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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať 
aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
Obsah aktualizačného média 2019/13 podľa adresárov:    
             
EBS-DOS 

ZAS-A261 - Zásoby-Evidencia stravovaných v2.61 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v2.60) 
 

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-DOS      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 

JSK-A1104 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.4 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.100) 
 

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 EBS-DOS \ ZAS-A261 – Zásoby-Evidencia stravovaných v2.61 zo dňa 11.10.2019 
 
UPOZORNENIE 
Po nainštalovaní verzie a prvom spustení programu je doporučené spustiť voľbu /Evidencia stravovaných 
/Služby /Údržba súborov! 
 
Popis zmien: 
1. Cez voľbu Tlač doplnená nová zostava Rekapitulácia predpisov a dotácií. Zostava slúži predovšetkým na 

porovnanie hodnôt v mesačnom hlásení programu KEO-Jedáleň-Sklad. 
2. Zrušená zostava Sumára porcií a predpisov. 
3. Opravené zostavy vyúčtovania príspevkov (hmotná núdza a dotácia na stravu). Za istých okolností program 

zobrazoval záporné počty pri nevyčerpaných prostriedkoch (sumy aj doteraz boli správne). 
4. Mierne upravená zostava Podrobného výkazu stravovaných osôb. 
5. Upravená údržba súborov. 
 
Adresár KEO-WIN \ JSK-A1104 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.4 zo dňa 29.10.2019 
 
Zmeny v1.104 zo dňa 29.10.2019: 
1. Úprava formulára a zostavy jedálneho lístka. Doplnenie znaku * do poznámky, je odkazom na text uvedený na 

predposlednom riadku zostavy jedálneho lístka, ktorý znie: *Ovocie a zelenina „Školského programu“ 
Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie. 

2. Oprava receptúry J 15.079. Pri surovine mlieko a vekovej skupine A (Mš) hodnota 0.75 opravená na správnu 
hodnotu 7.50. Dátum zmien receptúr odteraz: 29.10.2019. 

Zmeny v1.103 zo dňa 05.09.2019: 
1. Úprava načítania nového normovacieho hárku. Pri dopĺňaní čísla skladovej karty nebralo do úvahy nastavenie 

predvolenej karty na hodnotu “Žiadna“ v číselníku surovín. Prejavilo sa to konkrétne na surovine “voda”, kde 
by sa (podľa číselníka) nemalo doplniť žiadne číslo skladovej karty. 

Zmeny v1.102 zo dňa 13.05.2019: 
1. Úprava zostavy mesačného hlásenia. Pri väčších hodnotách ako 10000 Eur sa občas nezobrazovala plná 

hodnota (posledné číslo chýbalo). 
Zmeny v1.102 zo dňa 15.04.2019: 
1. Úpravy niektorých zostáv. Za istých okolností sa pri sumároch na riadkoch občas zobrazila nesprávna suma 

(napr. na stravných listoch). Celkovú sumu na zostave to neovplyvnilo. 
Zmeny v1.101 zo dňa 07.01.2019: 
1. Úprava vstupnej procedúry programu, ktorá rieši číselník výživových dávok. Za určitých okolností program 

vypisoval chybu. 
2. Úprava editovania skladových kariet. Za určitých okolností program vypisoval duplicitu názvu skladovej karty. 
 


