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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 2021/07 podľa adresárov:    
             
KEO-WIN 

OBY-A1400 – Obyvatelia v1.4.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v1.312) 
UCT-A1806 – Účtovníctvo v1.8.0.6 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je min. 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 \ OBY-A1400 – Obyvatelia v1.4.0.0 zo dňa 10.11.2021 
 
Zmeny v programe: 
 
• Zmena kontroly predpokladanej doby prechodného pobytu. Údaj "Prechodný pobyt do" už nie je povinné zadať. 
• Aktualizované tlačivo hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12. 
• Aktualizovaná tlačová zostava Národnostné zloženie. 
• Údaje o občianskom preukaze je možné doplniť do karty občana aj osobám mladším ako 15 rokov. 
• Preprogramovaná aktualizácia týždenného kalendára a kontrola novej verzie programu na internete pre Win8 a 

vyššie. 
• Pri obrázkoch pečiatky obce a podpisu starostu obce doplnená možnosť nastavenia DPI a zmeny veľkosti 

obrázka. 
• Doplnený export tlačových zostáv do PDF. 
• Aktualizovaný pomocník /help/ a príručka k programu. Používateľskú príručku nájdete na domovskej stránke 

modulu Obyvatelia v časti Príručky a návody. 
 
Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia databáz z v1.3 na v1.4. 
 
 
 
Adresár KEO-WIN \ UCT-A1806 – Účtovníctvo v1.8.0.6 zo dňa 11.11.2021 
 
Zmeny v programe: 
 
• Aktualizované číselníky (ekonomické členenie a povolené kombinácie). 
• V číselníku ekonomického členenia v zozname doplnený nový stĺpec Povolené pri druhu rozpočtu. Tento údaj 

ukazuje pri ktorom druhu rozpočtu je povolené danú položku používať. 
• Zmena na formulári objednávky. Maximálny počet riadkov položky Text hore zvýšený na 10 (doteraz 4) 

[24.05.2021]. 
• Oprava zobrazenia zostavy Rozpočet – Plnenie – Príjmy - Typ. Zostava sa nezobrazovala [16.04.2021]. 
• Zmeny na formulári Zálohovanie a obnova. Rýchlejšia obnova údajov. Povolený manuálny vstup do niektorých 

položiek (napr. adresár alebo súbor bezpečnostnej kópie) [15.02.2021]. 
• Zmeny na formulári Reindexácie údajov. Možnosť výberu organizácie/i na reindexáciu [15.02.2021]. 
• Zmeny na formulári Správy databáz. Povolený manuálny vstup do položky adresára databáz [15.02.2021]. 


