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Vážený užívateľ programu EBS,
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :
Aktualizácia 2011/03 : Účtovníctvo v7.21

- požadovaná verzia na disku v7.20

UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné
previesť !
Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program EBS musí byť
ukončený !
Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie z týchto
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C),
na ktorom program EBS existuje !
Popis zmien podľa modulov :
Adresár UCT-721 – Účtovníctvo v7.21
Výkaz 2-04 a Výkaz 3-04 Ak účtujete opravné položky k pohľadávkam, je potrebné v riadiacom súbore opraviť
v príslušnom riadku a stĺpci analitiku k účtu 391
Výkaz 7-04 V časti 2, sú doplnené dva riadky a to: 6 riadok - Dlhodobé bankové úvery a 7 riadok – z toho
dlhodobé bankové úvery, ktorých zostatková doba splatnosti je kratšia ako jeden rok - tu je potrebné doplniť
sumu na obrazovku.
Účtovné výkazy – bez zmeny, dodržuje sa len postup platný od koncoročných výkazov a to medzivýkazová
kontrola.
Postup medzivýkazovej kontroly:
KROK 1 – spustíte výkazy pre medzivýkazové kontroly, ale neukladáte na nosič.
KROK 2 – voľba - a. Medzivýkazové kontroly.
Spustíme jednotlivé voľby, ak sú rozdiely v zaokrúhľovaní opravíme vo výkazoch. Znova spustíme
medzivýkazové kontroly, ak sa čísla rovnajú, môžeme pristúpiť k tlači a ukladaniu na nosič. Pri opätovnom
spustení vyrovnaného výkazu na otázku „Znova načítať?“ potvrdíte N (nie).
Pozn.: . Pri ukladaní výkazov si program žiada zadať disketovú mechaniku, to však neznamená, že výkaz musíte
uložiť na disketu. Ak chcete uložiť výkaz napr. na USB kľúč zadáte písmeno disku, ktorý prislúcha vášmu USB
kľúču.
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