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Vážený užívateľ programu, 
 
zasielame Vám inštalačné CD k programu KEO-WIN Jedáleň-Sklad. V novom programe bude možná skladová 
evidencia dokladov pre školské jedálne. Program nahradí z modulu EBS-Zásoby časť Skladová evidencia, ktorá 
sa už nebude používať! Časť Evidencia stravovaných, zostane zatiaľ bez zmeny. Ten bude neskôr prevedený do 
WIN.  
 
Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované 
moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah inštalačné CD podľa adresárov:    
 
EBS-DOS 
     ZAS-242 – Zásoby v2.42 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v2.40) 
 

UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je 
možné previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program EBS musí byť ukončený !  

     POZNÁMKA !  Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. 
     Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe. Po spustení inštalácie je 
     potrebné zadať disk (implicitne C), na ktorom program existuje ! 
 
KEO-WIN 
     KEO-1301 – Základný modul v1.3.0.1 – inštalácia (požadovaná verzia na disku nie je) 
     JSK-1000  – Jedáleň-Sklad v1.0.0.0 – inštalácia, príručka k inštalácii, príručka k programu, príručka k prevodu 
 
     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 EBS-DOS \ ZAS-242 – ZÁSOBY v2.42 zo d ňa 22.06.2018 
     Do programu doplnená nová voľba EXPORT, na  prevod údajov do Win32. Spustením tejto voľby, sa pripravia 
súbory do nového programu.  
 
 
Adresár KEO-WIN \ KEO-I1301 – Základný modul v1.3.0 .1 zo dňa 01.12.2017 
     Základná ponuka programu KEO-WIN. Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení je dôležité cez 
modul Licencie doplniť Vaše licenčné organizácie a platné licenčné čísla na modul Jedáleň-Sklad. Tieto licenčné 
čísla získate na tento rok bezplatne od nás na vyžiadanie (tel. 047/4830835, p. Lenický). 
 
 
Adresár KEO-WIN \ JSK-I1000 – Jedále ň-Sklad v1.0.0.0 zo d ňa 22.06.2018 
     Úvodná verzia programu pod Win. Nová verzia prináša mnoho nových vecí, ktoré boli zapracované do 
programu na základe požiadaviek od používateľov.  
 
Doporučený krátky postup práce: 
1. Z adresára EBS-DOS/ZAS-242 nainštalujte program EBS-Zásoby.  
2. Z adresára KEO-WIN/KEO-I1301 nainštalujte program KEO-Základná ponuka. 
3. Z adresára KEO-WIN/JSK-I1000 nainštalujte program KEO-Jedáleň-Sklad. 
4. Otvorte program EBS-Zásoby a spustite voľbu EXPORT. Voľba slúži na prípravu údajov a ich export do WIN. 

Popis celej prípravy je podrobne rozpísaný v súbore jskl_prevod.pdf. 
5. Cez ikonku KEO na pracovnej ploche otvorte program KEO-Základná ponuka. Tlačidlo Jedáleň-Sklad je 

zatiaľ neprístupné. 
6. Cez tlačidlo Licencie doplňte Vašu licenčnú organizáciu a licenčné číslo k modulu Jedáleň-Sklad. Po 

správnom doplnení licenčného čísla a ukončení modulu Licencie, by sa malo sprístupniť tlačidlo Jedáleň-
Sklad.  
POZOR! Zatia ľ nespúš ťajte tento program ľavým tla čidlom myši!  

7. Na tlačidle Jedáleň-Sklad pravým tla čidlom myši spustite program Import údajov z DOSu.  
8. V programe spustite voľbu Import údajov. Po úspešnom importe ukončite tento program. 
9. Spustite program Jedáleň-Sklad (ľavým tlačidlom myši). Po otvorení programu, výbere organizácie a obdobia 

spracovania skontrolujte údaje. 
 
Popis inštalácie a prevodu je popísaný v priložených súboroch jskl_instalacia.pdf a jskl_prevod.pdf. Príručka 
k programu je uložená do súboru jskl_prirucka.pdf. 


