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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu EBS-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 2021/05 podľa adresárov:    
             
EBS-DOS 

ZAS-A262 – Zásoby-Stravníci v2.62 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v2.60) 
 
KEO-WIN 

JSK-A1107 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.7 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.1.0.0) 
 
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, programy EBS-DOS / KEO-WIN musia byť ukončené ! 
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie 
z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe (p.p. install.exe).  
                 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár EBS-DOS \ ZAS-A262 – Zásoby-Stravníci v2.62 zo dňa 15.09.2021 
 
ZMENY V PROGRAME 
 
1. Oprava závierky mesiaca. Zmena sa týka trvalo vyradených osôb v predchádzajúcom mesiaci. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ JSK-A1107 – Jedáleň-Sklad v1.1.0.7 zo dňa 15.09.2021 
 
UPOZORNENIE 
 

Po nainštalovaní programu a jeho prvom spustení prebehne aktualizácia receptúr! Tento proces môže trvať 
pár minút. Je nutné počkať na jeho dokončenie! 

 
ZMENY V PROGRAME 
 
1. Program prispôsobený na nové receptúry s označením K. Receptúry sú platné od septembra 2021. 
2. Na kartách receptúr sú doplnené aj alergény, ktoré dané jedlo obsahuje. Doteraz sa to manuálne evidovalo pri 

surovinách. 
3. Vzhľadom na nové receptúry, je aktualizovaný aj číselník surovín. 
4. Mierne upravené zobrazenia energetických hodnôt. 
5. V číselníku receptúr tučnou farbou sú zobrazené receptúry s obmedzením. Tieto receptúry majú za názvom 

doplnenú aj hviezdičku*. Používanie týchto receptúr by malo byť minimalizované na základe metodických pokynov 
na stránke MŠVVaŠ (minedu.sk). 

 


