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

Aktualizácia 2009/05 :    Zásoby v1.40                  - požadovaná verzia na disku v1.20, v1.20b alebo v1.30

UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť ! 
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program EBS musí byť  
                               ukončený !

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 ZAS-140 – Zásoby v1.40

EVIDENCIA STRAVOVANÝCH
1. Úprava kontrol pri editovaní poplatkov
2. Pri editovaní číselníka tried kontrola doplnenia triedy
3. Do kontrolnej zostavy pri stravníkoch doplnenie kontroly existencie triedy v číselníku
4. Opravený výpočet sumy ponúkanej na zaplatenie, podľa plánovaných stravných dní. 

VÝPOČET  HODNOTY  SUMA  NA  ZAPLATENIE:  Najskôr  sa  vypočíta  suma  na  daný  deň,  ktorá  sa 
                                                                                      zaokrúhli  na  2  des.miesta  nadol.  Táto  suma  sa 
                                                                                      vynásobí počtom plánovaných stravných dní. Od tejto 
                                                    čiastky  sa  nakoniec  odráta  zostatok  z minulého 
                                                                                      mesiaca.

5. Vymazaním  číselníka  cien  stravy  za  aktuálne  obdobie  (CtrlY),  možnosť  vrátenie  sa  na  koniec 
predchádzajúceho obdobia. Údaje za aktuálne obdobie sa úplne vymažú !

SKLADOVÁ EVIDENCIA
1. Úprava deklarácie údaja jednotková cena na skladových kartách. Údaj bude možné evidovať s presnosťou 

na 5. desatinných miest (doteraz na 2). 
UPOZORNENIE: Skladové karty,  ktoré už existujú v databáze sa automaticky prevedú na novú štruktúru 
                             s tým,  že  ich  hodnota  jednotkovej  ceny  zostane  nezmenená.  Jednotkovú  cenu týchto 
                             kariet si užívateľ môže upraviť cez voľbu /Aktualizácia /Skladové karty.

2. Vymazaním číselníka normovacích sadzieb  za aktuálne obdobie (CtrlY),  možnosť  vrátenie sa na koniec 
predchádzajúceho obdobia. Údaje za aktuálne obdobie sa úplne vymažú !

3. Globálne parametre, lokálne parametre a lokálne parametre na daný rok zlúčené do jednej tabuľky, ktorá 
bude prístupná cez voľbu /Služby /Parametre.

4. V zostave mesačného hlásenia upravené zobrazovanie obdobia (zobrazovalo stále 01.2009)

Ďalšie dotazy k programu posielajte na e-mailovú adresu: lenicky@keo.sk


