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Vážený užívateľ programu,
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-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 2013/04 podľa adresárov:
KEO-DOS
DAN-681 - Dane a poplatky v6.81 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.80)
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je
možné previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-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
MZD-A2001 – Mzdy v2.0.0.1 – aktualizácia (požad.verzia na disku v2.0.0.0)
POZ-A1002 – Pozemky v1.0.0.2 – aktualizácia (požad.verzia na disku v1.0.0.1)
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 KEO-DOS \ DAN-681 – Dane a poplatky v6.81
Priebežné opravy v moduloch Miestne dane, Daň z nehnuteľností a Vodné a stočné. Podrobný popis zmien
v súbore dan-681.txt v adresári DAN-681.

Adresár KEO-WIN \ MZD-A2001 – Mzdy v2.0.0.1 zo dňa 20.02.2013
Nové vlastnosti programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tlačová zostava mesačného prehľadu o dani zmenená na čierno-bielu. Doplnený export do XML súboru
(štruktúra 2013) pre eDane.
Opravená tlačová zostava pre Ročné zúčtovanie dane. Pre výpočet zamestnaneckej prémie sa vyžaduje
potvrdenie zodpovednej osoby o splnení podmienok pre vznik nároku.
Obnovený výpočet mzdových zložiek 800 – 804.
Opravený nápočet zamestnancov do prílohy č.IV ročného hlásenia o dani.
Doplnené tlačové zostavy výkazov pre SocPo (formuláre 2013).
Doplnené tlačové zostavy výkazov pre ZdrPo (formuláre 2013).
Doplnený export ročného hlásenia o dani do XML súboru (štruktúra 2013) pre eDane. Neobmedzený rozsah
hodnôt (doteraz 99 999.99).

Adresár KEO-WIN \ POZ-A1002 – Pozemky v1.0.0.2
Zmeny a rozšírenia programu:
1. Export údajov:
a. Export vlastníkov – Export do súboru „*.CSV“ je rozšírený na „Podiel, Parcela“
b. Export výmeru vlastníkov – Export do súboru „*. rtf“ rozšírený na „Druh pozemku“
2. Tlač vlastníkov: Zoznam LV, Pozemky podľa DRP
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