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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš
     web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845

Vážený užívateľ programu EBS,

zasielame Vám aktualizáciu  k programu EBS.  Pred inštaláciou si  užívateľ  musí  skontrolovať  aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :

Aktualizácia 2009/02 :   Základný modul v2.10 - požadovaná verzia na disku minimálne v2.00
                                      Účtovníctvo v7.10        - požadovaná verzia na disku v7.06
                                      Mzdy v6.54                  - požadovaná verzia na disku v6.53

                                      Majetok v6.42               - požadovaná verzia na disku v6.41
                                      Majetok v6.50               - požadovaná verzia na disku v6.42
                                      Sklad v1.03                   - požadovaná verzia na disku nie je
                                      Sklad v1.10                   - požadovaná verzia na disku v1.03
                             
UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť !  Vzhľadom  na  to,  že  na  správny  chod  všetkých  modulov  je  potrebný 
                               ZÁKLADNÝ  MODUL,  ten  sa  musí  inštalovať  ako  prvý  !  Nachádza  sa  v adresári 
                               ZAK-210. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previesť ostatné aktualizácie !

Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov,  podľa jednotlivých podsystémov.  Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program EBS existuje !

Popis zmien podľa modulov :

Adresár ZAK-210 – Základný modul v2.10
1. Modul prispôsobený na nové EURO verzie jednotlivých podsystémov

Adresár UCT-710 – Účtovníctvo v7.10

Pred koncoročnou uzávierkou roku 2008
! ! !  Pre správne uzatvorenie účtovných kníh roku 2008 je nutné aby v počiatočných stavoch  roku 2008  strana 

     AKTÍV (MD) sa rovnala strane PASIV (D).  Kontrola – tlačové zostavy/ hlavná kniha –syntetická / zostatok 
MD=D

! ! ! Ak je potrebné ešte niečo vytlačiť z roku 2007, vytlačte si pred nainštalovaním novej verzie, pretože vo verzii 
       7.10 už nebude rok 2007 prístupný

Postup pri koncoročnej závierke roka 2008
KROK 1

Spustiť uzávierku december 2008 aby sme prešli na účtovné obdobie 13.2008
Voľba 1. Ročná závierka 0. Účtovné  denníky
                                3. Závierka roka
                                    1. Uzatvorenie účtovných kníh (Enter)
                                         3. Kontrolné zostavy    - Vytlačiť hlavnú knihu analytickú ( v tomto kroku žiaden účet  
                                                                                   nesmie mať zostatok).
                                                                              -  Vytlačiť aj denník vo  voľbe 2. Editovanie denníkov F6 – opis

 KROK 2
Voľba X. Zmeniť obdobie (Enter) – prehodí Vás do 14. obdobia
                  1. Otvorenie účtovných kníh (Enter)
                      3. Kontrolné zostavy   - Vytlačiť hlavnú knihu analytickú ( v Sk aj v EUR ).
                                                          -  Vytlačiť aj denník vo  voľbe 2. Editovanie denníkov F6 – opis

KROK 3
Voľba X. Zmeniť obdobie (Enter) – prehodí Vás do 15. obdobia
                  1. Prechod na nový rok (Enter)
                        Nastaviť účtovné obdobie na nový rok  A

KROK 4
Keď je závierka roka hotová a nainštalovaná verzia 7.10 na disku (C alebo D) tam kde máte nainštalovaný 
program EO sa nachádza adresár REUCT710 v ktorom je spúšťací súbor ebs_ucto.bat. Po potvrdení tohto 
súboru ebs_ucto.bat nasleduje prevod dát do novej verzie ÚČTOVNÍCTVO od 2009 a prepočet na EUR.
V tomto kroku je potrebné vytlačiť prehľad účtovného denníka otvorenie účtov v EUR a zostavu Prevod údajov 
účtovníctvo 7.06 - v 7.10

KROK 5
V účtovníctve od 2009 najväčšia zmena je v štruktúre účtovnej osnovy a tým aj v štruktúre denníka. Je potrebné 
si nastaviť číslovanie knihy faktúr a pokladničných kníh.
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 Adresár MZD-654 – Mzdy v6.54
1. Nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dani zo zavislej činnosti za rok 2008.

