
Evidencia hrobov 

Prevod 

copyright (c) 2012 KEO s.r.o. 
Ing. Tibor Čáky 
Aktualizované dňa 23.02.2012 

 



 

Obsah 
Evidencia hrobov – prevod z MSDOS ...................................................................................................... 3 

Evidencia hrobov – prevod z Win32 ........................................................................................................ 4 

 

  



Evidencia hrobov – prevod z MSDOS 

Prevod údajov z programu evidencia hrobov v MSDOS do programu vo Win32 pozostáva z 

dvoch základných úkonov, ktoré musia byť prevedené bezprostredne za sebou. 

1. V programe pre MSDOS musia byť vytvorené exportné súbory. 

2. Takto vytvorené exportné súbory musia byť načítané do programu vo Win32. 

Načítanie údajov do Win32 prebehne len v prípade, keď sú údaje v programe pre MSDOS 

vyplnené korektne a bez chýb. Pri prevode údajov z programu evidencia hrobov v MSDOS do 

programu vo Win32 je dôležité aj to, že niektoré číselníky boli v programe pre Win32 

doplnené o údaje, ktoré program v MSDOS neobsahuje: 

 Účet príjemca: z týchto účtov si budete môcť vyberať pri úhradách. 

 Zmluva – text zmluvy od čl. IV: Editácia zmluvu od čísla IV. 

 Údaje (MSDOS): Pri prvom otvorení toho to okna sa  automaticky načítajú údaje z  

takzvanej „dosáckej“ verzie.(Obyvatelia, Zomrelých) 

Kliknutím vyhľadajte zálohu v okne (1. Obraz), ktorú máte spravenú MSDOS aplikáciou. 

Potom prebehne aktualizácia a môžete s údajmi pracovať.  

 

 



1. Obraz: Aktualizácia - MSDOS 

Evidencia hrobov – prevod z Win32 

Ak ste používali skúšobnú verziu evidencie hrobov Win 32 a máte v nej údaje, ktoré chcete 

ponechať aj v ostrej verzii, tak  postupujete podľa nasledovných pokynov.  

Prevod údajov z programu evidencia hrobov vo Win32 do programu vo Win32 pozostáva z 

dvoch základných úkonov, ktoré musia byť prevedené bezprostredne za sebou. 

1. V programe pre Win32 musia byť vytvorené exportné súbory. Kliknutím vyhľadajte 

priečinok, kde zálohu umiestnite v okne (2. Obraz). 

2. Takto vytvorené exportné súbory musia byť načítané do programu vo Win32. Kliknutím 

vyhľadajte súbor  Záloha v okne (3. Obraz), ktorú máte spravenú Win32 aplikáciou. Potom 

prebehne aktualizácia a môžete s údajmi pracovať. Dávajte si pozor!!! Musíte mať 

zvolený názov súboru „ZalohaEVHroby*.zip“ 

 

2. Obraz: Archivácia – Win32 



 

3. Obraz: Aktualizácia – Win32 

 

 


