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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 2020/05 podľa adresárov:    
             
KEO-WIN 

JSK-A1106 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.6 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.100) 
 

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 \ JSK-A1106 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.6 zo dňa 12.05.2020 
 
UPOZORNENIE 
Po nainštalovaní programu a prvom spustení programu pri každej spracovanej organizácii je nutné 
spustiť voľbu /Služby /Údržba súborov ! 
 
Zmeny v1.106 zo dňa 12.05.2020: 
1. Pri vytváraní mimoriadnej výdajky (/Výdajky – pravé tlačidlo – Pridať mimoriadnu výdajku) zmena charakteru 

výdajky. Odteraz sa tieto výdajky budú evidovať ako mimoriadne náklady. Nezapočítajú sa do skutočných 
nákladov a tým ani do rozdielu normovaných a skutočných nákladov. Využívať sa to bude v mimoriadnych 
prípadoch (napr. vyradenie potravín z dôvodu uplynutia dátumu spotreby). 

2. Na zostave mesačného hlásenia zobrazenie sumára mimoriadnych nákladov. 
3. Všetky odkazy v programe prispôsobené na novú web stránku keo.sk. 
4. Oprava ukladania položky Účel na výdajke (doteraz sa tento údaj neukladal). 
 
Zmeny v1.105 zo dňa 20.01.2020: 
1. Na tlačových zostavách jedálnych lístkov pridanie stĺpca KPM (krajina pôvodu mäsa). Vzhľadom na to, že 

krajina pôvodu je známa až po tlače jedálneho lístka, kód krajiny sa uvedie dodatočne (ručným vpísaním). 
Predvolené kódy krajín sú nasledovné: 1-Slovensko 2-Česko 3-Poľsko 4-Maďarsko 5-Rakúsko 6-Nemecko 7-
Iné. Upraviť tento zoznam je možné cez voľbu /Nastavenia /Základné nestavenia. 

2. Upravená kontrola jednotkovej ceny potravín. 
 


