

 

Pripadajoča oz. identična akcija akciji CHN.BOOK  je v spletnem vmesniku akcija 
– Knjiži kompenzacijo (glej akcijo 3. Knjiži kompenzacijo, v poglavju Vloga 
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podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije za opis te akcije 
za podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te akcije). 

 

Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.BOOK  

 

Če želi akter uporabiti akcijo CHN.BOOK, potem pošlje preko eIzmenjave 
sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg.  

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.BOOK 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CHN.BOOK</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:ECompState> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    </ns1:ECompState> 

</ns1:ECompMsg> 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\4_CHN.BOOK.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\4_CHN.BOOK (z opisom polj).xml 

 

V primeru uspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja sporočila: 

• ECompResponse (status: SUCCESS) 

• ECompNotification (eno ali več sporočil o spremembi stanja na tej kompenzaciji 
na tej kompenzaciji) 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v 

odvisnosti od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Opomba: prejem sporočila o spremembi stanja na tej kompenzaciji prejema udeleženec 

kompenzacije tudi kadar ni akter akcije, sprememba pa vpliva na stanje pri njem (npr. potrditev 

udeleženčeve dobaviteljske specifikacije s strani udeleženčevega dobavitelja sproži prejem 

sporočila o tej spremembi tudi pri tem udeležencu. Prav tako lahko udeleženec prejeme  sporočila 

o spremembi stanja na tej kompenzaciji, če kakšno akcijo, ki trenutno ni podprta kot integrabilna 

akcija, to akcijo pa izvede udeleženec kompenzacije v spletnem vmesniku. Torej prejem teh 

sporočil je neodvisen od clienta akterja, prav tako pa so določene spremembe neodvisne od tega 

udeleženca kompenazcije, ampak od drugih udeležencev)  
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V primeru neuspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja 
sporočila: 

• ECompResponse (status: FAILED + Errors) 

 

4.3.5 CMP.CANCELED 

Akcija omogoča akterju - članu sistema stornirati odprt predlog kompenzacije. Član 
sistema, ki lahko stornira odprt predlog kompenzacije mora biti iniciator kompenzacije. 
Akcijo uporabi iniciator kompenzacije, kadar odprt predlog za kompenzacijo ne uspe oz. 
ne more uspeti, ker npr. niso vsi udeleženci kompenzacije predloga za kompenzacijo 
potrdili. (določeni so potrdili, določeni sploh niso prevzeli predloga za kompenzacijo v 
delo, določeni so zavrnili ta predlog kompenzacije itd). Iniciator uporabi to akcijo tudi 
kadar je eden ali več od udeležencev kompenzacije podalo zahtevo za spremembo te 
kompenzacije, iniciator pa meni, da vseh teh sprememb ne more upoštevati in zato je 
smiselno to kompenzacijo tudi stornirati. 

S to akcijo iniciator zaključi proces potrjevanja na tej kompenzaciji pri vseh udeležencih 
kompenzacije, kot neuspelo kompenzacijo (kompenzacija ni bila ali ne more biti 
potrjena s strani vseh udeležencev kompenzacije). Za iniciatorja so tako vsi procesi na 
tej kompenzaciji zaključeni, ostale udeležence pa še loči samo en korak do zaključka 
vseh procesov na tej neuspeli kompenzaciji, to je da storno kompenzacije zavedejo tudi 
pri sebi (glej akcijo CHN.CANCELED).  

 

Akcija CMP.CANCELED je enaka - veljajo ista pravila in zakonitosti kot pri 
pripadajoči akciji v spletnem vmesniku - Storniraj kompenzacijo (glej akcijo 8. 
Storniraj kompenzacijo, v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator 
kompenzacije za podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te akcije).  

 

Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CMP.CANCELED 

 

Če želi akter uporabiti akcijo CMP.CANCELED, potem pošlje preko eIzmenjave 
sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg.  