Adresáre MAJ-642 a     MAJ-650 – Majetok v6.42 a     v6.50  
Zmeny vo verzii v6.42:
1. Cez voľbu /E – Prevod na EURO prevedenie inventárnych kariet do v6.50 a prepočet ich cien 
Zmeny vo verzii v6.50:
1. Editačné tabuľky a tlačové zostavy prispôsobené na novú menu EURO
2.     Dlhodobý majetok - Kompletná zmena prípravy a aktualizácie
3.     Dlhodobý majetok - Zmena štruktúry číselníka odpisových sadzieb 
4.     Dlhodobý majetok - Možnosť doplnenia počiatočných stavov odpisov jednotlivých kariet ku danému obdobiu
5.     Dlhodobý majetok – Možnosť doplnenia technického zhodnotenia na účtovne odpísanej karte
POSTUP PRÁCE:
1. Z adresára MAJ-642 si najskôr nainštalujte verziu v6.42
2. Z adresára MAJ-650 si nainštalujte verziu v6.50
3. V programe EBS cez základnú ponuku /MAJETOK /MAJETOK DO 2008 skontrolujte číslo verzie, ktorá by 

mala mať označenie v6.42. V tejto verzii sa ceny evidujú ešte v SKK
4. Na  prevod  do  novej  verzie  je  potrebné  mať  doplnené  všetky  zmeny,  ktoré  nastali  do  31.12.2008  na 

inventárnych kartách, vrátane odpisov ! 
5. Cez  voľbu  /E-Prevod  na  EURO/Drobný  majetok  si  vytlačte  najskôr  kontrolnú  zostavu  a potom  spustite 

prevod.
6. Cez  voľbu  /E-Prevod  na  EURO/Dlhodobý  majetok  potvrďte  /Načítanie  údajov  a potom  na  kontrolných 

zostavách skontrolujte cenu pri zaradení a aktuálnu nadobúdaciu cenu podľa zdrojov (kontrolná zostava č.2) 
predovšetkým na kartách, ktoré sa skladajú z viacerých zdrojov. V prípade potreby cez voľbu /Opravy na 
kartách  je  možné  tieto  hodnoty  upraviť.  Ak  ste  niektorú  hodnotu  upravovali,  nespúšťajte  znova 
voľbu /Načítanie !!! 

7. Po skontrolovaní údajov si môžete vytlačiť ostatné kontrolné zostavy a potom spustiť prevod údajov
8. V programe EBS cez základnú ponuku /MAJETOK /MAJETOK OD 2009 skontrolujte prevedené údaje

Adresáre SKL-103 a     SKL-110 – Sklad v1.03 a     v1.10  
Zmeny vo verzii v1.03:
1. Cez voľbu /E-Prevod na EURO prevedenie skladových kariet do v1.10 a prepočet jednotkovej ceny
Zmeny vo verzii v1.10:
2. Editačné tabuľky a tlačové zostavy prispôsobené na novú menu EURO
POSTUP PRÁCE:
1. Z adresára SKL-103 si najskôr nainštalujte verziu v1.03
2. Z adresára SKL-110 si nainštalujte verziu v1.10
3. V programe EBS cez základnú ponuku /SKLAD /SKLAD DO 2008 skontrolujte číslo verzie, ktorá by mala 

mať označenie v1.03. V tejto verzii sa ceny evidujú ešte v SKK
4. Na prevod do novej verzie je potrebné mať nastavené obdobie 01.2009. To znamená Uzávierka roka 2008 

musí byť prevedená ! 
5. Cez voľbu /E-Prevod na EURO si vytlačte najskôr kontrolnú zostavu a potom spustite prevod.
6. V programe EBS cez základnú ponuku /SKLAD /SKLAD OD 2009 skontrolujte prevedené údaje


