Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš
web.stránka: www.keo.sk

e-mail: keo@keo.sk

tel.: 047/48 30 835, 48 30 845

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 2012/04 podľa adresárov:
EBS-DOS
UCT-726 - Účtovníctvo v7.26

- aktualizácia (požadovaná verzia na disku v7.25)

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
MZD-1004 – Mzdy v1.0.0.4 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v1.0.0.3)
UPOZORNENIE: V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je
možné previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, programové moduly KEO-WIN musia
byť ukončené !
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 UCT-726 – Účtovníctvo v7.26
Zmeny vo výkazoch:
1. Číselník ekonomické členenie rozpočtu – podpoložky 200 zakázané
2. Úprava kontrol medzi výkazmi FIN2-04 a FIN7-04
Zmeny v programe:
1. Vypustený prepočet v SK z faktúr a pokladničných dokladov
2. V došlých faktúrach a pokladni doplnený formulár „Predbežná finančná kontrola“
FINANČNÉ VÝKAZY 3.Q.2012
Predkladanie výkazov:
Obce – výkazy FIN 1-04 všetky obce, FIN 2-04 všetky obce, FIN 3-04 obce nad 3000 obyvateľov
FIN 5-04 obce nad 3000 obyvateľov, FIN 6-04 všetky obce, FIN 7-04 všetky obce
Rozpočtové organizácie – výkazy FIN 1-04 všetky RO, FIN 2-04 všetky RO, FIN 6-04 všetky RO, FIN 7-04
všetky RO
Príspevkové organizácie – výkazy FIN 1-04 všetky PO, FIN 2-04 všetky PO,
FIN 3-04 iba PO patriace do verejného sektora,
FIN 5-04 iba PO patriace do verejného sektora,
FIN 6-04 iba PO patriace do verejného sektora
NUJ – výkazy FIN 1-04 všetky NUJ, FIN 2-04 všetky NUJ, FIN 6-04 všetky NUJ

Adresár MZD-1004 – Mzdy v1.0.0.4 zo dňa 10.07.2012
Modul Štatistika (v1.0.0.4)
1. Nové tlačivo výkazu Práca 2-04 pre rok 2012.
2. Vo výkaze ISCP 1-04 zrušená kontrola pre údaj Odbor vzdelania.
3. Nové tlačivo výkazu Platy (MPSVR) 1-02 pre rok 2012.
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Modul Mzdy (v1.0.0.4)
1. Export pre mesačný prehľad o dani zo závislej činnosti rozšírený o kontrolu vybraných údajov. Do formulára
sa v tlačovej zostave nedoplňujú nulové riadky (okrem R00, R01 a súčtových riadkov). Pozadie formulára
bez farby.
2. Doplnená kontrola dátumu pre nepravidelný príjem v karte pracovného pomeru.
4. ELDZ doplnené položky sú zoradené podľa roku, nový ovládač pre editovanie položiek.
5. Do prevodných príkazov sa nedoplňujú položky kde Suma=0. Exportný súbor je samostatný pre odvody
a zrážky.
6. Pri tlači pracovnej zmluvy na dobu určitú sa doplňuje aj údaj Dátum do (v karte je to údaj Dátum ukončenia
PP).
7. Doplnená tlač dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.
8. Upravený výpočet priemerov podľa ZP a výkonnostného príplatku.
9. Do výpočtu doplnená kontrola na zdroje financovania (zdroj musí existovať, súčet viacerých zdrojov za
jedného zamestnanca musí byť max.1.00, tj 100%).
10. Do ročných chodov doplnené vlastné rekapitulácie MZ zamestnancov aj zamestnávateľa.
11. Pri ročnom zúčtovaní dane doplnená tlač potvrdenia o zaplatení dane.
12. Povinné názvy exportných súborov pre odvod preddavkov na zdravotné poistenie doplnené o kód ZP.
13. Formulár pre odhlášku na sociálne poistenie doplnený o údaj “Dátum vzniku” (platné od 22.05.2012).
14. Aktualizácia lokálneho databázového servera ADS na v9.10.35.
15. Voľby pre zálohovanie a obnovu údajov z bezpečnostnej kópie kontrolujú IČO a verziu operačného systému
v ktorom bola vytvorená bezpečnostná kópia. Počas obnovy je odpojená databáza zamestnávateľa. Po
obnove sa automaticky pripája.
V číselníku mzdových zložiek je potrebné pri skupine MZ kód=080 odstrániť účtovné a rozpočtové členenie.
Mzdové zložky 080 sa nenapočítavajú do hrubého príjmu (viď. vzorový číselník MZ v prílohe alebo na internete).
Pri inštalovaní tejto aktualizácie musí byť na počítači nainštalovaná verzia programu v1.0.0.3! Po nainštalovaní
verzie 1.0.0.4 vytvorte bezpečnostnú kópiu databázy v novom formáte!
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