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CMP.CANCELED 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CMP.CANCELED</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:ECompState> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:Description>To je opis razloga, zakaj iniciator stornira 

kompenzacijo!</ns1:Description> 

    </ns1:ECompState> 

</ns1:ECompMsg> 

 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\5_CMP.CANCELED.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\5_CMP.CANCELED(z opisom polj).xml 

 

V primeru uspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja sporočila: 

• ECompResponse (status: SUCCESS) 

• ECompNotification (eno ali več sporočil o spremembi stanja na tej kompenzaciji 
na tej kompenzaciji) 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v 

odvisnosti od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Opomba: prejem sporočila o spremembi stanja na tej kompenzaciji prejema udeleženec 

kompenzacije tudi kadar ni akter akcije, sprememba pa vpliva na stanje pri njem (npr. potrditev 

udeleženčeve dobaviteljske specifikacije s strani udeleženčevega dobavitelja sproži prejem 

sporočila o tej spremembi tudi pri tem udeležencu. Prav tako lahko udeleženec prejeme  sporočila 

o spremembi stanja na tej kompenzaciji, če kakšno akcijo, ki trenutno ni podprta kot integrabilna 

akcija, to akcijo pa izvede udeleženec kompenzacije v spletnem vmesniku. Torej prejem teh 

sporočil je neodvisen od clienta akterja, prav tako pa so določene spremembe neodvisne od tega 

udeleženca kompenazcije, ampak od drugih udeležencev)  

 

V primeru neuspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja 
sporočila: 

• ECompResponse (status: FAILED + Errors) 

 

4.3.6 CHN.CANCELED 

Akcija omogoča akterju - članu sistema, udeležencu kompenzacije, da zavede storno 
neuspele kompenzacije (status te kompenzacije je Storno) tudi pri sebi. Ta akcija je 
potrebna, saj je pred stornacijo kompenzacije udeleženec lahko v različnih možnih 
statusih (npr. udeleženec je pred stornacijo kompenazcije bil v stanju Potrjeno). 

To akcijo uporabi udeleženec kompenzacije v dveh primerih: 
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• Kadar je bila kompenzacija stornirana kot posledica stornacije odprte 
kompenzacije s strani iniciatorja kompenzacije (glej akcijo CMP.CANCELED) 

Po uspešni stornaciji odprte kompenzacije s strani iniciatorja 
(CMP.CANCELED) , udeleženec, ki je iniciator kompenzacije, je že v 
statusu Storno, ostalim pa se status ohrani (takšen ko je bil pred klicem 
akcije CMP.CANCELED). Zato iniciatorju po CMP.CANCELED ni potrebno 
klicati še te akcije CHN.CANCELED, saj je že v statusu Storno. 

• Kadar je uspel predlog za storno, prej že vzajemno potrjene kompenzacije (pred 
tem so vsi udeleženci kompenzacije to kompenzacijo že potrdili), nato pa so vsi 
podali potrdili predlog za storno te kompenzacije (glej akcijo 4. Predlog za 
storno  (zaključene kompenzacije), v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: 
Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, v podpoglavju Upravljanje kompenzacije 
na nivoju udeleženca kompenzacije) 

Po uspelem predlogu za storno je potrebno s strani vseh udeležencev 
kompenzacije (tudi pri iniciatorju) poklicati to akcijo, da bi storno bil 
zaveden tudi pri udeležencu(-ih) kompenzacije.  

 

Akcija CHN.CANCELED je enaka - veljajo ista pravila in zakonitosti kot pri 
pripadajoči akciji v spletnem vmesniku - Storno člen (glej akcijo 5. Storno člena, v 
poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator ali Udeleženec kompenzacije, 
v podpoglavju Upravljanje kompenzacije na nivoju udeleženca kompenzacije za 
podrobnejši opis, pravila, predpogoje in posledico te akcije).  

 

Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.CANCELED 

 

Če želi akter uporabiti akcijo CHN.CANCELED, potem pošlje preko eIzmenjave 
sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg.  

