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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 2019/03 podľa adresárov:
EBS-DOS
ZAS-250 - Zásoby-Evidencia stravovaných v2.50 - aktualizácia (požad. verzia na disku v2.40)
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 !
Popis zmien podľa modulov :
Adresár EBS-DOS \ ZAS-250 – Zásoby-Evidencia stravovaných v2.50 zo dňa 30.01.2019
EVIDENCIA STRAVOVANÝCH
UPOZORNENIA
1. Po prvom otvorení programu prebehne reinštalácia údajov z v2.4x na v2.50. Tento proces
môže trvať aj niekoľko minút. Je potrebné počkať na jeho úspešný koniec.
2. Po ukončení reinštalácie je nutné skontrolovať a po prípade upraviť ceny stravy cez voľbu
/Evidencia stravovaných /Číselníky /Cena stravy!
Zmeny v programe
1. Program prispôsobený na Dotáciu stravy platnú od 01.01.2019.
2. Úplne zmenený číselník cien stravy. Číselník rozdelený na dve voľby: Deti a Dospelí. Doplňujú sa
tu hodnoty finančných limitov a hodnoty dotácie. Cena pre stravníka sa automaticky vypočítava
(finančný limit-dotácia). Do tabuľky je možné okrem hmotnej núdze a dotácie na stravu pre deti
doplniť aj sociálny fond pre dospelých.
3. Cez voľbu /Aktualizácia /Stravované osoby /Hmotná núdza a iná dotácia možnosť uvedenia
príslušnej dotácii pri stravníkoch podľa dní:
Deti
- I-Dotácia stravy, H-Hmotná núdza
Dospelí – I-Sociálny fond
Práve v tejto tabuľke je možné nastaviť predpokladanú dotáciu na ďalší mesiac (údaj PD).
4. V programe doplnené nové zostavy na sledovanie čerpania dotácií (hmotná núdza, dotácia na
stravu, sociálny fond).
5. Zrušené zostavy podľa kategórie stravníkov.
6. Zrušené zostavy Zoznamu stravovaných osôb.
7. Upravené zostavy Výkazu stravovaných osôb. Na týchto zostavách je všetko o stravníkoch za
aktuálny mesiac.

