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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 2022/03 podľa adresárov:    
             
KEO-WIN 

MZD-A1002 – Mzdy2022 v1.0.0.2 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je min. v1.0.0.0) 
UCT-A1900 – Účtovníctvo v1.9.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je min. 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-A1002 – Mzdy2022 v1.0.0.2 zo dňa 28.03.2022 
 
Zmeny v programe v1.0.0.2: 
 
• Úprava výpočtu odvodov sociálneho poistenia platiteľa PFP pre nepravidelný príjem rozpočítavaný na mesiace 01 

– 03 (až 12). 
• Doplnené kontroly pri exporte výkazu sociálneho poistenia pre nepravidelný príjem platiteľa PFP (mesiace 01, 02). 
 
Zmeny v programe v1.0.0.1: 
 
• Výpočet miezd opravený o nápočet DDS zamestnávateľa do VZ zamestnávateľa pre ZdPo. 
• Výkaz pre nepravidelný príjem za 02/2022 generovaný v tvare pre rok 2021. Od 03/2022 v tvare pre rok 2022. 
• Sprístupnený XML export ročného hlásenia o dani zo závislej činnosti za rok 2021. 
• Oprava výkazu SocPo pravidelný príjem pri uplatnení odvodov do PFP (celková suma odvodov). 
 
 
Adresár KEO-WIN \ UCT-A1900 – Účtovníctvo v1.9.0.0 zo dňa 24.03.2022 
 
UPOZORNENIE 
Pred skončením inštalácie sa spustí Reinštalácia údajov v1.8 => v1.9, ktorý môže trvať niekoľko minút! 
Úspešné ukončenie program zahlási správou: Reinštalácia dokončená - ÚSPEŠNE! 
 
Zmeny v programe v1.9.0.0: 
 
1. Do FaP a DoP doplnené nové údaje Číslo objednávky a Číslo zmluvy. Číslo objednávky je možné prevziať z 

evidencie objednávok. Tieto údaje sú zobrazené aj pri exporte faktúr. 
2. Na zostave opisu denníka možnosť ďalšieho filtrovania účtovných záznamov (všetky, nerozpočtované, 

rozpočtované). V prípade výberu nerozpočtovaných záznamov sa zobrazia len účtovné zápisy, ku ktorým nebol 
účtovaný rozpočet. 

3. Na konci zostavy opisu denníka možnosť zobrazenia finančnej kontroly. 
4. Nová zostava opisu faktúr na šírku. Táto zostava obsahuje aj stĺpec Popis na web. 
5. V denníkoch možnosť tlače aktuálneho účtovného zápisu a aktuálneho účtovného dokladu (pravé tlačidlo myši). 

Na konci týchto zostáv možnosť zobrazenia finančnej kontroly. 
6. Do evidencie objednávok zapracovaný export a import dokladov z druhého počítača. 
7. Do zostáv rozpočtových opatrení doplnená možnosť zobrazenia všetkých položiek rozpočtu (doteraz len položky, 

na ktorých nastala zmena). 
8. Pri exportoch a importoch v celom module zapracované uloženie naposledy použitých ciest ku súborom. 
9. Pri tlači finančnej kontroly možnosť preškrtnutia slovného spojenia ("nie je"). Túto vlastnosť je možné nastaviť cez 

voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia /záložka Ostatné tlačidlo Úprava textu (parameter pod textom). 
Predvolene tento parameter nie je zaškrtnutý. 

10. Zrýchlenie uloženia záznamov do denníka (trigger). 
11. Mierna úprava príjmu údajov z DCOM. Zmena sa týka udalosti, keď bol server DCOM reštartovaný a tesne pred 

tým bola požiadavka odoslaná. V tomto prípade program vyzve používateľa na zrušenie svojej požiadavky a 
opakovanie odoslania. 

12. Mierna úprava exportu SEPA platieb. 
 