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.CANCELED 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CHN.CANCELED</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId>LOCAL_USER_1</ns1:ExtUserId> 

    <ns1:ECompState> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:Description>To je en opis!</ns1:Description> 

    </ns1:ECompState> 

</ns1:ECompMsg> 
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Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\6_CHN.CANCELED.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\6_CHN.CANCELED (z opisom polj).xml 

 

V primeru uspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja sporočila: 

• ECompResponse (status: SUCCESS) 

• ECompNotification (eno ali več sporočil o spremembi stanja na tej kompenzaciji 
na tej kompenzaciji) 

Glej prilogo: Priloge\EDI messages\Primer\ECompNotification\ eKompenzacije - Prejem povratnic v 

odvisnosti od izvedene akcije v procesih upravljanja  kompenzacij(v1.4).pdf 

Opomba: prejem sporočila o spremembi stanja na tej kompenzaciji prejema udeleženec 

kompenzacije tudi kadar ni akter akcije, sprememba pa vpliva na stanje pri njem (npr. potrditev 

udeleženčeve dobaviteljske specifikacije s strani udeleženčevega dobavitelja sproži prejem 

sporočila o tej spremembi tudi pri tem udeležencu. Prav tako lahko udeleženec prejeme  sporočila 

o spremembi stanja na tej kompenzaciji, če kakšno akcijo, ki trenutno ni podprta kot integrabilna 

akcija, to akcijo pa izvede udeleženec kompenzacije v spletnem vmesniku. Torej prejem teh 

sporočil je neodvisen od clienta akterja, prav tako pa so določene spremembe neodvisne od tega 

udeleženca kompenazcije, ampak od drugih udeležencev)  

 

V primeru neuspešne izvedbe akcije prejme akter, preko eIzmenjave naslednja 
sporočila: 

• ECompResponse (status: FAILED + Errors) 

 

4.3.7 CHN.CMP_OPEN 

To sporočilo/dokument pošlje iniciator kompenzacije vsem udeležencem kompenzacije 
ob uspešnem odprtju in razpošiljanju kompenzacije (glej akcijo 5. Odpri in razpošlji 
kompenzacijo v poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije ) in ob 
odprtju nove različice kompenzacije (glej akcijo  6. Kreiraj novo različico kompenzacije, v 
poglavju Vloga podjetja na kompenzaciji: Iniciator kompenzacije). S prejetjem tega 
sporočila lahko tako udeleženec kompenzacije, ki ni iniciator zabeleži odprt predlog 
kompenzacije tudi v zunanjem sistemu (npr. ERP-u). 
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Tip ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.CMP_OPEN  

 

Akter / iniciator kompenzacije pošlje preko eIzmenjave sporočilo: 

ECompMsg 

Za natančen podatkovni model tega sporočila in opise posameznih elementov sporočila, ki se uporabi pri tej 

akciji, primer tega sporočila in kako je sestavljena ZZInet ovojnica tega sporočila glej poglavje:  ECompMsg.  

 

Primer ZZInet sporočila, ki se uporabi za izvedbo akcije CHN.CMP_OPEN 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ns1:ECompMsg xmlns:ns1="http://www.example.org/EComp"> 

    <ns1:Action>CHN.CMP_OPEN</ns1:Action> 

    <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

    <ns1:ExtUserId></ns1:ExtUserId> 

    <ns1:EComp> 

        <ns1:CompensationNumber>0000000001/2019</ns1:CompensationNumber> 

        <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

        <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

        <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency> 

        <ns1:MaturityDate>2019-06-03</ns1:MaturityDate> 

        <ns1:Chains> 

            <ns1:Chain>                

<ns1:ChainCompensationNumber>0000000001/2019</ns1:ChainCompensationNumber> 

                <ns1:TaxId>SI55555555</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010108026</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T1</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 1</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>LJUBLJANA</ns1:City> 

