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Vážený užívateľ programu, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS-DOS. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2012/05 podľa adresárov:    
 
EBS-DOS 
     ZAS-190  - Zásoby v1.90  - aktualizácia modulu Zásoby-Sklad (požadovaná verzia na disku v1.80) 
 
     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 ! 
 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár EBS-DOS \ ZAS-190 – Zásoby v1.90  
 
Do modulu Skladová evidencia doplnené nové receptúry platné od septembra 2012. V programe táto databáza 
receptúr figuruje pod označením D-Receptúry 2012-09 (doteraz bolo A, B a C). Po nainštalovaní programu sa 
táto databáza stáva predvolenou! Užívateľ si zoznam nových receptúr môže prezerať a tlačiť cez voľbu /Skladová 
evidencia /Číselníky /Receptúry 2012-09. 
 
Zoznam nových receptúr: 
 
01.031  Čaj zázvorový  
01.032  Čaj bazový  
01.033  Čaj jablkový so škoricou  
01.034  Nápoj mrkvový  
01.035  Vitamínový nápoj  
01.036  Isotonický nápoj pre športovcov  
02.015  Džem, med 
02.110  Nátierka budapeštianska  
02.111  Bageta zapekaná šunková  
02.112  Bageta zapekaná raj čiakovo-
        syrová  
04.019  Lievanka so syrom  
05.140  Polievka jarná  
05.141  Polievka minestrone  
05.142  Vývar hovädzí  
05.143  Vývar zeleninový  
05.144  Vývar slepa čí  
05.145  Vývar hubový  
06.077  Hovädzie mäso po španielsky  
06.078  Hovädzia pe čienka na zelenine a 
        smotane  
07.048  Bulgurový pilaf s brav čovým 
        mäsom a zeleninou  
 

12.075  Špagety s bolonskou omá čkou  
12.076  Ra čiansky opeká čik  
13.071  Tofu syr so šampi ňónmi a fazu ľkou  
13.072  Guláš zo syra tofu  
13.073  Zemiaky zapekané so syrom tofu  
13.074  Slovenské halušky  
14.067  Smotanový posúch  
16.041  Zemiaková kaša s mliekom  
16.042  Ryža pohánková  
16.043  Bulgur  
16.044  Halušky zemiakové  
20.045a Závin piškótový s džemom 
20.045b Závin piškótový s orieškovou 
        penou 
20.052  Jogurtový mú čnik – bublanina  
23.012  Bavorský krém 
23.013  Karamelový krém  
23.014  Orieškový krém  
23.015  Panna cotta  
23.016  Pena s jogurtovou príchu ťou 

 


