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Vážený užívateľ programu,
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :
Obsah aktualizačného média 2015/01 podľa adresárov:
KEO-WIN
KEO-I1101 – Základný modul v1.1.0.1 – inštalácia
UCT-A1101 – Účtovníctvo v1.1.0.1 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku min. v1.100)
OBY-A1201 – Obyvatelia v1.2.0.1 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v1.200)
UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom
počítači. V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred
spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený !
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov.
Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe.
Popis zmien podľa modulov :

Adresár KEO-WIN \ UCT-A1101 – Účtovníctvo v1.1.0.1 zo dňa 29.12.2014
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Do exportu RIS-SAM doplnený export návrhu pre rozpočtové provizórium.
Nové zostavy plnenia rozpočtu podľa kategórií (príjmy, výdavky).
Pri závierke roka kontrola vyrovnanosti strán na konci 14. obdobia.
V účtovej osnove zákaz vymazania záznamov, ktoré majú počiatočný stav.
Úprava zostavy plnenia rozpočtu podľa zdrojov.
Premenovanie zostavy "Úpravy rozpočtu" na "Opatrenia" s možnosťou zadania čísla rozpočtového
opatrenia.
Nová zostava - Tlač výdavkových položiek rozpočtu na ďalšie roky podľa funkčného členenia
Pri vytváraní faktúr v záložke plánovaného rozpočtu, možnosť načítania rozpočtových položiek z
predkontácie.
Nová zostava - Tlač faktúr neuhradených po splatnosti. Zostava tvorí podklady pre niektoré položky
účtovného výkazu FIN 6-04.
Do exportu faktúr doplnenie údajov popis, uhradená suma a dátum úhrady.
Možnosť tlače číselníka funkčného členenia podľa platnosti (aktuálny rok, ďalší rok, všetky roky).
Pri obnove údajov možnosť obnovy za vybranú organizáciu.
Oprava exportu rozpočtu RIS-SAM pre nový rok.
Možnosť vytvorenia upomienok na faktúry.
Pred spustením závierky kontrola počiatočných stavov v účtovej osnove.
Oprava závierky roka a úpravy na formulároch závierky.
Na formulári prijatých faktúr a dobropisov zrušenie kontroly na údaji dátum vystavenia.

Adresár KEO-WIN \ OBY-A1201 – Obyvatelia v1.2.0.1 zo dňa 07.01.2015
Pokyny k príprave zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende dňa 07.02.2015:
1. Vo voľbe Voľby/Referendum – Parametre volieb je potrebné nastaviť druh volieb na hodnotu Referendum,
dátum volieb na 07.02.2015.
2. Pred tlačou oznámení je potrebné skontrolovať číselník volebných miestností vo voľbe Voľby/Referendum –
Volebné miestnosti. Oznámenia môžete tlačiť v štátnom jazyku buď na čistý papier alebo do formulára, príp.
v jazyku národnostných menšín do formulára. Oznámenie v jazyku národnostných menšín je pripravené v
dvoch verziách, odporúča sa použiť predlohu Oznámenie v jazyku národnostnej menšiny (#1).
3. Pri hromadnej tlači oznámení program vytlačí oznámenia v takom poradí, v akom poradí ich vidíte na
obrazovke. Implicitne je to podľa priezviska a mena. Keď chcete tlačiť v poradí podľa súpisného čísla,
zmeňte triedenie podľa súpisného čísla a to kliknutím do hlavičky stĺpca Súp.č. Program zmení triedenie
oprávnených občanov a následne môžete začať tlačiť oznámenia v poradí podľa súpisného čísla.
4. Keď potrebujete upraviť umiestnenie údajov pri tlači oznámení, kliknite na tlačidlo Predloha a zmeňte pozíciu
údajov. Následne uložte zmeny v predlohe.
5. Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v referende je možné vytlačiť cez voľbu Voľby/Referendum –
Zoznam voličov. Zoznam môže byť triedený buď podľa priezviska a mena, podľa súpisného čísla alebo
podľa ulice a orientačného čísla. Keď je nastavené triedenie oprávnených občanov na hlasovanie v
referende podľa názvu ulice a orientačného čísla, program ponúkne okrem abecedného zoznamu aj
možnosť tlačiť tzv. Uličný zoznam oprávnených občanov na hlasovanie v referende.

Adresár KEO-WIN \ KEO-I1101 – Základný modul v1.1.0.1
1.

Aplikácia na zobrazenie a spustenie programových modulov balíka KEO, na evidenciu základných
parametrov licenčnej organizácie a doplnenie licenčného čísla.
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