PROGRAM BYTHOS PRE ROK 2018/2019
Verzia 2018/09 - 13.12.2018
Byty - oprava chyby pri zápise do matriky užívateľov bytov a oprava chyby pri
zápise adresy odsťahovaného vlastníka bytu.
Verzia 2018/08 - 05.12.2018
Nebytové priestory - oprava chyby v platbách – kopírovanie riadku pri zadávaní
platieb.
Uloženie - úprava funkcií pre zápis zmenených údajov v evidenčných listoch bytov
a nebytových priestorov (zabezpečenie okamžitého zápisu do dbf súborov).
Sieťové spracovanie údajov – úprava funkcií z dôvodu odstránenia problémov pri
zdieľanom prístupe k údajom v bytoch a nebytoch.
Verzia 2018/07 - 28.11.2018
Nebytové priestory - šifrovanie osobných údajov v matrike užívateľov nebytových
priestorov.
Nevyhnutná inštalácia programu Náklady – verzia 2018/06 z 28.11.2018.
Verzia 2018/06 - 19.11.2018
Matrika - oprava chyby pri zápise do matriky cez ev.list.
Verzia 2018/05 - 06.11.2018
Platby – zobrazovanie mena spoluvlastníka pri zadávaní platieb.
SIPO – do mena platiča SIPO môže byť použité meno nájomníka vyplnené v matrike
(položka SIPO v matrike za menom nájomníka = A)
Merače – úprava kariet meračov vody, doplnenie tlačítka na prepínanie medzi kartou
TÚV a SV.
Verzia 2018/04 - 07.10.2018
Doplnenie evidencie rozhodnutí vlastníkov – príloha k číselníku spoločenstiev a
domov.
Karta domu – doplnenie položiek pre údaje o upratovacej firme.
Verzia 2018/03 - 05.10.2018
Oprava chyby pri zmene užívateľa bytu.
Verzia 2018/02 - 03.10.2018
Úprava funkcie pre archiváciu súborov – archivácia len databázových súborov so
šifrovanými osobnými údajmi.

Verzia 2018/01 - 14.09.2018

!!! Prečítajte si pozorne popis noviniek a pokynov pre inštaláciu
programu Bythos !!!
Novinky v inštalačnom programe BH_INST
Spolu s licenciou Vám bude mailom bude zaslaný link na stiahnutie nového
inštalačného programu BH_INST.EXE. Klinknutím na tento link si stiahnete súbor
BH_INST.ZIP, ktorý rozbaľte do adresára XBYTHOS \ E a prepíšte pôvodný súbor.
Nový inštalačný program pred inštaláciou kontroluje všetky adresáre daného
programu a automaticky označí tie, v ktorých nie je inštalovaná nová verzia
programu. V žiadnom prípade neinštalujte programy Bythos, Náklady a Vyuct iným
spôsobom.
Pred inštaláciou verzie 2018 je !!! NEVYHNUTNÁ !!! archivácia všetkých
adresárov príslušného programu.
Pri prvej inštalácii sieťovej verzie 2018 je !!! NEVYHNUTNÉ !!! zabezpečiť,
aby nebol program spustený na žiadnom počítači.

Označenie čísla stanice
Program Bythos od verzie 2018 vyžaduje, aby bolo bezpodmienečne dodržané
jednoznačné označenie premennej STANICA v registroch každého počítača,
z ktorého je možné spustiť program Bythos.
Číslo stanice je možné skontrolovať pred inštaláciou novej verzie v evidenčných
listoch stlačením kombinácie kláves CTRL+K a zadaním premennej STANICA.

Novinky v programe BYTHOS
Spustenie programu po inštalácii
Ak spustíte program Bythos po inštalácii, môžete spustiť obnovu a aktualizáciu
súborov vo všetkých inštalovaných adresároch súčasne.
Zobrazí sa informačné okno s počtom inštalovaných adresárov, hromadnú inštaláciu
potvrďte tlačítkom OK.
Prístupové heslá
Od verzie 2018 nie je možné spustiť program Bythos bez zadania hesla (prázdne
heslo nefunguje).
Prístup do programu s úrovňou 0 umožňuje prezeranie súborov, ale nie je povolená
tlač.
Pre prezeranie súborov s možnosťou tlače použite novú úroveň prístupu T.
Databáza prístupových hesiel v Instal je prístupná len v prípade prihlásenia do
programu špeciálnym heslom, ktoré Vám bude zaslané spolu s licenciou.
Šifrovanie údajov
Od verzie 2018 sú v programe Bythos šifrované všetky údaje v číselníku MATRIKA,
osobné údaje v evidenčných listoch (mená spoluvlastníkov alebo spoluužívateľov
bytov a údaje o spolubývajúcich osobách), osobné údaje v archivovaných
evidenčných listoch a mená v kartách bytových meračov.
Šifrovanie údajov sa vykoná pri prvej inštalácii verzie 2018.
V súvislosti so šifrovaním údajov bude potrebné upraviť niektoré užívateľské výstupy.

Anonymizácia údajov
Anonymizácia údajov sa vykonáva v evidenčných listoch a matrike užívateľov bytov
(Byty – Servis) a umožní anonymizovať osobné údaje vlastníkov resp. nájomníkov
bytov, ktoré už nie sú potrebné pre spracovanie (ukončené evidenčné listy, u ktorých
bolo spracované ročné vyúčtovanie, nemajú v danom roku spracovania žiadne
pohyby na svojom konte a vysporiadané všetky pohľadávky). Takéto údaje je možné
v aktuálnom roku vymazať, ale zostávajú v evidencii v adresároch minulých rokov.
Doporučený postup:
- vykonanie anonymizácie údajov aj v minulých rokoch
- vymazanie evidenčných listov a údajov z matriky v aktuálnom roku
Týmto spôsobom zostanú údaje v evidencii minulých rokov, ale osobné údaje sa
v normálnom režime spracovania nebudú zobrazovať.
Stlačením kombinácie kláves CTRL+A je možné zobraziť dočasne tieto údaje,
prístup je povolený len po zadaní špeciálneho hesla.
Anonymizované údaje sa nezobrazujú ani v prepojených dokladoch, ako je účtovný
doklad, platby a evidencia neplatičov.
Anonymizované údaje sa nezobrazujú vo funkcii HĽADAJ.

