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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2019/11 podľa adresárov:    
 
KEO-WIN 
     MZD-A8008 – Mzdy v8.0.0.8 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v8.007) 
     UCT-A1803 – Účtovníctvo v1.8.0.3 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.800) 
 
     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-WIN \ MZD-A8008 – Mzdy v8.0.0.8 zo dňa 19.11.2019 
 
Nové vlastnosti programu 
• Vo výpočte miezd doplnená úľava na odvodoch pre sociálne poistenie z 14.platu vyplateného za mesiac 

november v mesiaci december. 
• Pri kontrole aktualizácií upravený odkaz na novú internetovú stránku KEO - Mzdy. 
 
Informácie o podmienkach pre oslobodenie 14.platu od dane a odvodov sa nachádzajú v Dok14Plat.pdf. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ UCT-A1803 – Účtovníctvo v1.8.0.3 zo dňa 26.11.2019 
 
Nové vlastnosti programu – 26.11.2019 
1. Aktualizované číselníky rozpočtu (zdroje). 
 
Nové vlastnosti programu – 25.11.2019 
1. Pri tlači kont rozpočtu doplnená možnosť tlače sumára. 
2. Pri pokladničnom doklade upravená možnosť výberu osoby. 
3. Pri používateľských zostavách rozpočtu je možné vybrať na tlač aj zostavu, na ktorej sa nachádza stĺpec 

zostatkov (zostava na šírku). 
4. Pri evidencii objednávok program odteraz predvolene zobrazuje objednávky aj za predchádzajúce mesiace. 
5. Import bankových výpisov - Poradie riadkov v súbore xml nesúhlasí s riadkami na papierovom výpise. Sú dve 

riešenia: Pri importe súboru je možné priamo v tabuľke výpisu (tlačidlami hore/dole v prvom stĺpci) upraviť 
poradie riadkov v rámci jedného dňa (za predpokladu, že papierová forma výpisu už je k dispozícii). Druhé 
riešenie je (po zaúčtovaní) upraviť poradie riadkov priamo v denníku (pravé tlačidlo myši - Posun ...) v rámci 
jedného dokladu. 

6. Import údajov zo servera DCOM - Doteraz sa odoslanie požiadavky na údaje, vypracovanie údajov a 
samotný príjem údajov uskutočnilo v jednej fáze a muselo prebehnúť do troch minút. Často tento čas server 
DCOM nestíhal a používateľovi vracal chybovú správu: Žiadna odozva zo servera. Odteraz sú tieto činnosti 
oddelené od seba. Najskôr sa odošle požiadavka. Pokiaľ server vypracuje odpoveď, používateľ môže hoci aj 
ukončiť program a robiť inú prácu. Po uplynutí pár minút (niekedy viac) a otvorení tej istej voľby, tlačidlom 
Prijať odpoveď prijme údaje a po uložení spracuje ich. V prípade, že odpoveď zatiaľ nebola spracovaná, 
voľbu je potrebné spustiť neskôr. Týmto spôsobom sa používateľ oveľa skôr dostane ku svojím údajom, než 
to bolo doteraz. 

7. V saldokonte opravená chyba pri hľadaní (Invalid argument). 
8. Oprava ukladania export súborov pre RIS-SAM. Za určitých okolností program neponúkol správny názov 

súboru csv [v1.802_01.10.2019]. 
9. Drobná úprava zaokrúhľovania faktúr [v1.802_29.07.2019]. 
10. Na formulári prijatých faktúr a dobropisov upozornenie na duplicitu VS od toho istého dodávateľa. 
 


