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Vážený užívateľ programu EBS, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívate ľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Aktualizácia 2010/03 :   Základný modul v2.21  - požadovaná verzia na disku minimálne v2.10 
                                      Zásoby v1.70                - požadovaná verzia na disku v1.60 
                              
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné 
                               previes ť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je potrebný    
                               ZÁKLADNÝ MODUL, ten sa musí inštalova ť ako prvý ! Nachádza sa v adresári                                 
                               ZAK-221. Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie ! 
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program EBS musí by ť 
                               ukon čený ! 
 
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-170 – Zásoby v1.70 
 
EVIDENCIA STRAVOVANÝCH 
1.     Drobné úpravy pri číselníku výpočtov 
 
SKLADOVÁ EVIDENCIA 
1. Do programu pridaná nová verzia číselníka receptúr. Je to zatiaľ pracovná verzia, vydaná MŠSR. Nachádza 

sa na web stránkach krajských školských úradov. Je prekonvertovaná z pôvodného *.doc formátu na 
programový.  Obsahuje 966 prepracovaných receptúr. 

 
2. V programe je tento číselník nazvaný ako Receptúry 2010-02. Doposiaľ používaný je premenovaný na 

Receptúry 2003-01. Predvoleným číselníkom do spracovania jedálnych lístkov bude ten nový. Užívateľ si 
v prípade potreby predvolený číselník môže zmeniť cez voľbu /Služby /Parametre (A-Receptúry 2003-01, B-
Receptúry 2010-02). 

 
3. Po nainštalovaní novej verzie sa užívateľovi do receptúr 2010-02 reinštaláciou pridajú záznamy z databáze 

2003-01 s kódom 99.xxx, ktoré užívatelia manuálne doplňovali. 
 
4. Vzhľadom na skutočnosť, že číslovanie receptúr v novej databáze je úplne odlišné od pôvodného, bude 

potrebné znova doplniť alergény ku jednotlivým receptom cez voľbu /Číselníky /Receptúry 2010-02 
/Alergény. 

 
5. Pri prípadných opravách na jedálnych lístkoch vytvorených vo verzii v1.60, bude automaticky prístupný aj 

číselník receptúr 2003-01. 
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