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 2009/10 : Mzdy v6.65

- požadovaná verzia na disku v6.64

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 MZD–665 - Mzdy v6.65 zo dňa 24.11.2009

Zmeny a rozšírenia programu
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Zmenený názov mzdovej zložky Kód=027, P=3, Názov=Príplatok za špecializovanú činnosť.
Doplnená mzdová zložka Kód=027, P=5, Názov=Kreditový príplatok.
Doplnená mzdová zložka Kód=027, P=9, Názov=Vyrovnanie funkčného platu.
Oprava nápočtu MZ Kód=048, P=0. Napočítava sa do vymeriavacieho základu pre ZP, t.j. Zd=A.
Stupnica pre platové tarify pedagogických zamestnancov rozšírená o pracovné triedy 01 a 02.
Opravený nápočet do riadku 25 výkazu Práca 2-04 (nenapočítava DDP).
Doplnený číselník pre zdroje financovania mzdových nákladov. Nová voľba pre doplnenie zdroja
financovania v karte zamestnanca a koeficient pre rozúčtovanie nákladov (katalóg programu doplnený o
súbor ParM07.000 a ZamZF.000).
Nové zostavy - účtovné členenie podľa zdrojov financovania. Vlastné rekapitulácie MZ doplnené o prehľad
podľa zdrojov financovania.

Postup prevedenia reinštalácie
1. Ukončite program EBS.
2.

3.
4.

Spustite inštalačný program INSTALL.EXE.
Vytlačte základnú verziu číselníka mzdových zložiek (Zoznam MZ -> F6-Tlač -> Základná verzia).
Aktualizujte svoju pracovnú verziu číselníka mzdových zložiek podľa nového nastavenia (viď. zmeny
a rozšírenia programu).
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