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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 2019/06 podľa adresárov: 
 
EBS-DOS 
     ZAS-260  - Zásoby-Evidencia stravovaných v2.60 - aktualizácia (požad. verzia na disku v2.50) 
 
     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-260 – Zásoby-Evidencia stravovaných v2.60 zo dňa 06.03.2019 
 
 

UPOZORNENIA 
1. Pri prvom spustení programu prebehne reinštalácia údajov z v2.5x na 2.60. 
2. Používatelia, ktorý majú v evidencii hmotnú núdzu u školákov (kategória Zš14 a Zš59) je potrebné, 

aby skontrolovali a upravili v programe: 
a) Cez voľbu /Evidencia stravovaných /Číselníky /Cena stravy /Deti - hodnoty hmotnej núdzi pri     
       školákoch (kategória Zš14 a Zš59) ! Vo v2.50 sa to evidovali pri inej dotácii!  
b) Cez voľbu /Evidencia stravovaných /Aktualizácia /Stravované osoby /Hmotná núdza a iná dotácia 

zmeniť písmeno I (iná dotácia) na písmeno H (hmotná núdza) u školákov (Zš14 a Zš59)! 
       U detí MŠ a dospelých stravníkoch sa ceny stravy a ostatné nastavenia nemenia! 
 

Zmeny v programe: 
1. Upravená voľba /Služby /Vyčistenie databáz. Spustením tejto voľby sa vymažú staré nepotrebné databázy 

a tým sa značne zrýchli proces vykonania bezpečnostnej kópie (archivácie) a zmenší sa aj výstupný archívny 
súbor arc_zase.000! 

 EVIDENCIA STRAVOVANÝCH 
2. Do číselníka cien stravy u detí, pri hmotnej núdzi doplnené položky Nevyčerpaných prostriedkov (*). 
3. Upravené zostavy Vyúčtovania príspevkov – Hmotná núdza a Dotácia na stravu. 
4. Upravené zostavy Výkazu stravovaných osôb. Doplnené triedenie a sumáre podľa kategórií. Zo zoznamu 

vyradené osoby, ktorý v danom mesiaci nie sú stravníci a nemajú nedoplatky, alebo preplatky z minulých 
období. 

5. Nová zostava /Tlač /Ostatné /Stravované osoby a dni. Zostava slúži predovšetkým na ručné evidovanie 
dočasných nestravníkov, aby sa neskôr mohli do programu doplniť. 

6. Nová zostava /Tlač /Ostatné /Sumár porcií a predpisov. Zostava obsahuje sumárne údaje podľa stravy 
a kategórie. Slúži predovšetkým na porovnanie údajov s údajmi, ktoré sa nachádzajú na mesačnom hlásení 
v module WIN-Jedáleň-Sklad. 

 
 


