Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš
web.stránka: www.keo.sk

e-mail: keo@keo.sk

tel.: 047/48 30 835, 48 30 845

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 2020/08 podľa adresárov:
KEO-WIN
MZD-A9102 – Mzdy v9.1.0.2 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v9.1.0.1)
UCT-A1804 – Účtovníctvo v1.8.0.4 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.8.0.0)
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-WIN \ MZD-A9102 – Mzdy v9.1.0.2 zo dňa 25.11.2020
Zmeny v programe:
•
•
•

Formulár pre prílohu výkazov SocPo doplnený o zobrazovanie textu pre typ poistenca (typ poistného vzťahu).
Procedúra pre zálohovanie si zapamätáva cestu pre ukladanie bezpečnostnej kópie.
Do prípravy miezd doplnené prepojenie na dochádzkový systém webVisitor (APIS).

Adresár KEO-WIN \ UCT-A1804 – Účtovníctvo v1.8.0.4 zo dňa 03.12.2020
Zmeny v programe v1.8.0.4 zo dňa 03.12.2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Do formulára stavov a pohybov na účtoch (voľba /Rozvrh /Stavy a pohyby na účtoch) pod tabuľku pohybov
pridané tlačidlo Prezerať. Týmto tlačidlom je možné zobraziť kompletný účtovný doklad z denníka.
Do formulára stavov a pohybov na rozpočtových položkách (voľba /Rozpočet /Stavy a pohyby na položkách) pod
tabuľku pohybov pridané tlačidlo Prezerať. Týmto tlačidlom je možné zobraziť kompletný účtovný doklad z
denníka.
Do tabuľky úprav rozpočtu pridaná kontrola dátumu zmeny, ktorá by mala byť z aktuálneho mesiaca.
Do voľby /Tlač a záložku /Denníky pridaná nová tlačová zostava Prehľad podľa účtov – Vybraný účet. Zostava
obsahuje všetky doklady z denníka, ktoré sa týkajú daného účtu za vybrané obdobie.
Drobná zmena na formulári Parametrov tlače faktúr a dobropisov. Pridanie parametra Úhrady/Zostatky do konca
roka. Zaškrtnutím tohto parametra zostava bude obsahovať aktuálne úhrady a zostatky ku koncu roka (totály), v
opačnom prípade len do vybraného obdobia DO.
Aktualizované číselníky rozpočtu (zdroje).
Zmeny v programe v1.8.0.3 zo dňa 25.09.2020:

1.

Oprava na formulári importu bankových výpisov. Rýchlejšie ukladanie zaúčtovania jednotlivých riadkov.
Zmeny v programe v1.8.0.3 zo dňa 04.06.2020:

1.
2.
3.

Používateľom importu údajov zo servera DCOM doplnená možnosť vylúčenia vybranej pokladne DCOM z príjmu
(voľba /Nastavenia /Základné nastavenia /DCOM). Využívať sa to môže napr. pri úhradách vzájomného zápočtu,
ktoré je možné v DCOMe evidovať v inej pokladni.
Na formulári importu údajov zo servera DCOM úprava časov vytvorenia a spracovania požiadavky.
V knihe DAP drobná grafická úprava na zozname prijatých dokladov.

