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,
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 2016/05 podľa adresárov:
KEO-WIN
OBY-A1300 – Obyvatelia v1.3.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v1.204)
HRO-A1100 – Hroby v1.1.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v1.003)
MZD-A5006 – Mzdy v5.0.0.6 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku min. v5.000)
UCT-A1401 – Účtovníctvo v1.4.0.1 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v1.400)
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 \ OBY-A1300 – Obyvatelia v1.3.0.0 zo dňa 29.03.2016
Po skončení inštalácie sa automaticky spustí Reinštalácia údajov v1.2 => v1.3 !
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Doplnená evidencia povinnej školskej dochádzky.
Formulár zoznamu občanov prihlásených na trvalý pobyt rozšírený o filter školopovinných detí.
Hlásenie o sťahovaní /Obyv 5-12/ ponúkne program aj pri narodení dieťaťa v zahraničí.
Parametre programu rozšírené o nové údaje:
•
Preferovaný spôsob zadávania údajov o škole: z číselníka škôl alebo ručne.
•
Kód spádovej školy
•
Evidovať povinnú školskú dochádzku cudzincov
•
Rok od ktorého má program zaradiť dieťa narodené v zahraničí do hlásenia o sťahovaní.
Doplnený číselník škôl a školských zariadení SR.
Oprava ukladania pôvodnej adresy (orientačného čísla) do adresy predchádzajúceho trvalého pobytu
pri zrušení trvalého pobytu.
Aktualizovaný pomocník a príručka k programu.
Aktualizované tlačivo štatistického hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12 [v1.205 25-02-2016]

Adresár KEO-WIN \ HRO-A1100 – Hroby v1.1.0.0 zo dňa 31.03.2016
UPOZORNENIE: Pred inštaláciou je doporučené zálohovať údaje cez voľbu /Menu/Archivácia !!!!!
Zmeny a rozšírenia programu:
1. Tlačovú zostavu „Nájomná zmluva“, „Nájomná zmluva so zosnulým“, „Dodatok“ je možné uložiť
v digitálnej forme.
2. Tlačovú zostavu „Výpoveď nájomnej zmluvy“ je možné Editovať cez voľbu „/Menu /Číselníky a parametre
/Editácia formulár /Súbor /Otvoriť /Výpoveď /Vybrať“.
3. Tlačovú zostavu „Dodatok“ je možné Editovať cez voľbu „/Menu /Číselníky a parametre /Editácia formulár
/Súbor /Otvoriť /Dodatok /Vybrať“. Na zostave je možné zobraziť aj údaje: Cintorín číslo, Hrob sekcia, Hrob
rad a Hrob číslo. K tomu je potrebné doplniť text „#hroboveMiesta#“ na formulári.
4. Tlačovú zostavu „Zoznam zosnulých“, „Prehľad zosnulých“, „Obsadené hrobové miesta“, „Prehľad poplatkov
za hrob. miesta“, „Platby v zadanom termíne“, „Nezaplatené poplatky“, „Stav“ je možné uložiť aj
v elektronickej forme.
5. Na tlačovej zostave „Prehľad poplatkov za hrob. miesta“, „Platby v zadanom termíne“, „Nezaplatené
poplatky“, „Stav“ na konci je zobrazený súčet.

Adresár KEO-WIN \ MZD-A5006 – Mzdy v5.0.0.6 zo dňa 31.03.2016
1.
2.

Aktualizovaný výkaz mesačného prehľadu dane z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2016.
Aktualizovaný elektronický výstup pre mesačný prehľad dane z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2016.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Upravený nápočet dní štrajku do výkazov pre ZdPo a SocPo.
Úprava nápočtu detí do potvrdenia o zdaniteľnom príjme pri viacerých pracovných pomeroch zamestnanca.
Oprava duplicitných záznamov pri zaraďovaní ročného zúčtovania dane do ročného hlásenia o dani.
Oprava výpočtu odvodov ZdPo pri VZ<0.01 Eur.
Oprava tlačovej zostavy pre RZ riadok 12a a nápočet do riadku 11 časť V. ročného hlásenia.
Od 01.02.2016 sa pri hromadných prevodných príkazoch pre SEPA platby používa nové datové rozhranie,
ktoré neobsahuje samostatný údaj VS, SS a KS. Tieto údaje sú presunuté do údaja Referencia platiteľa
vo formáte "/VS.../SS.../KS...".

Program Štatistika2016 (v5.0.0.6)
1. Aktualizované tlačivo výkazu Práca 2-04 pre rok 2016.
Upozornenie!
Ak sa na výpise z peňažného ústavu nachádzajú platobné symboly aj ako samostatné údaje, ich doplňovanie
prevádza peňažný ústav podľa údajov v Referencii platiteľa.

Adresár KEO-WIN \ UCT-A1401 – Účtovníctvo v1.4.0.1 zo dňa 31.03.2016
Po prvom spustení programu je doporučené spustiť voľbu /Služby /Údržba súborov!
1.
2.

Export rozpočtu pre RIS-SAM upravený podľa novej štruktúry platnej od apríla 2016.
Opravené uloženie úprav rozpočtu. Chyba sa mohla prejaviť na zostave Rozpočtových opatrení. Oprava
databázy sa vyrieši spustením voľby /Údržba súborov.
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