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KEO - Register obyvateľov

Prevod údajov

Úvod
KEO – Register obyvateľov pre Windows je nástupcom rovnomenného programu pre MS DOS. Pre
používateľov prechádzajúcich zo starej verzie je k dispozícii jednoúčelový program pre prevod údajov.
Prevod údajov z programu Register obyvateľov v MS DOS do verzie pre Windows pozostáva z
dvoch základných úkonov, ktoré musia byť prevedené za sebou.
•
•

V programe pre MS DOS musia byť vytvorené exportné súbory.
Takto vytvorené exportné súbory musia byť načítané do programu pre Windows.

Vytvorenie spojovacích súborov
Pre úspešné vytvorenie spojovacích súborov databázy obyvateľov musí byť inštalovaná verzia
v6.55. Export údajov nájdete vo voľbe AKTUALIZÁCIA - Prevod databázy - Mostík.

a
Pred spustením voľby Export údajov je potrebné skontrolovať vstupné parametre prevodu. Medzi
vstupné parametre patrí kód obce, číselník častí obce a adresa obecného úradu. Ďalej vo voľbe Kontrolné
zostavy môžete skontrolovať chyby v pôvodnej databáze. Pre vytvorenie spojovacích súborov spusťte voľbu
Export údajov. Program najprv skontroluje naplnené údaje. Keď narazí na kritickú chybu, export bude
prerušený.

Najčastejšie kritické chyby
•
•

•
•
•

nevyplnenie adresy obecného úradu vo vstupných parametroch - vo vstupných parametroch exportu
aktualizujte adresu obecného úradu
chybne zadané rodné číslo v kartotéke dospelých - keď je doplnená štvorciferná druhá časť rodného
čísla pre osoby narodené do roku 1953 alebo naopak len trojciferná pre občanov narodených od
roku 1954. Prípadne prvá časť rodného čísla nesúhlasí s dátumom narodenia. Rodné číslo v
kartotéke dospelých viete opraviť cez voľbu AKTUALIZÁCIA - Pomocné aktualizácia - Oprava RČ
a znaku registrácie. Dátum narodenia môžete opraviť aj na karte občana.
nevyplnené súpisné číslo - doplňte súpisné číslo do karty občana v kartotéke dospelých.
zle zadaný názov ulice - názov ulice nie je podľa číselníka ulíc
zle zadaný kód časti obce - kód časti obce je 0000 lebo neexistuje v číselníku častí obce
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chybne zadané rodné číslo v kartotéke detí - opravte rodné číslo na karte dieťaťa
zle zadaný kód u koho dieťa býva - opravte kód na karte dieťaťa na existujúceho rodiča

Vytvorenie spojovacích súborov
Keď program nenarazí na kritickú chybu v databáze, vytvorí spojovacie súbory do adresára
\EO\EO01\EO011\EXPORT\. Túto cestu nie je možné zmeniť, v tomto adresári bude hľadať údaje program
pre import údajov. Po vytvorení spojovacích súborov bude zobrazený protokol exportu ako na obrázku.
Stlačte ESC a zatvorte program KEO - Register obyvateľov (DOS).

Prvý bod zo základných úkonov úspešného prevodu údajov je splnený. Môžete pokračovať v načítaní
pripravených údajov do verzie pre Windows.
Protokol exportu údajov môžete vytlačiť stlačením klávesu F6. Keď Váš protokol obsahuje väčší počet
kritických chýb, je možné vytlačiť aj zoznam, ktorý obsahuje len kritické chyby a to stlačením klávesu F7.

Načítanie súborov
Keď prvý bod zo základných úkonov prevodu databázy je splnený, môžete pokračovať v prevode
údajov. Pre načítanie spojovacích súborov do KEO - Register obyvateľov (WIN) je potrebné spustiť Import
údajov. Pravým tlačidlom na ikonke OBYVATELIA sa zobrazí ponuka pre tento program. Potvrdením voľby
Import údajov z DOSu sa spustí program Import údajov. Tento program je možné otvoriť aj mimo
základného modulu, z adresára \KEO\RegOb\ spustením import.exe.
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POZNÁMKA: V prípade, že program Import údajov je spustený prvý krát a nebol spustený predtým ani
program KEO - Register obyvateľov pre Windows, je potrebné nastaviť umiestnenie databázy a vytvoriť
prázdne databázy štatistických číselníkov a registra obyvateľov. Všetky tieto úkony sú riešené pomocou
jednoduchého sprievodcu so zabudovaným pomocníkom..

V hornej časti formulára je potrebné nastaviť vstupný adresár pre import. Do úvahy prichádzajú len
adresáre \EO\EO1\EO011\EXPORT na pevných diskoch počítača. Mal by to byť adresár, do ktorého sa
exportovali údaje. Výstupný adresár je programom určený a užívateľ ho nemôže zmeniť!

Tlačidlom Import údajov spustite proces importu. Protokol importu je na záložke "Import údajov".
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Po ukončení prevodu by sa malo zobraziť oznámenie “Import údajov ukončený”. Môžete teda zatvoriť
program kliknutím na tlačidlo Koniec.
Po ukončení programu otvorte programový modul OBYVATELIA a skontrolujte údaje.
UPOZORNENIE ! V prípade, že z nejakého dôvodu potrebujete zopakovať celý proces importu, je potrebné
vymazať dátové súbory programu KEO - Register obyvateľov (Win). Najjednoduchšie to vykonáte kliknutím
pravého tlačidla myši na protokole a potvrdením ponuky “Vymazať údaje ...”.
POZOR ! Údaje sa Vám úplne vymažú z nového programu pre Windows. Dátové súbory programu Register
obyvateľov (DOS) to samozrejme neovplyvní !
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