PROGRAM NÁKLADY PRE ROK 2018/2019
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.

