PROGRAM NÁKLADY PRE ROK 2018/2019
Verzia 2018/28 - 20.09.2020
Prevod stavov meračov vody – úprava univerzálneho prevodu, doplnenie prevodu
cez číslo rádiového modulu.
Verzia 2018/27 - 18.09.2020
Fond opráv – úprava prevodu čerpania fondu opráv z účtovníctva.
Verzia 2018/26 - 30.08.2020
Prevod stavov bytových meračov vody – úprava funkcie pre univerzálny prevod
– možnosť prevodu stavov ku každému mesiacu naraz, pokiaľ sa nezadá obdobie
(rok a mesiac).
Verzia 2018/25 - 25.08.2020
Merače vody – úprava funkcie pre zadávanie výmeny vodomerov – kompletné
spracovanie údajov o výmene vodomerov a zápis do pasportu meradla aj prípade
prepnutia z TV do SV a naopak.
Verzia 2018/24 - 10.08.2020
Fond opráv – doplnenie funkcie pre zadávanie pracovných lístkov – vlastná údržba
Doplnenie prevodu údajov o čerpaní fondu opráv z účtovníctva.
Funkcie sú vytvorené špeciálne podľa požiadaviek konkrétneho užívateľa programu.
Verzia 2018/23 - 30.07.2020
Prevod roka – doplnenie prevodu súboru meračov tepla na byt.
Verzia 2018/22 - 02.05.2020
Individuálne náklady – úprava funkcie pre aktualizáciu.
Verzia 2018/21 - 07.03.2020
Prevod stavov meračov – doplnenie funkcie pre univerzálny prevod zo súboru csv.
Pred prevodom je možné nastaviť, v ktorých stĺpcoch csv súboru sú údaje potrebné
pre prevod (povinné – číslo merača a stav, nepovinné – meno, dom, dátum).
Verzia 2018/20 - 24.02.2020
FTP – doplnenie funkcie pre tvorbu pdf súborov pre bythos.top
Verzia 2018/19 - 13.11.2019

Náklady na teplo – zadávanie cez faktúry – oprava chyby pri zápise do centrálneho
číselníka faktúr.
Verzia 2018/18 - 29.10.2019
Náklady na služby – zadávanie cez faktúry – nastavenie, či sa má vyplniť variabilný
symbol podľa číselníka odberných miest (variabilný symbol má význam len pri zápise
faktúr do centrálneho číselníka faktúr pre následný prevod do účtovníctva).
Merače vody – zobrazenie dátumu výmeny merača v karte merača – dátum sa
zobrazuje z pasportu merača, prípadnú opravu urobte cez pasport.
Verzia 2018/17 - 03.10.2019
Náklady na služby – oprava chyby pri zobrazení údajov za odberné miesto pri
zadávaní nákladov podľa faktúr.
Verzia 2018/16 - 19.08.2019
Tlač – doplnenie nového typu zostavy pre overenie meračov (typ 2) s automatickým
vyhodnotením doby platnosti meradla podľa dátumu poslednej výmeny.
Do 31.07.2019 – 4 roky TV, 6 rokov SV a od 01.08.2019 – 5 rokov TV aj SV.
Verzia 2018/15 - 09.08.2019
Náklady SLUŽBY – zadávanie nákladov podľa faktúr – možnosť nastavenia
automatického doplnenia čísla faktúry do špecifického symbolu
Merače tepla – doplnenie evidencie meračov tepla pre spôsob merania na byt
(jeden merač na byt), pre každý byt sa vytvára len 1 karta merača podobným
spôsobom, ako je to u meračov vody. Určenie typu merania pre dom (vchod) sa
nastavuje v Objekty – Vchody.
Typ môže mať hodnoty medzera, M (meranie po miestnostiach) a B (jeden merač na
byt).
Prevod do účtovníctva – doplnenie špeciálneho typu prevodu.
Tlač – zmena v tlači zostáv pre overovanie meračov, voliteľné zadávanie platnosti
overenia meračov.
Verzia 2018/14 - 01.07.2019
Banky – tvorba príkazov na úhradu – úprava funkcie – naplnenie BIC kódu banky
Verzia 2018/13 - 12.06.2019
Zadávanie nákladov – oprava chyby pri úprave poradia položiek (služby a poplatky)
Náklady VODA – zadávanie nákladov podľa faktúr – možnosť nastavenia
automatického doplnenia čísla faktúry do špecifického symbolu
Tlač – doplnenie tlačových výstupov z nákladov na služby a poplatky – stručný
prehľad nákladov za domy s tlačou poznámky.
Verzia 2018/12 - 22.05.2019
Doplnenie špec.symbolu – oprava chyby pri zadávaní faktúr za teplo

Verzia 2018/12 - 21.05.2019
Doplnenie špec.symbolu – zadávanie nákladov formou faktúr umožňuje zadať
okrem čísla faktúry aj špec.symbol. Špec.symbol sa uvádza aj do súboru xml pre
hromadný príkaz na úhradu.
Úprava prevodu do účtovníctva Omega – doplnenie špec.symbolu.
Verzia 2018/11 - 13.03.2019
Aktualizácia meračov vody – naplnenie čísla indikátora
Verzia 2018/10 - 29.01.2019
Prevod stavov meračov vody – úprava prevodu od firmy Ista
Verzia 2018/09 - 23.01.2019
Prevod stavov meračov vody – doplnenie prevodu od firmy Techem
Verzia 2018/08 - 21.01.2019
Prevod stavov meračov vody – úprava prevodu typu Enbra
Verzia 2018/07 - 31.12.2018
Prevod stavov meračov vody – nový typ prevodu stavov meračov Ista - Topoľčany.
Verzia 2018/06 - 28.11.2018
Aktualizácia meračov - úprava aktualizácie meračov pre nebyty z dôvodu šifrovania
osobných údajov v matrike užívateľov nebytov v programe Bythos.
Pasporty meračov vody – vytvorenie funkcie pre hromadné vytvorenie pasportov
meračov podľa kariet meračov vody pre vybrané domy.
Verzia 2018/05 - 15.11.2018
Doplnenie špeciálnej funkcie pre tlač formulárov na odpočet meračov.
Verzia 2018/03,04 - 06.11.2018
Merače RVN – oprava chyby pri aktualizácii
Verzia 2018/02 - 19.10.2018
Hromadné zadávanie faktúr – doplnenie faktúr pre fond opráv.
Merače vody - úprava tabuľky pre hromadné zadávanie odpočtov SV a TÚV.
- doplnenie tlačítka na prepínanie medzi kartou merača SV a TÚV.
Tlač – úprava funkcie pre označovanie domov
Prevod do účto – doplnenie kódu partnera (číselník dodávateľov)
Verzia 2018/01 - 14.09.2018

!!! Prečítajte si pozorne popis noviniek a pokynov pre inštaláciu
programu Náklady !!!
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.

Novinky v programe NÁKLADY
Spustenie programu po inštalácii
Ak spustíte program Náklady 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.
Šifrovanie údajov
Od verzie 2018 sú v programe Náklady šifrované mená v kartách bytových meračov
a v evidencii individuálnych nákladov.
Šifrovanie údajov sa vykoná pri prvej inštalácii verzie 2018.
V súvislosti so šifrovaním údajov bude potrebné upraviť niektoré užívateľské výstupy.

