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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 2019/05 podľa adresárov:    
 
KEO-WIN 
     MZD-A8002 – Mzdy v8.0.0.2 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v8.000) 
     UCT-A1800 – Účtovníctvo v1.8.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.700) 
 
     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 \ MZD-A8002 – Mzdy v8.0.0.2 zo dňa 28.02.2019 
 
Nové vlastnosti programu 
• Internetové tlačivo pre ročné hlásenie dane zo závislej činnosti. Nápočet údaja dátumu narodenia v prílohe 

len ak nie je doplnené RČ. 
• Aktualizované potvrdenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2018 o r13 (ubytovanie). Doplnený nápočet do 

r06 MZ kódy 045 5, 045 6, 045 7. 
• Doplnené potvrdenie o dani zo závislej činnosti pre rok 2019. Nápočet do r09 MZ kód 045 8. 
• Aktualizovaný číselník mzdových zložiek o MZ kód 045 8 - Príspevok na rekreáciu (max.275 Eur). 
 
 
Adresár KEO-WIN \ UCT-A1800 – Účtovníctvo v1.8.0.0 zo dňa 28.02.2019 
 

Po skončení inštalácie sa automaticky spustí Reinštalácia údajov v1.7 => v1.8!  
Je potrebné počkať na dokončenie tohto procesu, ktorý môže trvať niekoľko minút! Úspešné 
ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE!  

 
Nové vlastnosti programu 
1. Upravený text finančnej kontroly. Zmenšené písmo. Používateľ tento text môže ďalej upraviť aj cez voľbu 

/Základné nastavenia (záložka /Ostatné /Finančná kontrola tlačidlo Úprava textu). 
2. V celom programe zvýšený počet charakterov na údaje meno a priezvisko osôb (odteraz 40, doteraz 30). 
3. V číselníku obchodných partnerov doplnená možnosť evidencie prevádzok. Do prevádzky sa uvádza osoba 

a adresa. Kľúčovým údajom je Kód prevádzky, ktorý sa čísluje od 1. Pri vytváraní faktúr/dobropisov sa 
príslušná prevádzka vyberie po doplnení identifikačného čísla organizácie (podobne ako bankový účet). Pri 
tlačových zostavách faktúr a dobropisov sa tieto prevádzky osobitne vyhodnocujú (faktúry podľa obchodných 
partnerov, inventarizácia, upomienky, saldokonto). 

4. Pri objednávkach možnosť tlače aj s finančnou kontrolou (implicitne Zapnuté, možnosť vypnutia cez 
/Nastavenia /Základné parametre). Opakovanie tlače je možné previesť pravým tlačidlom na príslušnej 
objednávke. 

5. Pri tlačových zostavách upravené výberové formuláre. Formuláre všade obsahujú zaškrtávacie tlačidlá (napr. 
kontá). 

6. Tlač účtových kont a rozpočtových kont podľa údaja Typ. 
7. Mierne upravený export návrhu rozpočtu pre provizórium. 
8. Na formulári Stavy a pohyby na účtoch opravená tabuľka zostatkov (za istých okolností program namiesto 

nuly ukazoval nekorektné záporné hodnoty). 
9. Na formulári Stavy a pohyby na rozpočtových položkách opravená tabuľka zostatkov (za istých okolností 

program namiesto nuly ukazoval nekorektné záporné hodnoty). 
10. Pri exporte prijatých faktúr na web, doplnený ďalší filter (druhy faktúr). 
11. V denníkoch miezd pri importe predpisov a rozpočtu z modulu MZDY možnosť manuálne upraviť cestu 

k exportnému súboru (väčšinou sa pritom prepisuje len rok). 
12. Vo verzii zo dňa 28.02.2019 oprava importu bankových výpisov. Vo verzii zo dňa 26.02.2019 písalo 

chybu! 
 


