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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 2013/06 podľa adresárov:    
 
EBS-DOS 
     UCT-732  - Účtovníctvo v7.32 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v7.31) 
 
     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-DOS 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 
     VYKAZY2012  – Účtovné výkazy v1.0.0.0 (poznámky) – inštalácia, príručka  
     MZD-A2002 – Mzdy v2.0.0.2 – aktualizácia (požad.verzia na disku min. v2.0.0.0) 
 
     UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom 
     počítači. V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred 
     spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený ! 
 
     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 EBS-DOS \ UCT-732 – Ú čtovníctvo v7.32 
 
Do poznámok sa údaje z účtovníctva neimportujú. V programe sú doplnené zostavy: 
 
1. Plnenie príjmov podľa kategórie 
2. Plnenie výdavkov podľa kategórie 
 
Tieto dve zostavy využijete v poznámkach v tabuľkách 44, 45, 46, 47. 

 
 
Adresár KEO-WIN \ VYKAZY2012 – Ú čtovné výkazy (poznámky) v1.0.0.0 
 
Príručka a návod k programu sa nachádza v súbore vykazy2012.pdf . 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MZD-A2002 – Mzdy v2.0.0.2 zo d ňa 28.02.2013 
 
Opravený prenos Ročného zúčtovania dane do ročného hlásenia (preplatok dane suma mínusom). 