                <ns1:SupplierSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42547</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100032</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>38.09</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>38.09</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42557</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100094</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KZ</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>32.79</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>32.79</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>42542509</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>3000895630</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>M1</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>179.12</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-09</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>179.12</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:SupplierSpecification> 

                <ns1:BuyerSpecification> 

                    <ns1:TotalAmount>250.00</ns1:TotalAmount> 

                    <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 
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                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>1023200704</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>1022200299</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>E4</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>21.10</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-11</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>21.10</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>21-01002630</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100034</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>93.96</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-18</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>93.96</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                    <ns1:SpecificationData> 

                        <ns1:DocNumber>0980004898</ns1:DocNumber> 

                        <ns1:DocInternalNumber>2204100130</ns1:DocInternalNumber> 

                        <ns1:Type>KC</ns1:Type> 

                        <ns1:Amount>134.94</ns1:Amount> 

                        <ns1:Discount>0.00</ns1:Discount> 

                        <ns1:MaturityDate>2008-03-18</ns1:MaturityDate> 

                        <ns1:CompensationAmount>134.94</ns1:CompensationAmount> 

                    </ns1:SpecificationData> 

                </ns1:BuyerSpecification> 

            </ns1:Chain> 

            <ns1:Chain> 

                <ns1:TaxId>SI66666666</ns1:TaxId> 

                <ns1:ExternalNumber>0010101628</ns1:ExternalNumber> 

                <ns1:Name>ZZI T2</ns1:Name> 

                <ns1:Address>POT V TEST 2</ns1:Address> 

                <ns1:Country>SI</ns1:Country> 

                <ns1:Post>1000</ns1:Post> 

                <ns1:City>Ljubljana</ns1:City> 

                <ns1:Fax>013601570</ns1:Fax> 

            </ns1:Chain> 

        </ns1:Chains> 

    </ns1:EComp> 

</ns1:ECompMsg> 

 

 

 

Ta primer XML-ja se nahaja v prilogah tega dokumenta: 

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\7_CHN.CMP_OPEN.xml  

• Priloge\EDI messages\Primeri\ECompMsg\@EDI AKCIJE\7_CHN.CMP_OPEN(z opisom polj).xml 

 

4.4 TEHNIČNE POVRATNICE INTEGRACIJSKIH AKCIJ 

Zasnova in delovanje tehničnih povratnic, ki jih prejeme akter (uporabnik na podjetju 
udeleženca kompenzacije) kot odgovor na klicano akcijo so opisane v poglavju 
ECompResponse. 
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4.5 VSEBINSKE POVRATNICE OB SPREMEMBAH NA KOMPENZACIJI 

Zasnova in delovanje vsebinskih povratnic, ki jih prejeme udeleženec kompenzacije ob 
kakršnikoli spremembi kompenzacije, ki se tiče njega (prejemnik povratnice pa je lahko 
ali akter ali pa ni akter) so opisane v poglavju ECompNotification.  

 

4.6 SEZNAM ČLANOV SISTEMA BIZBOX EKOMPENZACIJ 

Zasnova in delovanje sporočila, ki vsebuje ažuren seznam podjetij, katera so v bizBox 
eKompenzacijah registrani kot Člani sistema (imajo pooblastila za uporabo aplikacije  
vsebinskih povratnic, so opisane v poglavju ECompCompanies.  

 

 

 

4.7 TEHNIČNI NAČINI INTEGRACIJE   

Pri tehničnih načinih integracije lahko sistemski integrator uporabi katerikoli obstoječi 
vmesnik / odjemalec / API, ki je na voljo za pošiljanje in prejemanje dokumentov / sporočil 
eIzmenjave:  

• ZZInet klient 

• eIzmenjava Web Services 

 

Tehnični načini integracije za sistemske integratorje ostajajo enaki, kot pri drugih 
rešitvah – npr. pri rešitvi bizBox eRačuni. 

 

   

 

 


