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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 2010/07 : Účtovníctvo v7.19

- požadovaná verzia na disku v7.18

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 UCT-719 – Účtovníctvo v7.19
Vo výkazoch sú doplnené medzivýkazové kontroly. V 3 štvrťroku aktuálne:
1. Kontrola FIN 3-04 na FIN 2-04
2. Kontrola FIN 7-04 na FIN 2-04
Postup kontroly. Najprv je potrebné vytvoriť výkazy nasledovne:
1. Vytvoríte výkaz FIN 2-04
- výkaz je v poriadku A (áno)
- vytvoriť spojovací súbor N (nie)
2. Vytvoríte výkaz FIN 3-04 (obce, ktoré tento výkaz predkladajú)
- výkaz je v poriadku A (áno)
- vytvoriť spojovací súbor N (nie)
3. Vytvoríte výkaz FIN 7-04
- výkaz je v poriadku A (áno)
- vytvoriť spojovací súbor N (nie)
Keď sú výkazy vytvorené potom spustíte medzivýkazové kontroly:
1. Kontrola FIN 3-04 na FIN 2-04
2. Kontrola FIN 7-04 na FIN 2-04
V zaokrúhlení môže nastať rozdiel - malá suma. V tomto prípade je potrebné znovu spustiť výkazy a opraviť
rozdiel zo zaokrúhlenia a potom uložiť výkaz na nosič (disketu, USB kľúč) Tým, že výkaz uložíte na nosič sa
medzivýkazové kontroly mažú.
Ak si chcete po oprave zaokrúhľovania skontrolovať výkazy ešte raz, nemôžete ich uložiť na nosič, pretože po
uložení na nosič, sa nevytvára súbor pre medzivýkazovú kontrolu a pri kontrole Vám bude hlásiť „F10 Výkaz
Fin.... nie je vytvorený“
Odporúčame napísať si, čo ste v ktorom výkaze opravili, aby ste po medzivýkazovej kontrole pred uložením na
nosič, opravili vo výkazoch ten istý správny rozdiel.
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