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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 2013/08 podľa adresárov:    
 
KEO-DOS 
     UCT-734     - Účtovníctvo v7.34 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v7.33) 
     REG-655b  - Registre v6.55b - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.54) 
     DAN-682     - Dane a poplatky v6.82 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.81) 
 
     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-A2003 – Mzdy v2.0.0.3 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku min. v2.0.0.2) 
     MZD-A1003 – Majetok v1.0.0.3 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku min. v1.0.0.0) 
 
     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 KEO-DOS \ UCT-734 – Ú čtovníctvo v7.34 
 
V tejto verzii 7.34 sú doplnené nové medzi výkazové kontroly. 
UPOZORNENIE K VÝKAZOM !!!  
Ak tvoríte opravné položky k pohľadávkam je nutné doplniť príslušnú analitiku účtu 391 do riadkov 
a stĺpcov. 
Opravná položka k účtom:      účet 319 riadok 37 stĺpec 2 bežné obdobie 
                                                               riadok 37 stĺpec 4 predchádzajúce obdobie 
                                                účet 318 riadok 42 stĺpec 2 bežné obdobie 
                                                               riadok 42 stĺpec 4 predchádzajúce obdobie 
Ak tvoríte opravné položky aj k ostatným účtom doplníte príslušné analitiky do riadkov a stĺpcov. 
 
 
Adresár KEO-DOS \ REG-655b – Registre v6.55b 
 
• Aktualizované kontroly pri prevode údajov do verzie pre Windows. 
 
 
Adresár KEO-DOS \ DAN-682 – Dane a poplatky v6.82 
 
• Doplnený import obyvateľov z KEO - Register obyvateľov pre Windows 
• Aktualizovaný číselník základnej úrokovej sadzby ECB – cis4dp01 (od 08.05.2013 sadzba 0.50%).     
 
 
Adresár KEO-WIN \ MZD-A2003 – Mzdy v2.0.0.3 zo d ňa 09.07.2013 
 
NOVÉ VLASTNOSTI V PROGRAME: 
1. Oprava textu pri tlači pracovnej zmluvy pre PP na dobu určitú a dobu neurčitú. 
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2. Do tlače výplatných listov (krátkych aj s rozpisom) doplnený údaj o zrážkach. 
3. Zmenený dátum výplaty sa prenáša aj do tlačiva mesačného hlásenia o dani. 
4. Doplnené prístupové heslo do databázy zamestnávateľa. 
5. Doplnený modul na spravovanie databáz (dataman.exe) pre viacerých zamestnávateľov. Pre 

spustenie je potrebná multilicencia. 
6. Výkazy Trexima 1-04 a 1-02 upravené pre rok 2013. 
 
Upozornenie! 
Prístupové heslo pri prvom spustení programu nie je nastavené. Spôsob doplňovania hesla je 
popísaný v programovej príručke k verzii 2.0.0.3 alebo v programovej nápovede. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MAJ-A1003 – Majetok v1.0.0.3 zo d ňa 12.03.2013 
 
Úpravy v programe zo dňa 12.03.2013: 

DLHODOBÝ MAJETOK 
1. Oprava prepočtu pri odpisovom pláne. Prejaviť sa to mohlo na kartách, ktoré už raz boli 

odpísané a neskôr technicky zhodnotené. Za určitých okolností program nesprávne určoval 
obdobie prvého odpísania karty. 

Úpravy v programe zo dňa 07.02.2013: 
1. Do všetkých číselníkov zapracovaná voľba na tlač zoznamov. 
DROBNÝ MAJETOK 
1. Možnosť tlače zostáv podľa druhu majetku (hmotný, nehmotný, celý). Nastavenie 

v parametroch tlačových zostáv. 
2. Opravená procedúra vo voľbe zaraďovacích a vyraďovacích protokolov pri hľadaní podľa 

inventárneho čísla (hlásilo chybu). 
DLHODOBÝ MAJETOK 
1. Tlač inventúrneho zoznamu podľa tried s výberom tried (doteraz komplet). 
2. Pri zostavách odpisov možnosť výberu tlače s účtovne vyradenými, alebo bez. Nastavenie 

v parametroch tlačových zostáv. 
 


